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Abstract 
This study examined four different settings in Selma Lagerlof’s novel Jerusalem, part I and II. The 
aim of the study was to analyse the narrative perspective in the four selected scenes of the novel, and 
also to investigate whether the narrator’s tone in any of the passages could be said to express 
orientalism. The material consisted of four text passages describing the novel’s two main geographical 
locations (the district of Dalarna and the Holy Land). Literary theories used for the study were 
narratology and postcolonial theory. The applied method to analyse the passages was to use the 
selection of semantic and syntactic markers compiled by Staffan Hellberg (1985) for stylistic analysis 
of the narrator’s perspective in Swedish narrative texts. The results of the study show that the overall 
narrative perspective in the scenes are non-focalized, and that the most frequently featured stylistic 
markers consist of words and phrases expressing value. A summery of the most frequently used 
stylistic markers show that it is possible to divide the narrative tone into four categories, as the 
“presenting”, “sympathizing”, “demonstrating” and “educating” narrator. The results also indicate that 
orientalism is evident in the two analysed passages from Jerusalem, part II. 
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1. Inledning 
 

Selma Lagerlöf räknas till en av de allra största svenska författarna genom tiderna, med ett 

stort antal verk som blivit litterära klassiker och översatts till många språk. I 

Nationalencyklopedins biografi över Selma Lagerlöf skriver Vivi Edström: 
 

”Att bestämma hennes egenart som författare är svårt. Uppfattningen att hon är en 
fundamentalt episk begåvning är otillräcklig. Lagerlöf är en raffinerad berättare med 
konstruktiv fantasi, ofta mer dramatisk än episk. […] Hennes nydanande språk och moderna 
psykologi är en förutsättning för vår tids prosa. Selma Lagerlöf skapade äventyret i svensk 
berättartradition.” (Edström u.å.) 
 

Som Edström anger ovan är det ofta i egenskap av episk talang som Lagerlöf beskrivs, och 

undersökandet av hennes berättelsers teman, karaktärer och miljöer har sedan länge utgjort ett 

stort forskningsområde inom litteraturvetenskapen. Men, som Edström också påpekar, äger 

Lagerlöfs verk även ett litterärt språk som i sig är värt att belysas och ställas i relation till det 

som berättelserna gestaltar. Förutom de instrument för analys som används inom den 

litteraturvetenskapliga forskningen kan den litterära stilistiken här fylla ett konkret syfte. 
 
I inledningen till volymen Det skönlitterära språket (2015) skriver bokens redaktör Carin 

Östman om hur språkvetenskapen, genom användandet av sina analytiska redskap och sitt 

systematiska och empiribaserade tillvägagångssätt, kan bidra till undersökandet och 

förståelsen av skönlitteratur (Östman 2015: 8-9). Men trots att det finns gott om 

frågeställningar, material och metoder menar Östman att mycket kvarstår att undersöka inom 

den svenska litterära stilistiken. Här efterlyser Östman fler nya undersökningar och hon ger 

Selma Lagerlöf som ett exempel på en författare vars litterära stil den stilistiska forskningen 

skulle kunna utforska mer. (Östman 2015: 12-13). 
 

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur berättarperspektivet i Selma Lagerlöfs roman 

Jerusalem kommer till uttryck i skildrandet av olika miljöer och därmed hoppas jag samtidigt 

kunna lämna ett bidrag till den aktuella forskningen inom svensk litterär stilistik.  
 

1.1 Bakgrund 
Romanen Jerusalem utgavs i två delar, år 1901 respektive 1902, och är en berättelse om en 

liten socken i Dalarna på 1880-talet där åsikter och traditioner i mångt och mycket tycks gå i 

arv. Livet i samhället förändras dock den dag en väckelserörelse drar in och gör stort intryck 

på många av socknens medlemmar. Den religiösa rörelsen kommer sedermera att dela inte 
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bara samhället i stort, utan även enstaka familjer, i två läger: de som ser som sitt kall att åka 

iväg till Det heliga landet för att där förkunna Guds ord, och de som väljer att stanna kvar 

hemma i bygden och förvalta traditionerna. Jerusalem I utspelas i hemsocknen i Dalarna 

medan större delen av Jerusalem II utspelas i Det heliga landet. 
 

Motivet till romanen hämtade Lagerlöf från en verklig händelse – i en tidningsnotis läste hon 

om en grupp människor som utvandrat från sin hembygd i Nås i Dalarna för att resa till 

Jerusalem. Hon inspirerades av ämnet så till den grad att hon företog sig en egen resa till 

Jerusalem för att träffa dessa ”kolonister” och samla material till boken. Väl hemma igen från 

sin resa åkte hon till Nås och träffade där kolonisternas kvarvarande släkt och vänner 

(Edström 1996: 77-79). 

Jerusalem innebar Selma Lagerlöfs internationella genombrott. Trots detta var hon inte nöjd 

med den andra delen utan skrev om den inför 1909 års utgåva, vilken är den upplaga som 

senare utgåvor följer (Edström, s. 77-79). I min uppsats kommer jag att följa den omarbetade 

text som utkom 1909, vilket jag också återkommer till i kapitlet om mitt material.  
 

1.2 Syfte 
I min undersökning ämnar jag göra en stilistisk undersökning utifrån totalt fyra utvalda 

textavsnitt ur romanen Jerusalem I och II av Selma Lagerlöf. Mitt syfte är att undersöka hur 

berättarperspektivet fungerar i skildringen av fyra miljöer i de båda böckerna. Utifrån 

berättarperspektivet kommer jag också undersöka om det går att finna spår av orientalism i 

textavsnitten.  
 

1.3 Frågeställningar 
 

De frågeställningar som min analys kommer att söka svar på är följande:  

 

- Vilka språkliga markörer för berättarens perspektiv förekommer mest i de valda 

miljöskildringarna och hur fungerar dessa för textavsnitten? 

- Vilket berättarperspektiv finner vi i skildringarna och finns det några skillnader i 

berättarens sätt att beskriva de två huvudmiljöerna, Dalarna och Det heliga landet? 

- Går det att utläsa spår av orientalism utifrån berättarperspektivet och berättartonen i de 

utvalda textavsnitten? 
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2. Tidigare forskning 
Vad gäller den språkvetenskapliga, stilistiska forskningen kring miljöskildringar och 

berättarperspektiv hos Lagerlöf har jag haft vissa svårigheter att hitta den typ av tidigare 

forskning som jag kan dra nytta av i min analys.  Kerstin Thelanders artikel ”Att påverka med 

skönlitteratur” (Thelander 2015) utgör dock ett undantag. Thelander undersöker i sin studie 

bland annat berättarrösten hos Lagerlöf, och min uppsats kan därmed sägas ingå i samma 

strömning inom svensk litterär stilistik 2015. I övrigt kommer jag att använda mig av relevant 

litteraturvetenskaplig forskning som bakgrund till min undersökning. 
 

I sin artikel ”Att påverka med skönlitteratur” gör Kerstin Thelander en jämförande stilanalys 

av två noveller – den ena är (”Luftballongen”) skriven 1908 av Selma Lagerlöf och den andra 

1842 av Zacharias Topelius (”Lindanserskan”). Thelanders syfte är att beskriva hur 

värderingar uttrycks i texterna och hon använder sig i sin stilanalys av SFG (den systematisk-

funktionella grammatiken) samt appraisalteori (Thelander 2015:163). Utifrån SFG undersöker 

hon de två texterna med hjälp av fyra processtyper: den materiella, den mentala, den 

relationella, den verbala, och utifrån appraisalteorin tittar hon på tre infallsvinklar: 

dialogicitet, attityd och gradering (s. 166-168). Resultaten av Thelanders analys visar att 

”båda novellerna uttrycker starkt engagemang, genom starka berättarröster och många 

värderande uttryck. Båda berättarrösterna förutsätter genom sin auktoritativa ton och många 

bedömningar ett samtycke hos sin läsekrets.” Hon menar också att författarna vill engagera 

och påverka sina läsare (s. 182-184). 
 

För en bakgrund till Selma Lagerlöf ur såväl ett biografiskt som analytiskt perspektiv kommer 

jag i första hand ta stöd av Vivi Edströms litteraturvetenskapliga forskning. Edström anses 

vara en av de ledande inom Lagerlöf-forskningen i Sverige. Som bakgrund till själva 

romanens tillkomst har jag valt att läsa ur Bron mellan Nås och Jerusalem (red. Edström, 

Larsson & Jonth: 1996). Boken innehåller bl.a. dokument och berättelser kring de 

verklighetens personer som kom att bli förebilderna till det utvandrande sällskapet i 

Jerusalem, och den innehåller också analyser av själva romanen. I kapitlet 

”Utvandrarromanen – en vedskuta” beskriver Edström hur gården – Ingmarsgården, som gått i 

arv i generationer av Ingmarssöner - utgör själva centrum för berättelsen. Edström menar att 

Ingmarsgården eventuellt kan ses som huvudgestalten i romanen, och poängterar hur den i 

bokens inledande avsnitt presenteras som ett fartyg. Edström skriver: ”Och Ingmarssönerna är 
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dess befälhavare. De är bärare av gårdens myt om ordning och stabilitet.” (Edström, s. 81). 

Edström hänvisar till den nya syn på ”allmogeklassen” som introducerades i svensk debatt 

och litteratur i slutet av 1890-talet och som togs upp framför allt av Ellen Key. Edström 

noterar hur Key framhöll i denna idédebatt ”… att bönderna snarare än ’herreklassen’ speglar 

det äkta svenska lynnet.” Edström menar att Ingmarsgestalten i hög grad förverkligar detta 

ideal och att vi i Jerusalem ”möter storbonden förankrad i den svenska jorden och traditionen, 

involverad i allmängiltiga problem, betraktad i ett nationellt perspektiv i samband med 

utvandringen.” (s. 82). Edström avhandlar även avslutningen i romanens del ett, där det 

utvandrande sällskapet ska påbörja sin avresa. Här ser Edström en inbyggd kritik av de som 

lämnar bygden – ”en levande gemenskap” - och hon belyser hur Lagerlöf fångar det tragiska i 

det oåterkalleliga som avresan innebär (s. 101). Däremot anser Edström att det tjänar föga till 

att spekulera i hur Selma Lagerlöf själv ställde sig till kolonin och var hennes sympatier ligger 

i skildringen: enligt Edström skrev Lagerlöf inte romanen för att ta ställning i konflikten 

mellan de två lägren utan för att få gestalta för henne viktiga, grundläggande 

värderingsproblem rörande förhållningen till livet självt (s. 106-107). 
 

I Selma Lagerlöfs litterära profil (1986) avhandlar Edström också Jerusalem. Här lyfter hon 

bl.a. att Ingmar Ingmarsson som huvudperson gestaltar ett favoritmotiv hos Lagerlöf, vilket är 

människan och gården - enligt Edström en symbol för rötter och tradition, som står som 

motvikt till ”irrationella krafter och radikala utbrytningar” (Edström 1986: 77). I kapitlet 

”Kritik och källkritik” skriver Edström att Selma Lagerlöf med Jerusalem ansågs ha skrivit ett 

nationellt epos i linje med det som 90-talisterna sökte skapa (s. 89): ”Jerusalem är svaret på 

Heidenstams Karolinerna: den storsvenska andan och grundtemat med offerheroismen 

speglas även hos Lagerlöf…” menar Edström, dock poängterar hon att Lagerlöf skiljer sig 

från Heidenstam på så sätt att de etiska frågorna är det centrala i Jerusalem, samt att verket 

snarare är ett ”epos om en fredlig bragd” (s. 89). 
 

