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1. INLEDNING 

 

Och hon bara höjde pistolmynningen mot tinningen, och, knäpp, hon tryckte 

av. Fast först knep hon ihop ögonen och skrek; skrek för att överrösta sig 

själv, sin rädsla, och för att överrösta själva skottet, som hon inte skulle höra 

mer, så det var ju nog absurt.  

     Skott, jag tror jag hör skott. 

     Det ekade i skogen, överallt.1 

 
Ljudlandskap i text är fortfarande ett relativt outforskat område inom litteraturvetenskapen 

och därför ett ämne motiverat att se närmare på. Detta konstaterar bland andra docenten i 

angloamerikanska språk och litteratur Alessandra Calanchi, som kräver en plats för 

litteraturen inom forskning om ljudlandskap.2 Den här pro gradu-avhandlingen undersöker 

ljudlandskap i Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan (2004) och påvisar att en 

analys av ljuden tillför en djupare och mer genomgripande förståelse av berättelsen.  

 Fagerholms text är nämligen inte tyst, tvärtom finns ett fokus på det som 

ljuder och ett flertal olika ljudhändelser är ständigt återkommande. I boken finns ljud av skrik, 

skott och musik, men också tystnad, både på och mellan textraderna. Karaktärernas drag 

beskrivs med hjälp av de ljud de skapar, genom handlingar och genom auditiva verb.3 Fokus 

ligger därför i den här avhandlingen på karaktärerna, personerna i berättelsen och på deras 

ljud.  

 I citatet ovan sätts tonen för avhandlingen, det ekar av ljudet av skott. Det är 

inte enbart jag som lagt märke till att det ljuder på sidorna i Fagerholms text. En del forskning 

har berört ämnet, bland annat om musik och upprepningar, men även andra, recencenter och 

skribenter, har ur någon vinkel lyft fram att texterna ljuder. Följande två citat är plockade ur 

olika sammanhang, men belyser just detta. Det första är ett citat ur en recension och påpekar 

tystnaden, och det andra är ett citat ur en artikel och pekar på ljudet av skottet, som finns 

närvarande romanen igenom.  

 
                                                
1           Fagerholm, Monika, Den amerikanska flickan. Helsingfors: Söderströms 2004, s. 14. 
2           Calanchi, Alessandra, ”Searching for Sounds in U.S. Literature: a Multisensorial, Multidisciplinary 
Project”, European Scientific Journal. Februari 2015 vol. 3, s. 13. Tillgänglig: 
https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/5202/5000 (hämtad 17.12.2018). 
3           Egen översättning från engelskan av ”auditory verbs, such as to cry, to roar and to yell”. Calanchi 2015, 
s. 4.  
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Tystnad och stumhet balanserar mot ordfyrverkerier.4 

 

”Meningen ’Skott, jag tror jag hör skott’ kommer att repeteras i flera 

olika versioner och ljudet av skottet – ’pang’ – förekommer så ofta att 

det till slut ekar genom sidorna.”5 

 

Tystnaden är ställvis närvarande, och diskuteras i avhandlingen endast på några av de ställen 

där den är uttryckt – också en gång då den inte är uttalad i texten, men då avsaknaden av ljud 

är värd att kommentera. Ljudet av skott har en viktig funktion i texten, även om ordet inte 

alltid förekommer i samband med verkliga skott. Utöver de här två olika nyanserna av ljud, 

närmar jag mig i första hand hur karaktärerna uttrycker sina ljud, och hur de uppfattar ljuden 

omkring dem – främst med fokus på tonfall i röster.  

 I verkligheten omringas vi av ljud, ofta omedvetna om dem även om vi hör 

dem. Vi lyssnar, hör, frambringar och tolkar ljud hela tiden. Ljud är livsviktiga, precis som 

hörseln, för att uppfatta sådant som både prat och varningssignaler. Ljuden i texten ljuder 

aldrig högt, annat än i läsarens fantasi. I viss mån kan läsaren forma det, hur starkt ett ljud 

låter, i vilken nyans etc, men det sitter ändå där, fast och konkret beskrivet till pappers. 

Ljudlandskapet som formas i läsarens fantasi är alldeles unikt, det är en subjektiv tolkning, en 

ljudbild, av ljudet. Jag har valt ämnet för avhandlingen eftersom jag upplever det som 

spännande att lyssna efter ljuden i texten, upptäcka en dimension som funnits där hela tiden, 

obemärkt men ändå med stor påverkan på läsningen av berättelsen. 

 Ofta närmas ljud genom extremiteterna tystnad och oljud, vilket har lett till 

att fokus inom forskning om ljud och ljudlandskap ofta kretsar kring oljud som ett 

miljöproblem eller ett problem i arbetsmiljön. Tystnad är däremot ansett att ha betydelse för 

välmående och kreativitet. Mellan dessa två extremiteter ryms en stor ljudvärld, allt från alla 

ljud vi kan höra i vår miljö, till musik, till smällarna av en bil, till ljudet av din egen andning.6 

I avhandlingen har jag undersökt denna enorma värld av ljud – i text. 