Hos Bjarne Thorup Thomsen (2005) finner vi också en analys av hur natur och gård 

introduceras i inledningen till Jerusalem I. Thorup Thomsen koncentrerar sig i sin artikel 

främst på topografier vilket ger ett annat perspektiv på texten, och tolkningarna här är också 

annorlunda än hos Edström. Intressant att notera är att Thorup Thomsen tycker sig se hur den 

inledande texten till Jerusalem I ”nästan omärkligt undergräver det som tycks vara en utsaga 

om hemhörighet, rotfasthet och släkttradition” (2005: 172). Thomsens tolkning av landskapet 

och gården som fartyg lyder: ”Detta är en beskrivning av natur och människoboning i nästan 
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organisk samhörighet. Gården växer upp ur de jämna åkrarna och ger en lodlinje åt ett för 

övrigt horisontellt landskap. Denna lodräthet betonas ytterligare av bilden av fartyget med 

master och segel på den vida havsytan.” (s. 172-173). Thorup Thomsen fortsätter här med en 

jämförelse mellan gården som fartyg och det franska ångfartyg som sjunker längre fram i bok 

I och drar paralleller till bl.a. splittringen av socknen. Han lägger också in en annan tolkning 

av segelfartyget som bild: ”Ett segelfartyg är när allt kommer omkring en bild av rörlighet, 

resande, uppbrott och separation från landet och därför en lätt störande metafor för betydelsen 

av hembygden som är vad Ingmarsgården kan antas representera.”(s. 173).  
 

Lisbeth Stenberg (1995) ger oss en reflektion kring hur Ingmarsgården beskrivs i inledningen 

till Jerusalem I: ”Ingmarsgården framtonar mäktig i kulturlandskapet. I inledningen placeras 

den in som på en naivistisk målning.” (1995: 48). Vidare tar Stenberg upp aspekter kring hur 

Lagerlöf skildrar både den svenska samt andra kulturer, sett utifrån beskrivningarna i 

Jerusalem II: ”När Lagerlöf skildrar Sverige och det svenska i relation till det andra, 

Jerusalem, är det påfallande hur hon med pedagogiskt nit (sic) vinnlägger sig om att inte 

skildra andra folkslag som i negativ bemärkelse annorlunda.” (s. 53). Stenberg drar slutsatsen 

”… att ’det svenska’ i Jerusalem inte på ett ytligt plan och generellt framställs som gott 

gentemot något som framställs som sämre, icke svenskt. Snarare görs paralleller mellan olika 

kulturer och religioner.” (s. 53). 
 

3. Teori 
I denna undersökning kommer jag att ta hjälp av narratologisk teori för min analys av 

berättarperspektivet, därefter avser jag att belysa mina resultat utifrån postkolonialistisk 

teoribildning. Här nedan kommer jag att övergripande redogöra för bägge dessa teorier. 
 

3.1 Narratologi 
Narratologi definieras enligt Nationalencyclopedin som en ”nyare term för ett vetenskapligt 

studium av berättarkonsten (narrationen).” (Hallberg, u.å.). Vladimir Propp lade 1928 grunden 

för teorin genom sina studier av återkommande motiv i ryska folksagor, och A. J. Greimas 

och Tzvetan Todorov ses som efterföljare inom den strukturalistiska litteraturteorin. De 

renodlade elementära funktionerna som narratologerna använder sig av anses ge mest utbyte 

för de genrer som har en homogen och enkel typ, som folksagan. Vad gäller en mer 



6 
 

komplicerad berättarkonst som lägger mer fokus på psykologi och personskildring har dock 

Gérard Genette kunnat påvisa en mer generell användning av analysmodellen. (Hallberg, u.å.) 
 

Nedan ämnar jag, med stöd från Eva Bromans artikel Narratologiska synvinkelmodeller – en 

kritisk genomgång (Broman 2005), presentera en översiktlig redogörelse för det inom 

narratologin centrala studiet av synvinklar i berättande text. Jag vill poängtera att min 

intention här nedan är att endast övergripande försöka redogöra för den innebörd och de 

funktioner som finns förknippade med termerna synvinkelmodeller, berättarperspektiv och 

fokalisation. Vidare kommer jag endast beröra den teoretiker inom området vars 

begreppslydelser jag kommer att använda mig av för de analyser jag själv kommer att 

presentera i denna uppsats, nämligen de idéer och synpunkter kring begreppet fokalisation 

som framförts av litteraturkritikern Gérard Genette. 
 

3.1.1 Narratologiska synvinkelmodeller 

Broman belyser två huvudsakliga, sinsemellan olika typer av synvinkelmodeller. Den ena 

modellen benämns som traditionell typologisk-klassifikatorisk, vilken i första hand utformats 

för att beskriva romaner och noveller på en generell nivå. Inom denna kategori – där också de 

flesta synvinkelmodeller hör hemma – har man för avsikt att upprätta typologier för olika 

synvinkeltyper, och man ser synvinkeln som en organisationsprincip som styr romanens stoff 

på ett övergripande sätt (Broman 2005: 46). Den andra kategorin synvinkelmodeller som 

Broman tar upp ser den berättande texten som innehavare av synvinklar som hela tiden 

skiftar. Således letar man här inte efter generella drag utan har för avsikt att analysera ”olika 

typer av synvinkel som denna framträder i enskilda textpassager och meningar.” (s. 46).  
 

I min undersökning kommer jag att använda mig av de idéer kring berättarperspektiv som 

utgår från Gérard Genettes synvinkelmodell. Genette anses ansluta till den traditionella 

typologiska-klassifikatoriska gruppen av litteraturteori (Broman, s. 54), och i det följande 

avsnittet kommer jag försöka ge en översiktlig förklaring till begreppet fokalisation och hur 

denna term har kommit att användas utifrån Gérard Genettes definition och användning av 

termen. 
 

3.1.2 Gérard Genette och fokalisation 
Begreppet fokalisation används för att beskriva berättelsens eller berättandets synvinkel och 

presenterades av Gérard Genette i Discours de récit (1972, eng. övers: Narrative Discourse, 

1980) och termen har utvecklats vidare av honom i bl.a. Narrative Discourse Revisited 
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(1988). Det något abstrakta ordet fokalisation introducerade Genette som ersättning för 

begrepp för synvinkel som t.ex. point-of-view, bl.a. för att undvika de visuella bibetydelserna, 

och det han vill belysa motsvarar ”berättelsens fokus” (Genette 1980:189). Innebörden av 

begreppet menar Genette ska ses som en begränsning eller ett urval av den narrativa 

informationen som återges genom berättaren, sett utifrån en allvetande utgångspunkt (Genette 

1988: 74). Genette upprättar en typologi bestående av tre fokalisationstyper som utgör olika 

typer av fokus för en berättelse - det berättarfokus som även kan kallas berättarperspektiv 

(Reitan 2001 genom Broman 2005: 49): 
 

Extern fokalisation:  

Berättarens perspektiv är här förlagt inne i den fiktiva världen, dock inte inne i karaktärernas 

medvetande. Läsaren tillåts inte få någon kunskap om karaktärernas tankar och känslor. 

(Genette, 1980: 190, Broman 2005: 49). Kännetecknande för en sådan berättelse är också att 

den inte kan förflytta sig utanför det fiktiva nuet. I en externt fokaliserad berättelse inskränks 

berättarfunktionen till ”ett registrerande av dialoger, objekt eller olika typer av handlingar” 

(Broman, s. 49-50). 
 

Intern fokalisation:  

Berättarens fokus sammanfaller här med en karaktär i den fiktiva världen, där dennes tankar 

och upplevelser är det enda vi får kännedom om, även vid de upplevelser där karaktären 

speglas som objekt. Enligt Genette har berättelsen här möjlighet att avslöja allt vad karaktären 

upplever och tänker men avstår helt enkelt från att göra det (Genette, 1988: 74). 

Tillbakablickar får endast förekomma som den fokala karaktärens egna minnen, och framtida 

händelser presenteras sålunda inte alls. (Broman, s. 50-51). 
	  

Icke-fokalisation:  

Den narrativa informationen i den icke-fokaliserade berättelsen begränsas inte som vid extern 

eller intern fokalisation, istället växlar berättarens fokus mellan olika händelser, som kan vara 

både samtida och framtida, vilket innebär att det fiktiva nuet vid tillfällen lämnas. Exempel på 

berättelser där dessa temporala förflyttningar framåt och bakåt i tiden förekommer, hämtar 

Genette från såväl den klassiska grekiska berättelsen som 1800-talsromanen (Genette 1980: 

36, 48, 50). Denne ”allvetande” berättare har oinskränkt tillgång till alla karaktärers tankar 

och kan återge händelser eller platser via panoramiska beskrivningar där huvudkaraktärerna 

inte alls behöver närvara. Tvärtom mot berättaren i den internt fokaliserade berättelsen 

kommenterar gärna den allvetande berättaren karaktärernas handlingar och känslor. På så sätt 
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kan den allvetande berättaren demonstrera ”sin överlägsna kunskap och bedömningsförmåga” 

(Broman, s. 51). Enskilda scener, menar Genette, kan dock vara internt eller externt 

fokaliserade, och på så vis kan den icke-fokaliserade berättelsen även analyseras som en 

”multifokaliserad” berättelse enligt berättarens godtycke (Genette, 1980: 192). 
 

3.2 Postkolonialistisk teoribildning  

Postkolonialism beskrivs av Nationalencyklopedin som ett heterogent forskningsfält som 

lyfter fram den betydelse som kolonialismen haft för civilisation, modernitet och humanism. 

Postkolonialistiska studier har bidragit med att synliggöra de kopplingar som finns mellan 

kolonialism och de former av etnisk diskriminering och rasism som finns idag (de los Reyes 

u.å.). 
 

 

3.2.1. Edward W. Said och Orientalism  
I Orientalism diskuterar Said den historiska västerländska dominansen över Orienten och hur 

önskan att upprätthålla en skarp skiljelinje mellan Occidenten och Orienten varit betydelsefull 

inom de koloniala traditionerna (Said, 1993[1978]: 348). Said belyser hur kärnan i 

orientalismen kan ses som ”en outplånlig indelning i västerländsk överlägsenhet och 

orientalisk underlägsenhet” – och hur generaliseringar om Orienten över tid vunnit styrka, hur 

denna uppdelning fördjupats och förstärkts och till slut har kunnat bli till sanningar om 

Orienten i den västerländska kulturen inom såväl vetenskap som politik och litteratur (Said, s. 

115). 

I boken avgränsar sig Said till att främst studera orientalism utifrån engelska, franska samt 

amerikanska koloniala perspektiv, vilka han menar framför allt är de kulturer som - i viss mån 

tillsammans med den tyska orientalismen - uppvisat en sorts ”intellektuell auktoritet över 

Orienten inom den västerländska kulturen.” (Said, s. 84, 87). Han hävdar dock att denna typ 

av auktoritet måste vara föremål för varje beskrivning av orientalism, att den kan och måste 

analyseras (s. 87). 
 

Said menar att orientalisten som forskare eller poet ”får Orienten att tala, beskriver Orienten 

och klargör dess mysterier för Västerlandet” och det som hen skriver avser att ”ange att 

orientalisten befinner sig utanför Orienten, både moraliskt och existentiellt” (Said, s. 88). 
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Said betonar att sådana framställningar där Orienten omformas till att bli begriplig för 

Västerlandet genom skrivna påståenden bygger på att orientalismen ställer sig ”framför och 

avskild från Orienten” (s. 90).  
 

3.2.2 Sigrid Kahle och Orientalism i Sverige  
Sigrid Kahle diskuterar i förordet till den svenska utgåvan av Orientalism (1993) i vilken mån 

svenska politiker, vetenskapsmän, lingvister och författare under de senaste århundradens 

lopp kan sägas ha bidragit till den europeiska orientalismen, såsom den finns beskriven av 

Said. Hon ger exempel på svenska författare som tydligt speglat sig i bilden av ”den Andre” i 

sina skildringar av Orienten (Kahle 1993: 28-29) men försvarar även insatser från andra 

historiska svenskar, t.ex. vissa svenska språkforskare inom arabiska (Kahle, s. 24-27, 35-36). 

Kahle konstaterar också att allt måste ses i sitt tidssammanhang: att svenska orientalister, 

liksom de brittiska och franska, var barn av sin tid och att 1900-talets stora politiska 

omvälvningar inom världspolitiken fick många svenska orientalister att ändra sina åsikter om 

Orienten, även om motsatsen Orienten-Occidenten kvarstod (s. 44). 
 

I ett avsnitt frågar sig Kahle: ”Vad såg Selma Lagerlöf?”. Här redogör hon för Selma 

Lagerlöfs resa till Orienten i samband med förberedelserna inför skrivandet av Jerusalem. 

Kahle menar att Lagerlöfs Jerusalem är ”det kristna och det judiska arvets” trots att, som hon 

säger, Lagerlöf i ett kapitel i Jerusalem II kritiserar de olika kristna lägrens sätt att baktala och 

ljuga för varandra (Kahle, s. 32). Enligt Kahle utgör muslimerna hos Lagerlöf 

”staffagefigurer” och ”deras byggnader på tempelberget Moria vittnar bara om förgången 

storhet.” Kahle menar att Lagerlöfs sätt att skildra en turkisk pascha är rättvis, då hon tillför 

honom mänskliga drag, men att hon i sina berättelser med orientaliska motiv aldrig kom att 

lockas att se Orienten inifrån (s. 32). 
 

4. Material 
 

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur några miljöer i Selma Lagerlöfs roman 

Jerusalem del I och II skildras utifrån berättarperspektivet. Romanens två delar har 

undertitlarna ”I Dalarne” samt ”I det heliga landet”, men jag kommer i uppsatsens analysdel 

endast använda ”Jerusalem I” och ”Jerusalem II” som hänvisning till respektive volym. Jag 

har valt ut fyra nyckelscener – de första två scenerna är hämtade ur Jerusalem I, de två 

följande scenerna återfinns i Jerusalem II. De scener jag valt att analysera är alla 
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miljöbeskrivningar på något sätt, där fokus för berättelsen ligger på återgivning av 

omgivningar. 
 

Romanen utgavs ursprungligen av Albert Bonniers förlag som två volymer år 1901-1902. Den 

bokutgåva jag har använt mig av som primär textkälla gavs ut av Vårt hems förlag 1928 som 

en del i serien Svenska litteraturens pärlor, och den är liksom originalutgåvan publicerad som 

två volymer (263 s. resp. 292 s.). Upplagan är baserad på den av författaren omarbetade 

versionen från 1909 (Edström 1996: 77). 

Nedan kommer jag i korthet att redogöra för de scener jag har valt att analysera samt i vilka 

kapitel de återfinns. Scenerna i sin helhet bifogas som bilagor.  
  

1. ”Ingmarssönerna” - inledningen till romanens första kapitel (ur: Jerusalem I, s. 9-10) 

Textpartiet utgör inledningen till romanen Jerusalem I. Detta avsnitt kan beskrivas 

som en miljöskildring med ett kortare monologiskt inslag, och denna analys återges 

med utförliga textexempel. Avsnittet i sin helhet finns att studera i bilaga 1 på sidan 

32. 

2. ”Avresan” – ett parti ur det avslutande kapitlet till första boken (ur: Jerusalem I, s. 

251-252). Avsnittet är hämtat ur det avslutande kapitlet i Jerusalem I. I detta kapitel 

skildras Jerusalemsfararnas sista färd genom hembygden, mot järnvägsstation, och i 

det valda avsnittet skildras hembygdens natur och den bro som de resande behöver 

korsa. För textpartiet i sin helhet, se bilaga 2 på sidan 33. 

3. ”Guds heliga stad, Jerusalem” – inledningen till kapitlet (ur: Jerusalem II, s. 57-60) 

Texten är hämtad från de inledande sidorna av kapitlet ”Guds heliga stad, Jerusalem” 

från Jerusalem II. Berättaren vandrar här genom Jerusalem och skildrar stadens olika 

miljöer samtidigt som denne utreder en frågeställning. För textpartiet i sin helhet, se 

bilaga 3 på sidan 34. 

4. ”Blommor från Palestina” - inledningen till kapitlet (ur: Jerusalem II, s.186-187) 

Textavsnittet utgör en inledande miljöbeskrivning till det kapitel i Jerusalem II som 

handlar om hur den svensk-amerikanska kolonin en dag ger sig ut i den palestinska 

naturen för att plocka blommor. Miljöskildringen tjänar som en bakgrundsförklaring 

till blomsterplockningsaktiviteten. För textpartiet i sin helhet, se bilaga 4 på sidan 36. 
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5. Metod 
5.1 Val av metod 
Genom att analysera berättarperspektivet i de utvalda miljöskildringarna vill jag undersöka 

berättarens förhållningssätt till hemtrakten i Dalarna respektive Det heliga landet och 

Jerusalem. Jag kommer att använda mig av ett urval av de verktyg för att undersöka 

berättarperspektiv som utarbetats av Staffan Hellberg i Satsens subjekt och textens (Hellberg 

1985). Dessutom kommer jag att hänvisa till några av de synpunkter gällande stilmarkörer 

och stilfigurer som Per Lagerholm tar upp i sin bok Stilistisk (Lagerholm, 2008). Jag ämnar 

även undersöka om berättarperspektivet och berättarens tonläge skulle kunna beskrivas som 

orientaliserande enligt Edward W. Saids beskrivning av termen. Undersökningen är främst 

kvalitativ men innehar vissa kvantitativa inslag, då jag väljer att såväl identifiera viktiga 

stilmarkörer i texten, som att försöka avgöra vilka av dessa markörer som förekommer oftast 

och på så vis har högst relevans för åskådliggörandet av berättarperspektivet. 
 

5.1.1 Metod utifrån Hellberg  
I kapitlet ”Empatin eller berättarperspektivet” som ingår i boken Satsens subjekt och textens 

(Hellberg, 1985) redogör Hellberg för såväl den svenska som internationella diskussionen 

kring begreppet berättarperspektiv och hur denna förts från 1930-talet fram till det 1980-tal 

som utgör tiden för artikelns publicering. Hellberg sammanfattar den tidigare 

språkforskningen som främst intresserad av frågor på det mer generellt deskriptiva planet, 

t.ex. vilket perspektivval som krävs för att för att förmedla vissa fakta, vems tankar och inre 

känslor en läsare får tillgång till, andra mål har varit att man velat eftersträva att formulera 

grammatiska helhetsmodeller utifrån resultat involverande endast ett begränsat antal 

perspektivmarkörer (Hellberg, 1985: 30-31). Det Hellberg i sin text efterlyser, är en mer 

detaljerad kategorisering av de språkliga kriterierna som kan sägas markera 

berättarperspektivet (eller ”empatin” som Hellberg kallar det) samt fri indirekt anföring (som 

Hellberg refererar till som ”erlebte rede”) i en text, och i artikeln tar han sig an uppgiften att 

försöka identifiera och systematisera ett större antal språkliga markörer för berättarperspektiv 

som kan vara aktuella för, i första hand, svenskan och därmed relevanta vid en stilanalys (s. 

31-32). Av de 26 kategorier, inklusive undergrupper, som Hellberg tar upp kommer jag i min 

analysdel att använda mig av 16 stycken. Dessa kategorier av perspektivmarkörer har jag valt 

utifrån kriteriet att jag anser dem vara av störst relevans för den undersökning jag ämnar 
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utföra. Min avsikt är att notera och kommentera de relevanta språkliga markörer för 

berättarperspektiv som jag kan hitta inom dessa kategorier och såsom jag återfinner exempel i 

textavsnitten. Jag kommer sedan försöka beskriva deras respektive funktion i texten. De 

kategorier jag valt utifrån Hellberg kommer jag att redogöra för i delkapitel 5.2 nedan. 
 

5.1.2 Metod utifrån Said  
Said beskriver sitt förhållnings- och tillvägagångsätt vid textundersökning enligt följande: den 

som skriver om Orienten måste ”placera sig själv i förhållande till Orienten”. (Said 1993: 88) 

Texten anger då berättartonfall, strukturer, bildspråk, teman samt motiv: ”… allt detta 

samverkar i hans medvetet utformade sätt att tala till läsaren, hålla samman Orienten och 

slutligen företräda den och uttala sig å dess vägnar” (Said, s. 88). För att finna belägg för 

sådana ställföreträdande framställningar bör man undersöka: ”stilen, den retoriska 

utformningen, miljön, de berättartekniska greppen och de historiska och sociala 

omständigheterna”. (Said, s. 89). Said understryker också att den västerländska intellektuella 

auktoritet som han intresserar sig för inte ligger dolt i texten, istället handlar det om att 

analysera textens yta och undersöka ”hur den utifrån ser på det den beskriver” (s. 88). 
 

Det är alltså detta ”ställföreträdande” och ”auktoritära” tonläge jag kommer att försöka 

utreda genom att se till berättarperspektivet och de språkliga markörer som markerar 

textavsnittens stil. I min slutdiskussion kommer jag att applicera Saids ovan föreslagna 

metodik på mina analysresultat.  
 

5.2 Avgränsning kring metod  
För att belysa förekomsten av perspektivmarkörer i de textexempel som jag kommer att 

använda i min undersökning har jag valt att utgå från Hellbergs kategorier och jag kommer att 

avgränsa mig till att tillämpa ett urval av dessa, enligt nedan. Som tillägg till Hellbergs 

resonemang kring de språkliga markörerna kommer jag att använda mig av Per Lagerholms 

synpunkter gällande stilmarkörers tolkning såsom dessa finns representerade i Stilistik 

(Lagerholm 2008). Framför allt gäller det Lagerholms noteringar kring stilmarkörer på lexikal 

nivå, och här specifikt: värdering, precision, betydelseomfång, konkretisering, pronomenet 

man, satsadverbial samt interjektioner (Lagerholm, s. 94-118). Jag kommer även i min analys 

att referera till några stilfigurer som Lagerholm tar upp, och dessa redogör jag också för 

nedan. 
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Vad gäller användningen av begreppet fokalisation i min undersökning avser jag att utgå från 

Gérard Genettes definition av termen ifråga, vilket också, enligt de uppgifter jag förmått 

uppbringa, varit utgångspunkten för Hellberg och hans kategorisering av språkliga markörer 

för berättarperspektiv (Hellberg 2005: 140-144).  
 

5.2.1 Perspektivmarkörer i undersökningen 
Här nedan följer en sammanfattning utifrån Hellberg (1985, 2015) och Lagerholm (2008) 

gällande de för undersökningen utvalda kategoriernas främsta kännetecken och funktion som 

perspektivmarkörer.  
 

Expressiva element och konstruktioner (A) 

Denna kategori kopplar Hellberg till fri indirekt anföring (1985: 33) och delas in i tre 

undergrupper (A1, A2, A3). Dessa utgörs av interjektioner (A1), verblösa utrop (A2) samt 

utrops- och frågesatser (A3). Interjektioner markerar enligt Hellberg en ”tydlig övergång från 

(neutral eller empatiladdad) relation till erlebte rede.” (s. 33). Lagerholm noterar att 

interjektioner är stilistiskt laddade ord som kan ha olika funktioner, men att deras expressiva 

natur skapar livfullhet och alltid fungerar som en ”tydlig markör för inlevelse”. Lagerholm 

menar att sändaren ”gör sig alltid på något sätt synlig med en interjektion” (Lagerholm, s. 

120). Hos verblösa utrop är den syntaktiska ofullständigheten enligt Hellberg ett drag som kan 

ses som karaktäristiskt.  Ex: ”Tänk en konsthandlare!”(Hellberg, s. 33). I de fall utrops- eller 

frågesatser kan sägas framstå som en retorisk fråga markeras empati (s. 33). 
 

Deiktiska kategorier (D) 

Markeras med ord som nu och hit och hänvisar till tid och rum (Hellberg, s. 35) 

 

Värderande ord (E) 

De värderande orden delar Hellberg in i undergrupperna specifika värderande ord samt 

allmänna värderande ord. Med specifika värderande ord avser Hellberg sådana ord som har 

till huvuduppgift att ”ange talarens inställning” – en inställning som inte behöver delas med 

lyssnaren. Ex: ”… alla stackars varelser.” (Hellberg 1985: 35). Allmänna värderande ord 

beskrivs av Hellberg som en grupp ord som i första hand hör ihop med den tänkande eller 

talande och tyder på fri indirekt anföring. Ex: ”Nu var det ledsamt att mamma bråkade…” (s. 

35). Dessa kan också uppträda som empatimarkörer. Ex: ”De stannade utanför en stor, fin 

affär…” (Hellberg, s. 36). Enligt Hellberg förekommer värderande ord som perspektivmarkör 

både vid internt fokaliserade och icke-fokaliserade berättelser. (Hellberg s. 35-36). 
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Relationella substantiv (F)   

En relation till någon kan beskrivas med hjälp av possessiv form (”Åkes mor”) eller med 

hjälp av substantiv som indikerar relation (”mamma”). Enligt Hellberg är detta en kategori 

som ofta används av författare i inledningen till en berättelse för att skapa empati. Ex: När 

Åkes mor hade varit änka i fem år fyllde hans farfar sjutti.” samt: ”Nu var det ledsamt att 

mamma bråkade…”(Hellberg, s. 36). 
 
Jämförelser, liknelser, metaforer (J) 
Hellberg hänvisar till jämförelser med en outtalad norm (”På natten lyste lampan länge på 

skrivbordet och Åke somnade sent.”) samt utförda jämförelser, dvs. liknelser (”… de röda 

berusade ansiktena omkring honom blev blanka som plåt.”) och menar att dessa jämförelser i 

bägge fallen hör till resonemanget hos den person som har empatin (s. 38). 
 

Lagerholm nämner olika skäl till att använda metaforer. Det kan vara avsaknad av passande 

ord för att uttrycka en åsikt eller något man upplevt – här kan metaforen fungera som 

förklarande. En metafor kan också användas för att skildra världen på ett annorlunda sätt, eller 

för att påverka någon annan att ändra sin syn på omvärlden. I det fallet fungerar metaforen 

som ett maktmedel och kan ”både förtydliga, manipulera och vilseleda.”(2008: 157). 
 
Uttryck för förnimmelse och reflexion (K) 

”Den episka synvinkeln” kallar Hellberg denna kategori som han delar upp i två 

undergrupper: uttryck för förnimmelser samt uttryck för reflexion. Till den förstnämnda 

undergruppen hör fall som anger ”den förnimmande”, dvs. den som upplever, känner, ser osv. 

Ex: ”Han hörde henne tassa tillbaka på skrivbordet…” (Hellberg, 1985: 38). Hellberg tar även 

upp exempel där den som förnimmer endast indirekt eller inte alls nämns i meningen. Ex: 

”Nästa natt lyste lampan ännu längre.” (Hellberg, s. 39). Uttryck för reflexion innebär att ett 

verb för reflexion används istället för ett förnimmelseverb. Ex: ”Länge trodde han att modern 

somnat ifrån ljuset…” (s. 39). Deontisk modalitet ingår här (Hellberg, s. 39) och uttrycker en 

vilja eller önskan (Lagerholm 2008: 152). Ex: ”Han måste handla som systemet befallt honom 

att handla.” Känsloupplevelser ingår också i kategorin. Ex: ”… fastän de bragte tårar i 

hennes ögon…” (Hellberg, s. 39) 
 

Pronomenet man (M) 

Hellberg räknar man som markör för fri indirekt anföring i följande exempelmening: ”Ikväll 

hade man lagt av sina svarta kappor med skammärket på, man skulle ju också fira sin segers 

fest…” (s. 39). Lagerholm menar att man är oproblematiskt när det syftar på en allmänhet, 
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men att det uppstår problem när det ersätter ett annat ord med högre precision ”eller när det 

används med olika referens i samma mening.” Det kan få en automatiskt inkluderande effekt, 

eller ange ödmjukhet när det används istället för jag (Lagerholm, s. 99-100) Lagerholm menar 

att det alltid är bra att reflektera över vilken effekt en användning av man får istället för jag 

eller du. (Lagerholm, s. 113) 
 
Negerande uttryck (N) 

Hellberg menar att det normala sättet att berätta är att ange vad som händer. Därför måste det 

finnas speciella skäl till att man väljer att berätta det som inte händer, till exempel kan det 

vara så att det som ska hända är förväntat hos den person som har empatin. Ex: ”Ingen stod på 

förstubron när de kom.” samt: ”Nu fanns här varken cyklar eller skidor.”(Hellberg, s. 40) 
 

Rumsrelationer (R) 

Hellberg beskriver dessa uttryck som nära förnimmelseverben men med den skillnaden att 

uttryck för rumsrelationer beskriver ”rörelsen i förhållande i till en viss punkt.” (Hellberg, s. 

41). Ex: ”Från björkarna utanför hörde han småfåglarnas sång…”, ”Hans mor kom in med ett 

handfat rykande vatten.” (s. 41). 
 

Uttryck för talarattityd till satsinnehållet (S) 

Hit räknar Hellberg främst satsadverbial. Ex: ”Det blev nog ett hack i skivan.” samt ”Världen 

var ju likväl densamma som förut…” (Hellberg, s. 41). Hit räknas också epistemiska 

modalverb: Ex: ”… åh, inte kunde de betyda något illa…” (s. 42). Hellberg menar att det 

gemensamma för dessa är att ”det inte utsägs vem som står för attityden…” och de fungerar 

sålunda som diskreta empatimarkörer i texten (s. 42). Lagerholm anger också satsadverbial 

som betydande för att kommentera ett yttrandes innehåll och som markör av sändarnärvaro. 

Satsadverbialen, menar han, anger förhållningssätt och värderingar hos sändaren gentemot 

textens innehåll och eventuellt också till mottagaren.  Ex: troligen, ju, väl (Lagerholm, s.116). 

Andra adverb anger ”ett förhållningssätt till sanningshalten” eller önskan. (Lagerholm, s. 

117). Ex: kanske, eventuellt, möjligen samt förhoppningsvis. 
 

Lagerholm skriver: ”Modalitet är inget enkelt begrepp att definiera, men det har med 

sändarens förhållande till det språkliga innehållet att göra.” (Lagerholm, 2008: 151). 

Modalitet, menar Lagerholm, handlar således om sändarens ”attityd” eller ”kommentar”, och 

hur sändaren väljer att markera om t.ex. ett påstående ska betraktas som sant (s. 152).  
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5.2.2 Övriga stilmarkörer i undersökningen 
Precision, konkretisering och betydelseomfång 

Lagerholm tar också upp hur ord varierar med avseende på precision och betydelseomfång. 

”Ju större betydelseomfång ett ord har, desto svagare är det, ju snävare betydelseomfång, 

desto mer preciserat är ordet.” (Lagerholm, 2008: 97). Lagerholm påpekar också att precision 

och konkretisering är viktiga verktyg om man vill försöka påverka andra och förmedla 

engagemang och inlevelse (Lagerholm, s. 98). 
 

Exempel på stilfigurer 

Stilfigurer används för att smycka språket och väcka känslor, sändaren använder dessa med en 

önskan om att skapa en viss effekt (Lagerholm, s. 154). Exempel på en sådan är besjälning 

vilket innebär ”att något konkret och icke-mänskligt får mänskliga egenskaper.” (s. 159) 

Andra viktiga stilfigurer utgörs av upprepning av olika slag, där avsikten är att fokusera på 

bestämda delar, och ett exempel utgör variation där innehållet delvis upprepas och delvis 

varieras för att uppnå en effekt av att något av vikt understryks extra mycket (s. 164). 
 

 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer jag redogöra för mina fyra stilanalysers resultat. För att belysa hur jag 

gått tillväga metodmässigt i min undersökning redogör jag grundligt för min analys i 

delkapitel 6.1. För de resterande tre analyserna har jag valt att redogöra utan att lägga in 

exempel från textavsnitten. I analyserna återges det jag anser vara de mest utmärkande dragen 

för respektive textavsnitts stil i förhållande till berättarperspektivet. Alla fyra textavsnitten 

finns presenterade i sin helhet som bilagor till uppsatsen. 
 

6.1. Analys av inledningen till kapitlet ”Ingmarssönerna”  
Den text som jag kommer att analysera nedan utgör inledningen till romanen Jerusalem I. 

Textpartiet som jag valt ut kan beskrivas som en miljöskildring med ett kortare monologiskt 

inslag. Då min undersökning fokuserar på berättarperspektivet i miljöskildringar har jag 

därför valt att endast ytligt kommentera den del i texten där karaktärens tankar delges. I 

början av detta avsnitt beskrivs naturen och i slutet kommer en beskrivning av gården, den 

gård som läsaren lite längre fram i kapitlet kommer att lära känna som Ingmargården, och 

som kommer att spela en central roll i romanen.  
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Analys med utförliga exempel 
”DET VAR EN UNG KARL, som gick och plöjde sitt träde en sommarmorgon. Solen sken ljuvligt, 

gräset var vått av dagg, och luften var så frisk, så att det kunde inga ord beskriva. Hästarna voro 

smått yra av morgonluften och drogo fram plogen som en lek. De hade en helt annan lunk än den 

vanliga, karlen fick nära nog springa för att kunna följa upp den.” 
 

Inledningen till Jerusalem I ger en beskrivning av hur en av bokens huvudfigurer (Ingmar 

Ingmarsson) går ute och arbetar på sin åker. Av berättaren får läsaren samtidigt en 

beskrivning av miljön som mannen ifråga befinner sig i. Den inledande satsen (”Det var en 

ung karl…”) ger oss genast informationen att mannen som drar plogen är ”ung”, vilket utgör 

ett värderande uttalande från berättarens sida. Vi får också reda på att det träde mannen plöjer 

är hans eget, vilket markeras genom det relationella pronomenet ”sitt” vilket uttrycker 

empati. En relativt klar relation till tid och rum erbjuds: vi är på en åker och berättaren 

preciserar tidpunkten till en ”sommarmorgon”. Vidare beskrivs vädret, som med hjälp av 

värderande adjektiv som uttrycker empati (”ljuvligt” och ”frisk”) frammanar en positiv bild 

av en vacker morgon. Formuleringen som avslutar den andra meningen sticker ut genom att 

erbjuda oss en jämförelse som inte tycks kunna hitta något jämförande motstycke, att välja att 

formulera texten på detta vis ger en känsla av styrka bakom beskrivningen och stark 

subjektivitet hos berättaren. Vidare beskrivs ”gräset”, ”luften” och ”hästarna” med bestämd 

form, vilket kan ses som att denna nya information för läsaren redan är känd hos berättaren. 

Hästarna i sin tur beskrivs som ”smått yra av morgonluften” vilket är värderande, och de 

”drogo fram plogen som en lek” vilket uttrycker rumsrelation, samtidigt som där finns 

liknelsen ”som en lek” vilket visar empati hos berättaren. Den lunk som hästarna har denna 

dag definieras också som annorlunda på ett positivt sätt genom en jämförelse: ”De hade en 

helt annan lunk än den vanliga…” och formuleringen ”karlen fick nära nog springa för att 

kunna följa dem” visar en talarattityd till innehållet genom satsadverbialet ”nog” och ger en 

känsla av engagemang och inlevelse i berättandet. 

Det följande stycket inleds med en beskrivning av kvaliteten på själva jorden som plöjs upp: 

den ”låg svartbrun och sken av fukt och fetma…”. Här frammanar berättaren med hjälp av de 

i sammanhanget värderande orden ”fukt” och ”fetma” en bild av något som är friskt och 

hälsosamt. Även ordet ”svartbrun” bör i sammanhanget ses som ett positivt värderande ord, 

då det är en bonde som är ägare till åkern och således har intresse av jordens kvalitet. Satsen 

”sken av fukt och fetma” får också ett starkt fokus med hjälp av allitterationen i ”fukt” och 

”fetma”. Meningen fortsätter med att berättaren delger att mannen ”gladde sig”, dvs. en 



18 
 

känsloupplevelse som räknas till reflektion, och sammantaget visar detta att textens berättare 

har tillgång till både yttre och inre skeenden – utanför och innanför karaktärerna, vilket 

kännetecknar det icke-fokaliserade perspektivet.  

I det här skedet av läsningen förflyttas berättarperspektivet för att i två meningar befinna sig 

inne i mannens tankevärld. Med hjälp av indirekt anföring låter berättaren Ingmar Ingmarsson 

ställa ett par frågor till sig själv, frågor av det existentiella slaget som här ges karaktären av 

retorisk fråga. Detta skapar ett avbrott i skildringen och frågorna som mannen ställer sig blir 

en kontrast till den idylliska miljöbeskrivning som berättaren hittills målat upp. Berättaren gör 

på så vis läsaren uppmärksam på att det finns ett problem, en frågeställning som kommer att 

adresseras igen längre fram.  

Dock vänder berättaren efter dessa två meningar uppmärksamheten tillbaka till skildrandet av 

den kringliggande miljön. Med den allvetande berättarens förmåga att presentera ett 

panoramaperspektiv riktas nu blicken ytterligare en bit längre bort: ”Det var en lång, ganska 

bred dal, som var rutad av en massa gula och gulgröna sädesfält och dessutom av slagna 

klövervallar, av blommande potatisland och av små, blåblommiga linåkrar, som 

översvävades av en ofantlig mängd vita fjärilar. Och liksom för att göra allt fullkomligt reste 

sig mitt på dalbottnen en mäktig gammal bondgård med många grå uthus och ett stort, 

rödmålat boningshus.” 

Berättaren övergår här till en preciserad beskrivning av miljön med hjälp av värderande 

adjektiv och adverb (”en lång, ganska bred dal”, ”en massa gula och gulgröna sädesfält”) 

samt substantiv med snävt betydelseomfång (”slagna klövervallar”, ”blommande 

potatisland”, ”små, blåblommiga linåkrar”). Intrycket som läsaren får är att berättaren är 

engagerad och ivrig att få redogöra för alla detaljer i den omgivande naturen. Ordet 

”dessutom” är en perspektivmarkör som signalerar talarattityd till innehållet, och likaså 

frasen ”Och liksom för att göra allt fullkomligt…”. Ordet ”fullkomligt” signalerar både något 

starkt positivt och där finns även en religiös underton då ordet hämtats från den bibliska 

domänen. I detta fall är det alltså bondgården som utgör det fullkomliga. Bestämningarna till 

huvudordet ”bondgård” i nominalfrasen ”en mäktig gammal bondgård med många grå uthus 

och ett stort, rödmålat boningshus” består av värderande ord (”mäktig”, ”gammal”, ”med 

många grå uthus och ett stort, rödmålat boningshus”) och beskrivningen av trädgården runt 

om fortsätter i samma preciserade stil (”Den hade två höga, förvuxna päronträd stående vid 

gaveln...”, ”… ett par ungbjörkar vid porten…”, ”… några väldiga halmstackar bakom 

ladugårdslängan…”) här märks också rumsrelationer (”vid gaveln”, ”vid porten”, ”bakom 

ladugårdslängan”) vilket sammantaget ger intrycket att berättaren är angelägen om att återge 
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så mycket som möjligt av omgivningen för att försöka göra den rättvisa. Den avslutande 

meningen i detta stycke tillägnas så gården: ”Det var likaså vackert att se den resa sig mitt 

ibland de jämna åkrarna, som det är att se ett stort fartyg höja sig med master och segel över 

den breda havsytan.” Här märks värderande ord som ”vackert” som uttrycker empati, 

”likaså” som uttrycker talarattityd till innehållet, rumsrelationer i ”resa sig” och ”höja sig”, 

och inte minst en liknelse där berättaren tycker sig se gården bland åkrarna som ett fartyg med 

master och segel, de värderande orden ”jämna”, ”stor” samt ”bred” poängterar storleken och 

därmed kanske det visuella intrycket på avstånd.  
 

Texten kan som helhet beskrivas som icke-fokaliserad enligt Genettes definition. Den 

allvetande berättaren gör panoramiska beskrivningar av miljön och kommenterar utan några 

egentliga begränsningar, och utifrån ett starkt subjektivt perspektiv, vad denne ser runt om sig 

i det temporala och rumsliga fiktiva nuet. Det parti där miljöskildringen bryts och en karaktärs 

tankar återges kan ses som en internt fokaliserad del insprängd i den icke-fokaliserade texten. 

Efter det tillfälliga partiet med fokus på karaktärens tankar flyttas så berättarperspektivet 

tillbaka till att skildra miljön där den allvetande berättaren fortsätter att återge en subjektiv 

bild av landskapet med hjälp av bland annat talarattityd till satsinnehållet och positivt 

värderande ord.  
 

Sammanfattning 
Vid en sammanställning av de mest förekommande stilmarkörerna i ovanstående text märks 

hur användningen av värderande ord dominerar starkt. Den typ av värderande ord som 

används är oftast av allmän karaktär och innehar nästan uteslutande uttalat positiv laddning 

om man ser till det textuella sammanhanget: ”ung”, ”ljuvligt”, ”frisk”, ”smått yra av 

morgonluften”, ”fukt”, ”fetma”, ”en lång, ganska bred dal”, ”en massa gula och gulgröna 

sädesfält”, ”mäktig”, ”gammal”, ”med många grå uthus och ett stort, rödmålat 

boningshus”, ”vackert”, ”jämna”, ”stor”, ”bred”. Vidare utmärker sig i texten 

användningen av jämförelser och metaforer samt uttryck för talarattityd till satsinnehållet. De 

ord som uttrycker talarattityd till satsinnehållet förmedlar berättarperspektivet och framhäver 

innehållet i satserna på ett (ännu mer) positivt sätt. Liknelserna som används bidrar även de 

till en känsla av engagemang och inlevelse i berättandet, och här utmärker sig dels 

jämförelsen som återfinns i textavsnittets andra mening: ”… luften var så frisk, så att det 

kunde inga ord beskriva” samt den liknelse som vi hittar i slutet av texten och som beskriver 

gården som ett fartyg med mast och segel, och där åkrarna liknas vid en havsyta. Slutligen bör 
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nog den bibliska referensen som adjektivet ”fullkomlig” kan sägas rymma också noteras – här 

används ”fullkomligt” i meningen ”komplett” vid berättarens beskrivning av gårdens 

placering i den grönskande dalen. Gården blir kronan på verket i den omgivande naturen, och 

gör att den bild som berättaren ser framför sig blir komplett. Berättarperspektivet utgörs som 

helhet av icke-fokalisering, med ett kortare parti monolog där perspektivet tillfälligt övergår 

till inre fokalisation. 

 

6.2. Analys av avsnitt ur kapitlet ”Avresan”  

 
Detta textavsnitt är ett utdrag hämtat ur det avslutande kapitlet i Jerusalem I. I denna 

miljöskildring får vi följa Jerusalemsfararnas sista färd genom hembygden, mot 

järnvägsstationen. Härefter väntar deras nya liv i Det heliga landet. Kapitlet ”Avresan” är 

uppbyggt av ett antal kortare avsnitt som inleds med ett upprepande av de första åtta orden: 

”Då det långa tåget av kärror och lastvagnar…” och därefter skildrar berättaren hur långt de 

resande kommit på sin väg och vad de möts av.  

 
Analys 
Textpartiet visar sig rymma många värderande ord, men här märks också inte minst 

stilfiguren besjälning som utgör en viktig del av skildringen. Vidare återfinns i texten många 

uttryck för förnimmelse och reflexion.  

De värderande orden är ”svår”, ”vassa stigningar”, ”oupphörligen”, ”mycket”, ”stolt”, 

”lyckligt”, ”kära”, ”vackra, vita”, ”Den vackra utsikten…”, ”… den breda, mäktiga 

älven…”. Här hittar vi både specifikt värderande och allmänt värderande ord, och det som 

dessa har gemensamt är att de kan sägas ange talarens, dvs. berättarens, inställning som i detta 

fall visar på sympati med situationen. Denna miljöskildring har en känslosam prägling och 

detta avspeglas i att vi hittar både adjektiv som ”svår” och ”lyckligt” – ytterligheter som 

fångas upp i berättelsen. Besjälningen av bron får i sig anses skapa en dramatisk effekt för 

berättandet. Brons sätt att uppföra sig hamnar i centrum, inte bara för berättaren utan också 

för de karaktärer som i texten ska till att korsa den. De uttryck för förnimmelse och reflexion 

som texten ger uttryck för hänförs också till bron. Här återger berättaren minnen och tankar å 

de resandes vägnar, och dessa uttryck, som utgörs av ”då de tänka på”, ”de måste fram där”, 

”måste”, ”De tänkte på att den var något som tillhörde dem gemensamt.”, ”… det var en 

saknad för dem alla att lämna den.” signalerar både oro inför uppbrottet och kärlek till 

hembygden. 
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Berättarperspektivet är övergripande den allvetande berättarens, dvs. icke-fokaliserat, där 

berättaren emellanåt lämnar det fiktiva nuet för att återberätta tidigare inträffade händelser. I 

det två partier där de resande tänker på brons betydelse byts tillfälligt perspektivet till intern 

fokalisation. 

 

6.3. Analys av inledningen till kapitlet ”Guds heliga stad, 

Jerusalem” 
 

Texten som den tredje analysen är baserad på är hämtad från de inledande sidorna av kapitlet 

”Guds heliga stad, Jerusalem” från Jerusalem II. Berättaren vandrar här genom Jerusalem och 

skildrar stadens olika miljöer samtidigt som denne utreder en frågeställning.  
 

Analys 
De mest förekommande stilmarkörerna i textavsnittet utgörs av rumsrelationer, deiktiska 

kategorier, värderande ord samt uttryck för förnimmelse och reflexion. Rumsrelationer 

beskriver en rörelse i förhållande till en viss punkt och ett par exempel på rumsrelationer i 

texten är: ”Så snart man har vikit om hörnet på muren”, ”Utanför muren sänker sig”, ”på 

dalens andra sida”,” utefter ringmuren”,” går man fram över”.  

 

Uttryck för förnimmelse och reflexion i texten exemplifieras av: ”därifrån hör man”, ”då 

man ser den, kommer man med ens ihåg”, ”Då måste man tänka på”, ” Man påminner sig”, 

”Man tycker sig höra”, ” som upprullas för ens minne”, ” att man för ett ögonblick undrar”, 

”Då man går där, tänker man”. Denna stilmarkör förekommer genom större delen av texten 

och ger uttryck för berättarens känslomässiga upplevelser och minnen under vandringen 

genom staden. I slutet av texten bryts tillbakablickandet och stilen ändras till ett uppmärksamt 

fiktivt nuet genom deiktiska referenser - här i form av det mångfaldiga upprepandet av 

adverbet ”här”. Berättarperspektivet är övergripande icke-fokaliserat, med kortare partier 

som kännetecknas av intern fokalisation. Textavsnittet kan sålunda möjligen även betecknas 

som ”multifokaliserad”.  
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6.4. Analys av inledningen till kapitlet ”Blommor från Palestina” 
 
Kapitlet, som i sin helhet handlar om hur den svensk-amerikanska kolonin en dag ger sig ut i 

den palestinska naturen för att plocka blommor, är hämtat ur Jerusalem II. Den inledande 

miljöbeskrivningen i detta kapitel tjänar som en bakgrundsförklaring till 

blomsterplockningsaktiviteten.  
 

Analys 
I detta textavsnitt utmärker sig i första hand användandet av stilmarkören precision samt 

stilfiguren upprepning, dessutom märks värderande ord.  Precision och konkretisering 

används ofta som verktyg om man vill försöka förmedla inlevelse och påverka människor. I 

texten märks att beskrivningen av blommorna står i centrum då deras namn, växtförhållanden, 

sätt att plockas och handhas samt distribueras vidare får utrymme att beskrivas av berättaren.  

Stilfiguren upprepning används både för att smycka språket och väcka känslor. I texten 

används upprepning i form av variation: verb varieras vilket gör att fokus läggs på det som 

sker dvs. att och hur något sker med blommorna. Vidare varieras substantiv vilket här ovan 

gör att namn på platser som representerar blommornas ursprung understryks. Värderande ord 

förekommer i texten genom ”fattiga”, ”vilda”, ”flitiga händer”, ”fula och vackra 

sammansättningar”, ”de små ängsblommorna” samt ”det fattiga heliga landets enda 

rikedom”. Berättarperspektivet utgörs i detta avsnitt alltigenom av det icke-fokaliserade 

perspektivet.  
 

7. Diskussion 
I min undersökning har jag utfört fyra stilanalyser av miljöskildringar som förekommer i 

Selma Lagerlöfs roman Jerusalem I och II. Mitt syfte har varit att undersöka 

berättarperspektivet i dessa textavsnitt och jag har för detta tagit narratologisk teori och metod 

till min hjälp.  
 

I detta slutkapitel kommer jag att summera de mest utmärkande stilistiska dragen jag noterat 

utifrån de studerade språkliga markörerna och stilfigurerna. Jag kommer också här att 

diskutera berättarperspektivet i textavsnitten på ett övergripande plan. Vidare är min avsikt är 

att föra ett resonemang runt de frågeställningar jag ställt upp inför undersökningen, och här 

diskutera utifrån tidigare forskning. Jag avser också att belysa mina resultat utifrån 

postkolonialistisk teoribildning. 



23 
 

 

De frågor jag kommer att försöka besvara är: 
 

- Vilka är de språkliga markörer för berättarens perspektiv som förekommer mest i de 

valda miljöskildringarna och hur fungerar dessa för texterna? 

- Vilket berättarperspektiv finner vi i skildringarna och finns det några skillnader i 

berättarens sätt att beskriva de två huvudmiljöerna, Dalarna och Det heliga landet? 

- Går det att utläsa spår av orientalism utifrån berättarperspektiv och språkliga markörer 

i de utvalda textavsnitten? 
 

7.1 Mest förekommande språkliga markörer i texterna 
Vad gäller de flest förekommande språkliga markörerna för berättarperspektiv i alla de fyra 

textavsnitten så utgörs dessa sammantaget av värderande ord. De värderande orden uppträder 

dock på olika sätt i de fyra textpartierna och förstärker på så sätt textavsnittens sinsemellan 

olika teman: i analysen av inledningen till kapitlet ”Ingmarssönerna” i Jerusalem I finner vi 

starkt positivt värderande ord i skildringen av landskapet och gården; i analysen av avsnittet 

ur kapitlet ”Avresan” i Jerusalem I hittar vi värderande ord som avspeglar en känslosam 

stämning i avskedets stund. I analysen av inledningen till kapitlet ”Guds heliga stad, 

Jerusalem” i Jerusalem II fungerar de värderande orden som förhöjande av den dramatiska 

tonen i beskrivningen, och i analysen av inledningen till kapitlet ”Blommor från Palestina” i 

Jerusalem II får de värderande orden snarast en förtydligande funktion. 
 

7.2 Berättarperspektiv i skildringarna 
Angående berättarperspektivet i skildringarna så visar stilanalysernas resultat att det icke-

fokaliserade berättarperspektivet är genomgående i samtliga textavsnitt. I den icke-

fokaliserade berättelsen har, som vi tidigare konstaterat, den allvetande berättaren bl.a. 

tillstånd att kommentera skeenden och personers handlingar och känslor på ett obehindrat sätt 

- den allvetande berättaren tar ofta tillfället att demonstrera ”sin överlägsna kunskap och 

bedömningsförmåga” (Broman 2005: 51).  
 

Den allvetande berättaren tar sig olika uttryck för berättarperspektivets tonfall i de fyra 

textavsnitten som behandlats här, enligt de sätt jag tolkat mina resultat. Här vill jag knyta an 

till min andra frågeställning för att försöka besvara frågan om huruvida det går att finna några 

skillnader i berättarens sätt att beskriva de två huvudmiljöerna, Dalarna respektive Det heliga 

landet. 
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Enligt min mening uppträder den allvetande berättaren på mer eller mindre olika sätt i de fyra 

textavsnitten, och jag kommer här nedan att göra en indelning av de fyra tonlägen jag anser 

mig finna. Dessa kategoriseringar baseras alltså på tolkningar av mina analysresultat och jag 

kommer att gå närmare in på vad jag avser lyfta fram med kategorierna. Jag kommer också 

nedan att föra en diskussion av min tolkning i förhållande till tidigare forskning. I delkapitel 

7.4 kommer jag även att införa en diskussion utifrån postkolonistisk teori. 

 

7.3 Skillnader i berättarens sätt att beskriva huvudmiljöerna 
 

7.3.1 Dalarna 

Den allvetande berättarens röst såsom den framstår i analysen av inledningen till kapitlet 

”Ingmarssönerna” i Jerusalem I väljer jag att kalla ”presenterande”, och då menar jag utifrån 

en betydelse av att ”någon vill visa upp någonting”. För att förklara detta ytterligare behöver 

vi se närmare på de mest utmärkande kategorierna av perspektivmarkörer i detta textavsnitt 

(dvs. förutom kategorin värderande ord). Här hittar vi jämförelser, liknelser och metaforer, 

och den avgjort starkaste och viktigaste liknelsen i detta sammanhang utgör nog den liknelse 

där gården beskrivs som ett fartyg. Som jag angett i sammanfattningen till analysen i 

resultatdelen, kan gården ses som kronan på verket i den omgivande naturen. De många 

stilmarkörerna för berättarperspektiv i texten ger läsaren intrycket av att berättaren är 

engagerad och ivrig att få redogöra för alla detaljer som rör gården och landskapet runt 

omkring, och det är alltså detta jag menar med den ”presenterande” typen av berättande. 
 

Lisbeth Stenberg tycks mig vara inne på ett liknande spår när hon skriver: ”Ingmarsgården 

framtonar mäktig i kulturlandskapet. I inledningen placeras den in som på en naivistisk 

målning.” (Stenberg 1995: 48). Gården har inom den litteraturvetenskapliga forskningen fått 

fler symboliska betydelser: Vivi Edström refererar till liknelsen med gården som fartyg, och 

menar att Ingmar Ingmarssons släkte är ”dess befälhavare” och att de som karaktärer är 

”bärare av gårdens myt om ordning och stabilitet.” (Edström 1996: 81). Hon skriver även om 

hur gården (Ingmarsgården) skulle kunna ses som huvudgestalten i romanen. Enligt Edström 

får Lagerlöf i Jerusalem möjligheten att använda sitt favoritmotiv, nämligen människan och 

gården, vilka enligt Edström hos Lagerlöf symboliserar rötter och tradition (Edström 1986: 

77). Vidare hänvisar hon till den idédebatt som pågick i Sverige under 1890-talet och där 

bonden ansågs spegla ”det äkta svenska lynnet.” (1996: 82).  
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Bjarne Thorup Thomsen tar också upp hur landskapet och gården skildras i detta avsnitt och 

anser att det är ”en beskrivning av natur och människoboning i nästan organisk samhörighet.” 

(Thomsen 2005: 172-173). Thomsen behandlar också fartyget som metafor för gården, men 

han erbjuder här en helt annan tolkning, där fartygets egenskaper hellre bör ses som något 

hotande: ”Ett segelfartyg är när allt kommer omkring en bild av rörlighet, resande, uppbrott 

och separation från landet och därför en lätt störande metafor för betydelsen av hembygden 

som är vad Ingmarsgården kan antas representera.”(Thomsen, s. 173). Här knyter Thomsen 

alltså an till händelser som ligger längre fram i romanen, och Thomsen beskriver hur han 

tycker sig se hur den inledande texten ”nästan omärkligt undergräver det som tycks vara en 

utsaga om hemhörighet, rotfasthet och släkttradition” (s. 172). Fastän Thomsens tolkning är 

intressant på flera sätt har jag själv svårt att finna de språkliga belägg i miljöskildringen som 

talar för den symboliska bild han målar upp, utan min egen tolkning hänför sig nog snarare till 

den som anförs av Stenberg och Edström, det vill säga bilden av landskapet och gården som 

en symbol för tradition och stabilitet. 
 

I den andra analysen som berör Dalarna - avsnittet ur kapitlet ”Avresan” i Jerusalem I – anser 

jag att berättarens tonläge snarare uppträder ”sympatiserande” och återigen vill jag försöka 

förklara benämningen med att gå tillbaka och se på de kategorier av stilmarkörer för 

berättarperspektiv som utmärker sig i textavsnittet ifråga. I detta textavsnitt märks förutom 

värderande ord framför allt metaforer och uttryck för förnimmelse och reflexion. Besjälningen 

av bron gör att den tillägnas en central roll i denna skildring, och berättaren vänder sitt fokus 

ömsom till bron, ömsom till resesällskapet som korsar den en sista gång. Med de många 

uttrycken för förnimmelse och reflexion förmedlar berättaren sympati och medkänsla med de 

åkande. 

Edström ser i det utvandrande sällskapet en inbyggd kritik av de som lämnar hembygden, och 

därmed avstår från ”en levande gemenskap”. Edström menar att Lagerlöf lyckas med att fånga 

det tragiska i denna sista avfärd (Edström 1996:101), vilket jag anser är en tolkning som 

resultatet från denna stilistiska analys ger fog för. 
 

7.3.2 Det heliga landet 

I de två sista textavsnitten som jag analyserat är miljöerna som skildras förlagda till Det heliga 

landet. Den icke-fokaliserade, allvetande berättaren som märks i analysen av inledningen till 

kapitlet ”Guds heliga stad, Jerusalem” skulle jag här vilja kalla den ”demonstrerande”. De 

kategorier av språkliga markörer för berättarperspektiv som används av berättaren är framför 



26 
 

allt (återigen, förutom värderande ord) rumsrelationer, uttryck för förnimmelse och reflexion 

samt deiktiska kategorier. Då textavsnittet skildrar en rundvandring genom olika miljöer i 

Jerusalem är det inte förvånande med de många hänvisningarna till rumsliga relationer, och av 

samma anledning är det kanske inte heller så underligt att de deiktiska kategorierna här 

förekommer i större mängd än i de tidigare miljöskildringarna. Icke desto mindre infinner sig 

en känsla av att den allvetande berättaren i denna text vill ”förevisa” för förhållanden som 

råder i Jerusalem. Den allvetande berättaren ser och återger de olika platserna i staden genom 

panoramiska beskrivningar, och genom de förnimmande och reflekterande uttrycken blandar 

berättaren minnen från det förgångna med upplevelser i det fiktiva nuet. Minnena 

representeras här främst av bibliska historier som av berättaren kopplas till de olika miljöerna. 

Vidare kommenterar berättaren gärna de grupper av människor som vistas i de miljöer som 

berättaren beskriver, och här uttalar berättaren sig nästan uteslutande med hjälp av deiktiska 

adverb, ofta sammankopplade med statiska verb i presensform (”här är”, ”här står”), och 

därmed förmedlas till läsaren en känsla av säkert omdöme i berättarens uttalanden. 
  

På liknande sätt förhåller det sig med tonläget hos den allvetande berättaren som förekommer 

i analysen av inledningen till kapitlet ”Blommor från Palestina”. Denne berättare har jag 

tilldelat benämningen den ”undervisande” med den förklaringen att man som läsare får en 

känsla av att det finns en önskan om att få ”lära ut” något – i detta fall om blomsterplockning i 

Det heliga landet - hos berättaren. Läsaren får veta blommornas namn, var de växer, vilka 

som plockar dem, hur de paketeras och slutligen vart de sänds ifrån. Den språkliga markör 

som förekommer mest frekvent är återigen värderande ord som vi redan tagit upp under 

separat rubrik. De näst mest frekvent använda stilmarkörerna utgörs av precision och 

konkretisering samt av stilfiguren upprepning. Upprepning används i retoriskt syfte och 

understryker vikten av det som sägs. Fungerar understrykande gör även precisering av ord 

som förmedlar inlevelse och närvaro. 
 

Här ämnar jag nu gå över till att föra en diskussion om huruvida de ovanstående textavsnittens 

berättarperspektiv möjligen kan bidra till ett tonläge i texten som skulle kunna beskrivas som 

orientaliserande. 
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7.4  Orientalism utifrån berättarperspektivet 
Said menar att den ”auktoritet” som han intresserar sig för inte ligger dold i texten, istället 

handlar det om att analysera textens yta och undersöka ”hur den utifrån ser på det den 

beskriver”. (Said 1993: 88-89). 
 

När jag närmar mig Saids teori tar jag i beaktande att den först och främst beskriver den 

franska och brittiska, det vill säga de stora kolonialmakternas, orientalism (Kahle 1993: 8).  

Med detta vill jag vända blicken och se till de historiska och sociala omständigheterna för 

tillkomsten av texten som utgör grunden för den här undersökningen. Vi vet att romanen 

Jerusalem skrevs i Sverige vid förra sekelskiftet. Vid denna tid hade Sverige inget intresse i 

kolonier österut på samma sätt som Storbritannien och Frankrike hade, utan snarare 

behandlades Orienten som ett område för studium på de svenska universiteten, både inom 

språk och religion (Kahle, s. 35-38). Sigrid Kahle menar att många av de svenska 

orientalisterna genom århundradena inte varit lika kategoriserande som de franska eller 

brittiska gällande återgivandet av bilden av Orienten, samtidigt som hon poängterar att det 

ändå funnits svenska reseskildrare som i större eller mindre utsträckning exotiserat och 

simplifierat bilden av Orienten som ”den andre”, och därmed bidragit till att göra den till en 

slags motpol till Occidenten. Vad gäller Selma Lagerlöf och hennes skildring av Det heliga 

landet tycks Kahle mena att fastän Lagerlöf gjorde ansträngningar att återge Orienten ur ett 

rättvist perspektiv valde hon ändå att stå ”utanför” den (Kahle 1993: 32). På ett liknande sätt 

argumenterar Lisbeth Stenberg (1995) för att Lagerlöf var rättvis i sitt sätt att skildra Det 

heliga landet. Stenberg väljer dock att gå steget längre än Kahle och anser att författarens 

ansträngningar att skildra andra kulturer och religioner i romanen är så avsevärda att dessa 

enbart bör ses ur ett positivt perspektiv. Stenberg anser att Lagerlöf inte ställer det svenska 

före någon annan kultur eller religion (Stenberg 1995: 53).  
 

Att se Lagerlöf som en helt rättvis skildrare av andra kulturer och religioner såsom Stenberg 

framställer det, skulle enligt min mening eventuellt kunna fungera om man jämför Lagerlöf 

med en del av hennes samtida svenska författarkollegor. Som Edström (1986) framhållit 

ansågs Jerusalem när den utgavs som ett ”nationellt epos”, dock menar Edström att Jerusalem 

skiljde sig från exempelvis Heidenstams Karolinerna i det att Lagerlöf valde att ställa etiska 

spörsmål i centrum (Edström 1986: 89), och romanen var på så sätt måhända inte uttalat 

storsvensk i tilltalet.  
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Likväl anser jag att en empirisk språkvetenskaplig undersökning av texten ger en delvis annan 

bild än Stenbergs: jag menar här att den allvetande berättare som kan sägas finnas 

representerad i de två sista textavsnitten – de som jag här valt att kalla den ”demonstrerande” 

berättaren samt den ”undervisande” berättaren - uppvisar vissa drag av att vilja ”företräda 

Orienten och uttala sig å dess vägnar ” som Said beskriver det (Said, 1993: 88).  

Den allvetande berättaren som jag kallar den ”demonstrerande” vill ”förklara” för 

förhållanden som råder i Jerusalem. Berättaren ser och återger de olika platserna i staden 

genom panoramiska beskrivningar, förnimmer och reflekterar över minnen från det förgångna 

och kopplar samman dessa minnen med miljöer och upplevelser i det fiktiva nuet. 

Överhängande refererar berättaren till bibliska historier vilket också kan sägas tyda på en i 

grunden kristen referensram. Berättaren använder sig också av retoriskt färgade stilfigurer i 

form av upprepningar och stegring, vilket Said menar är en av de stilistiska faktorer man 

särskilt bör titta på vid genomförande av en undersökning med postkolonistisk litterär teori.  
 

Hos den berättare som jag benämnt som den ”undervisande” berättaren, återfinns i berättandet 

en känsla av att det finns en önskan om att få ”lära ut” något. I textens slutstycke återfinns ett 

starkt värderande uttalande i användandet av ordet ”enda” – de blommor som omtalats i 

texten kommer här att beteckna det enda värdefulla, eventuellt i betydelsen inkomstbringande, 

som Palestina har vid denna tid, vilket ju skulle kunna ifrågasättas och därför bör räknas som 

ett subjektivt uttalande av berättaren. Dessa två textavsnitt skulle med Saids mått mätt alltså 

kunna kallas ”ställföreträdande framställningar” och därmed vara orientaliserande.  
 

Att jag däremot inte finner orientalism i de två textavsnitten som skildrar miljöer i Dalarna 

finner kanske sitt självklara svar i att Dalarna befinner sig långt ifrån Orienten och att de 

miljöskildringar jag studerat därför skulle kunna avslöja väldigt lite om ett orientaliserande 

synsätt rent stilistiskt. Men frånvaron av orientalism skulle alltjämt kunna tolkas annorlunda, 

dvs. närvaron av något annat skulle istället snarare kunna belysa vad berättarens fokus är i 

dessa textpartier. Utifrån den typ av berättarperspektiv som mina analysresultat indikerar i 

dessa textpartier, och som även den rådande tidsandan för romanens tillkomst pekar på, är den 

”presenterande” och ”sympatiserande” berättaren istället upptagen med att, i sann 90-talistisk 

anda, visa och hylla det storslagna med den svenska landsbygden, samt storbondens strävan 

”betraktad i ett nationellt perspektiv i samband med utvandringen.” som Edström 

sammanfattar det (Edström 1996: 82). 
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7.5 Avslutning 
Denna undersökning har genomförts genom stilistisk analys av fyra textavsnitt ur romanen 

Jerusalem I och II. Med materialet i åtanke skulle det kunna diskuteras huruvida ett större, 

eller möjligen annorlunda, urval av scener ur romanen hade kunnat påvisa ett annat resultat. 

En möjlig fortsättning för vidare forskning vore därför exempelvis att studera 

berättarperspektivet utifrån skildrandet av miljöerna genom karaktärers sagda och tänkta 

monologer samt dialoger, ett annat alternativ skulle kunna vara att enbart koncentrera sig på 

analys av berättarperspektivet i en av de två delarna av romanen. 
 

Avslutningsvis vill jag också återknyta till den postkoloniala läsningen av resultaten i mitt 

diskussionskapitel, och här ansluta mig till Sigrid Kahles konstaterande om vikten av att se 

saker i sitt tidssammanhang och att svenska orientalister var barn av sin tid (Kahle, s. 44), på 

samma sätt som att vi, i vår samtid, tolkar vår omvärld utefter de referenser vi dagligen finner 

runt omkring oss i vårt samhälle. 
 

7.6 Metodutvärdering 

Som metod för min undersökning har jag använt mig av ett urval av de kategorier för 

empatimarkörer som Staffan Hellberg (1985) upprättat som analysverktyg vid undersökandet 

av berättarperspektiv i svenska litterära texter. Metoden har varit i grunden kvalitativ, med 

kvantitativa inslag, och byggt på att identifiera perspektivmarkörer i texten för att sedan 

analysera dessa till antal och slag, för att på så vis utröna dess betydelse för 

berättarperspektivet i berättelsen.  
 

En möjlig alternativ metod skulle kunna ha varit att använda SFG och appraisalteori, i likhet 

med Kerstin Thelanders (2015) jämförelse av Lagerlöfs novell ”Luftballongen” och Topelius 

novell ”Lindanserskan”. I sin analys undersöker Thelander hur värderingar uttrycks i de två 

berättelserna, och resultaten visar i bägge fallen på en stark berättarröst med auktoritär ton och 

många värderande ord, vilket tyder på engagemang och en vilja hos författaren att påverka 

läsaren (Thelander 2015: 163, 182-184). 
 

Genom att använda SFG och appraisalteori som min metod skulle jag eventuellt ha kunnat 

presentera en analys av tydligare visuell karaktär, det vill säga en rent grafiskt mer 

sammanhållen analys, vilket möjligtvis hade kunnat fungera som ett bättre stöd för den 

tilltänkte läsaren och uttolkaren av mina analysresultat. Men även med denna metod behöver 

man ta hänsyn till den viktiga parameter som intuitionen utgör vid en stilanalys, vilket också 
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framgår av Thelanders resonemang kring analys med hjälp av appraisalmetoden (Thelander 

2015:178). Vidare ter sig Thelanders resultat ha blivit mycket lika de som jag själv fått fram 

gällande vilka språkliga markörer som är mest framträdande och därmed anger berättarens 

ton, vilket känns både intressant och viktigt att lyfta fram i sammanhanget, trots att 

Thelanders studie utgår från en annan av Lagerlöfs berättelser.  
 

Med det ovanstående i åtanke anser jag att den metod som Hellberg utarbetat har fyllt ett 

fullgott syfte för mina stilanalyser och för de resultat som kommit fram i undersökningen.  
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Bilaga 1 
 
 
Jerusalem, bok I: Ur kapitlet ”Ingmarssönerna” (s. 9-10) 
 
”DET VAR EN UNG KARL, som gick och plöjde sitt träde en sommarmorgon. Solen sken ljuvligt, 
gräset var vått av dagg, och luften var så frisk, så att det kunna inga ord beskriva. Hästarna voro smått 
yra av morgonluften och drogo fram plogen som en lek. De hade en helt annan lunk än den vanliga, 
karlen fick nära nog springa för att kunna följa dem. 
    Jorden som vändes upp av plogen, låg svartbrun och sken av fukt och fetma, och han, som plöjde, 
gick och gladde sig åt att snart få så råg där. Han tänkte för sig själv: ”Hur kan det komma sig, att jag 
stundom gör mig så svåra bekymmer och tycker, att det är tungt att leva? Kan det behövas något mer 
än solsken och vackert väder för att vara säll som ett Guds barn i himmelen?”  
 
    Det var en lång, ganska bred dal, som var rutad av en massa gula och gulgröna sädesfält och 
dessutom av slagna klövervallar, av blommande potatisland och av små, blåblommiga linåkrar, som 
översvävades av en ofantlig mängd vita fjärilar. Och liksom för att göra allt fullkomligt reste sig mitt 
på dalbottnen en mäktig gammal bondgård med många grå uthus och ett stort, rödmålat boningshus. 
Den hade två höga, förvuxna päronträd stående vid gaveln, ett par ungbjörkar vid porten, stora 
vedstaplar på den gröna gårdsplanen och några väldiga halmstackar bakom ladugårdslängan. Det var 
likaså vackert att se den resa sig mitt ibland de jämna åkrarna, som det är att se ett stort fartyg höja sig 
med master och segel över den breda havsytan.”  
 
 
 
 
 
 
Förlaga till texten: Jerusalem I, sid. 9-10 
Utgåva: Vårt hems förlag 1928 
Nedskrivet från originalet av Helena Svärd 
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Bilaga 2 
 
 
Jerusalem, bok I: Ur kapitlet ”Avfärden” (s.251-252) 
 
 
 
”Då det långa tåget av kärror och lastvagnar hade kört genom halva socknen, kom det till den långa 
flottbron, som ligger och gungar på älvvattnet.  
    Det är en svår bro att köra över. Den bär först utför i brant backe för att komma ända ned till 
vattenytan, så reser den sig i ett par vassa stigningar, för att båtar och timmerflottar skola kunna flyta 
fram under den, och borta vid motsatta stranden stiger den uppför älvbrädden så plötsligt och 
brådstörtat, att hästar och människor rysa, då de tänka på att de måste fram där. 
    Den där bron brukar ofta vålla stort besvär. Plankorna ruttna bort och måste oupphörligen lagas. Vid 
islossningen måste den vaktas natt och dag, för att den inte skall bli sönderslagen, och då vårfloden är 
mycket hög, rycker den med sig stora stycken av bron och fraktar dem ända ned till forsarna vid 
Bersåna bruk. 
    Men sockenfolket är stolt över bron och lyckligt över att äga den. Tänk, om den inte funnes, då 
måste man ju begagna båt eller färja för varje gång man skulle färdas från en strand till en annan. 
    Bron suckade och sviktade, då Jerusalemfararna drogo fram över den, och vattnet pressades upp 
mellan plankorna och stänkte om hästfötterna. 
    De bortdragande kände stor saknad att skiljas från den kära bron. De tänkte på att den var något, 
som tillhörde dem gemensamt. Husen, gårdarna, åkrarna och skogarna voro delade på olika ägare, men 
bron var allas deras egendom, det var en saknad för dem alla att lämna den. 
 
    Men ägde de intet mer, som var dem gemensamt? Ägde de inte kyrkan, som låg under sina björkar 
på andra sidan bron, ägde de inte det vackra, vita skolhuset och prästgården?  
    Och vad ägde de mera, som var dem gemensamt? De ägde väl också skönheten i det de sågo här 
från bron. Den vackra utsikten över den breda, mäktiga älven, som flöt fram stilla och sommarljus 
mellan trädtopparna, den långa utsikten genom dalen ända bort till de blå höjderna. 
    Detta var deras, det satt inbränt i deras ögon. Och nu skulle de aldrig mer se det.” 
 
 
 
 
 
Förlaga till texten: Jerusalem I, sid. 251-252 
Utgåva: Vårt hems förlag 1928 
Nedskrivet från originalet av Helena Svärd 
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Bilaga 3 
 

Jerusalem, bok II: Ur kapitlet ”Guds heliga stad, Jerusalem” (s.57-60) 
 
”DET ÄR VERKLIGEN SÅ, att inte alla människor äro tillräckligt starka för att tåla vid att leva länge 
i Jerusalem. Även om de kunna uthärda klimatet och inte bli smittade av sjukdomar, händer det, att de 
duka under. Den heliga staden gör dem mjältsjuka eller vansinniga, ja den till och med dödar dem. 
Man kan inte vistas där ett par veckor utan att höra folk säga om den eller den, som plötsligen har 
avlidit: ”Det är Jerusalem, som har dödat honom.” 
Den, som hör något sådant, måste naturligtvis bli mycket förvånad. ”Hur kan detta vara möjligt?” 
frågar man sig. ”Hur kan en stad döda? Dessa människor mena väl inte vad de säga.” 
Och under det att man vandrar hit och dit i Jerusalem, kan man inte låta bli att tänka: ”Jag skulle vilja 
veta vad folk menar därmed, att Jerusalem dödar. Jag skulle vilja veta var det Jerusalem finns, som är 
så förfärligt, att det kommer människor att dö.” 
Det kan ju till exempel hända, att man tar sig för att göra en vandring runt om Jerusalem. Man går då 
ut genom Jaffaporten, tar av åt vänster förbi det mäktiga, fyrkantiga Davidstornet och vandrar sedan 
på den smala gångstigen, som löper fram utmed stadsmuren mot Sionsporten. Alldeles innanför muren 
finns en turkisk kasern: därifrån hör man krigsmusik och vapenskrammel. Så går man förbi det stora 
armeniska klostret, som även det är likt en fästning med starka murar och tillbommade portar. Ett 
stycke längre bort träffar man på den tunga grå byggnad, som kallas Davids grav, och då man ser den, 
kommer man med ens ihåg, att man vandrar på det heliga Sion, på kungarnas berg. 
Då måste man tänka på att hela berget under en är ett stort valv, där Kung David sitter i gyllene mantel 
på en tron av eld och än i dag håller spiran över Jerusalem och Palestina. Man påminner sig, att de 
byggnadsrester, som betäcka marken, äro spillror efter fallna kungaborgar, att kullen mitt emot är 
förargelsens berg, där Salomo syndade, att dalen, som man ser ned i, den djupa Hinnoms dal, en gång 
har varit ända till brädden fylld med liken av de människor, som dödades i Jerusalem, då det förstördes 
av romarna. 
Det känns helt märkvärdigt att gå där. Man tycker sig höra krigslarm, stora härar draga till angrepp på 
murarna, kungar åka fram på sina stridsvagnar. ”Detta är våldets och maktens och krigets Jerusalem”, 
tänker man och förfäras över alla de blodsdåd och fasor, som upprullas för ens minne. 
Det händer, att man för ett ögonblick undrar om det kan vara detta Jerusalem, som dödar människor. 
Men strax därpå höjer man på axlarna och säger: ”Det är omöjligt, det är alltför länge sedan den 
brakande svärdsklangen ljöd och det röda blodet strömmade.”  
Och man går vidare. 
Så snart man har vikit om hörnet på muren och nått den östra stadsdelen, mötes man av något helt 
annat. Nu kommer man till den heliga sidan. Här tänker man endast på gamla överstepräster och 
tempeltjänare. Innanför muren ligger judarnas klagoplats, där rabbinerna stå i långa röda eller blå 
sammetskaftaner och trycka sig intill den kalla stenväggen och gråta över palatset, som är förstört, 
över muren, som är kullstörtad, över makten, som är gången, över de store männen, som ligga döda, 
över prästerna, som ha farit vilse, över kungarna, som ha förnekat den allsmäktige. Där reser sig Moria 
berg med den härliga tempelplatsen. Utanför muren sänker sig marken till Josafats dal med alla dess 
gravar, och på dalens andra sida synas Getsemane och Oljoberget, därifrån Kristus uppfor till 
himmelen. Och här ser man den pelare i muren, där Kristus skall stå på domens dag och hålla i den ena 
ändan av en lång, hårfin tråd, medan Muhammed skall stå på Oljoberget och hålla i dess andra ända. 
Men de döda skola nödgas vandra över Josafats dal på denna tråd, och de rättfärdiga skola komma 
över till dalens andra sida, men de orättfärdiga skola störta ned i Gehennas eld. 
Då man går där, tänker man: ”Detta är dödens och domens Jerusalem, här öppna sig både himmel och 
helvete.” Men om en stund säger man: ”Det är inte heller detta Jerusalem, som dödar. Domsbasunerna 
äro för avlägsna, och Gehennas eld är utslocknad.” 
Man vandrar alltjämt vidare utefter ringmuren och kommer till stadens nordsida. Nu går man fram 
över torra, ödsliga, enformiga trakter. Här ligger den nakna kulle, som tör vara det verkliga Golgata, 
här ligger grottan, där Jeremias diktade sina klagovisor. Här finner man innanför muren dammen 
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Betesda, här smyger Via Dolorosa fram under dystra valvbågar. Här är tröstlöshetens, lidandets, 
kvalens och försoningens Jerusalem. 
Man stannar ett ögonblick och ser grubblande på den stränga dysterheten. ”Det är dock inte heller 
detta Jerusalem, som dödar människor”, tänker man och vandrar vidare. 
Men går man så framåt mot nordväst och väster, vad är det inte för ett omslag! Här resa sig i den nya 
stadsdelen, som har uppstått utanför muren, de ståtliga missionspalatsen och de stora hotellen. Här 
ligga ryssarnas vidsträckta byggnadsgrupp, kyrka och sjukhus och ofantliga gästhus, som kunna 
härbärgera tjugutusen pilgrimer. Här bygga konsuler och präster vackra villor, här vandra pilgrimerna 
mellan bodar, som äro uppfyllda av heligt kram. 
På denna sida utbreda sig de ståtliga judiska och tyska åkerbrukskolonierna, de stora klostren, de 
mångfaldiga barmhärtighetsinrättningarna. Här vandra munkar och nunnor, sjuksköterskor och 
diakonissor, poper och missionärer. Här bo vetenskapsmän, som göra forskningar över Jerusalems 
forntid, och gamla engelska damer, som inte kunna leva annorstädes. 
Här finnas de präktiga missionsskolorna, som ge fri undervisning, kost, kläder och husrum åt sina 
elever för att komma i tillfälle att vinna deras själar, här stå missionssjukhusen, där man tigger de 
sjuka om att komma och låta sig vårdas för att få omvända dem. Här hållas bönemöten och 
gudstjänster, där man kämpar om själar. 
Här är det, som katoliken talar illa om protestanten, metodisten om kväkaren, lutheranen om den 
reformerte, ryssen om armeniern. Här smyger avunden, här misstror svärmaren helbrägdagöraren, här 
tvistar den renlärige med kättaren, här övas ingen misskund, här hatar man för Guds högre äras skull 
varje människa. 
Och här är det man finner det man söker. Här är själajaktens Jerusalem, här är de onda tungornas 
Jerusalem, här är lögnen, förtalets och smädelsens Jerusalem. Här förföljer man utan vila, här mördar 
man utan vapen. Detta är det Jerusalem, som dödar människor.” 
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Bilaga 4 
 

Jerusalem, bok II: Ur kapitlet ”Blommor från Palestina” (s. 186-187) 
 
”DET ÄR i slutet av februari, vinterregnen ha fallit, våren är kommen. Den är dock inte ännu långt 
framskriden. Fikonträdets knoppar ha inte börjat svälla, rankor och blad ha inte trängt fram ut de 
svartbruna vinstockarna, och orangeträdens stora blomklasar ha inte öppnat sig. Men det, som har 
vågat sig fram vid denna tidiga årstid, det är markens små blommor.  
    Vart man ser, växer det blommor. Stora, blodröda anemoner betäcka alla steniga sluttningar. På alla 
klippavsatser blommar violett cyklamen, över alla fält växa långa ängsnejlikor och bellis, varje fuktigt 
snår är fullt av krokus och pulsatilla. 
    Och liksom man i andra länder insamlar frukter och bär, så går man i Palestina ut på blomsterskörd. 
Från alla kloster, från alla missionsanstalter drager man ut att insamla blommor. Fattiga judiska 
församlingsmedlemmar, resande turister och syriska arbetare mötas nere i de vilda klippdalarna med 
blomkorgar i händerna. Och om kvällarna återvända alla dessa skördemän lastade med sippor och 
pärlhyacinter, med violer och tulpaner, med narcisser och orkidéer.  
    Inne på gårdarna i den heliga stadens mångfaldiga kloster och gästhus stå väldiga stenfat, i vilka 
vårblommorna läggas i vatten, och i celler och rum äro flitiga händer i verksamhet med att breda ut 
blommorna över stora pappersark och pressa dem. 
    Men så snart de små ängsnejlikorna och hyacinterna äro väl tillplattade och torkade, bli de hopsatta 
i små buketter och stora buketter, i fula och vackra sammansättningar uppklistrade på kort eller i små 
album med pärmar av olivträ, på vilka står inristat: ”Blommor från Palestina”. 
    Och snart vandra alla dessa blommor från Sion, blommor från Hebron, blommor från Oljoberget, 
blommor från Jeriko ut i världen.  
    De säljas i butikerna, de sändas bort i brev, de skänkas som minnen, de givas i utbyte mot fromma 
gåvor. Längre än pärlor från Indien och siden från Brussa spridas de små ängsblommorna, det fattiga 
heliga landets enda rikedom.”  
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