                                                
4           Tahvanainen, Sanna, ”’Blow upp, explodera nu och puss på det’ – på återbesök hos Diva”. 
Hufvudstadsbladet, hbl.fi, 2.12.2018. Tillgänglig: https://www.hbl.fi/artikel/blow-upp-explodera-nu-och-puss-pa-
det-pa-aterbesok-hos-diva/ (hämtad 12.12.2018). 
5           Holmqvist, Jenny, ”’Skott jag tror jag hör skott’. Bruket av repetition i Monika Fagerholms roman Den 
amerikanska flickan”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 3–4 2016, s. 79. Tillgänglig: 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/3800/3125 (hämtad 14.5.2019).  
6           Ampuja, Outi, ”Äänenavaus”, Outi Ampuja & Miikka Peltomaa (toim.), Huutoja hiljaisuuteen. Ihminen 
ääniympäristössä, Helsinki: Gaudeamus Oy 2014, s. 10. 
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Syfte och frågeställning 
 

Syftet med avhandlingen är att granska de i texten beskrivna ljuden och de ljudlandskap dessa 

skapar, och se hurdan koppling de har till berättelsen och om de därmed har en betydelse för 

intrigen i romanen. Fokus ligger närmast på karaktärerna och deras ljud och ljudupplevelser – 

det är de och deras ljud som ekar över sidorna. Att se på ljudlandskapet genom karaktärerna 

är motiverat eftersom det är de som handlar i romanen. Eftersom upplevelsen av ljud är 

subjektiv kan man därför säga något om den som hör. Detta diskuteras närmare i teorikapitlet. 

Det här ger möjlighet att genom analys av ljud och karaktärens reaktioner på dessa, få en 

närmare förståelse för både karaktärerna och landskapet de befinner sig i. 

 I avhandlingen undersöks hur de ljud som karaktärerna i Den amerikanska 

flickan producerar och hör, beskrivs och blir meningsbärande. Forskningsfrågorna lyder:  

 

1. Hur formar och beskriver representationen av karaktärernas ljud och 

ljudlandskap i texten dem själva och varandra?  

2. Vilken betydelse har gestaltningen av karaktärernas ljudlandskap i texten 

för intrigen?  

 

Genom att undersöka ljudbeskrivningarna och lyfta fram de ljud som visat sig relevanta för 

karaktärerna, kan jag ta reda på på vilket sätt de ljudlandskap ljuden bildar blir 

meningsbärande för förståelsen av romanens handling. 
 

Material och avgränsningar 
 

Som material för avhandlingen står Den amerikanska flickan, en roman skriven av den 

finlandssvenska författaren Monika Fagerholm (f. 1961) och utgiven på Söderströms förlag år 

2004. Handlingen kretsar kring myten om den amerikanska flickan Eddie de Wire och hennes 

död vid Bule träsk. Legenden om den amerikanska flickan länkar ihop karaktärer i romanen 

då den lever vidare genom lek och talesätt, som en olöst gåta. Boken har ett stort persongalleri 

och utspelas i ett fiktivt område kallat Trakten.  

 Romanen Den amerikanska flickan har tillsammans med den fristående 

fortsättningen Glitterscenen, gett Monika Fagerholm en plats på litteraturens världskarta, 
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skriver Tuva Korsström i Från Lexå till Glitterscenen.7 Fagerholm nominerades med Den 

amerikanska flickan till Nordiska rådets litteraturpris år 2004 och tilldelades Svenska 

Biblioteksförenings Aniara-pris, Göteborgs-Postens litteraturpris och Augustpriset år 2005. 

Romanen dramatiserades och hade urpremiär år 2007 på Åbo svenska teaters Stora scen i regi 

av Maiju Salla.8 Fagerholm debuterade år 1987 med en serie prosastycken i boken Sham och 

den har följts av böckerna Patricia (1990), Underbara kvinnor vid vatten (1994), Diva 

(1998), Glitterscenen (2009), Lola uppochner (2012)9 och Vem dödade bambi? (2019).10 För 

den senaste romanen nominerades Fagerholm till Finlandiapriset, och hon belönades år 2020 

med Tollanderska priset för sitt skönlitterära livsverk.11 

 Den amerikanska flickan står i centrum av avhandlingen av flera orsaker: på 

grund av de ljudbeskrivningar texten innehåller och som läsaren får ta del av, samt eftersom 

Fagerholms karaktärer ljuder väldigt mycket. Med Monika Fagerholms egna ord om 

skrivandet, vilket även Hanna Ylöstalo har lyft fram i sin pro gradu-avhandling, lyfter 

Fagerholm fram sitt sätt att skriva fram det ordlösa och där hitta brännpunkterna – att det som 

sägs är djupare, mer, än ord: 

 

[…] orden och meningarna blir inte till genom en på förhand genomtänkt 

litterär plan om hur vissa tankar och idéer ska gestaltas. Vilket förstås inte är 

detsamma som att säga att det man gör är utan tankar och idéer, men själva 

skrivandet börjar inte där. Utan ur fånga i vinden, det som bränner, blänker, 

fånga ur kaos figurer, ordlösa och sedan skriva där, i och ur dessa figurer, 

som är brännpunkter. Skriva i och skriva fram, så uppstår personer, scener, 

berättelse, form – och språk. Skrivande, hela tiden skrivande – så länge som 

möjligt hålla sig där: inte tänka text, men värld – och på så sätt komma 

närmare, närmare – få den närheten, sinnlig, fysisk och konkret, att befläcka 

                                                
7           Korsström, Tuva, Från Lexå till glitterscenen 1960–2013, Schildts & Söderströms: Helsingfors 2013,  
s. 484. 
8           Svenska Yle, ”Den amerikanska flickan sätts upp på ÅST”, 1.3.2007. Tillgänglig: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2007/03/01/den-amerikanska-flickan-satts-upp-pa-ast (hämtad 11.3.2020).  
9           Korsström 2013, s. 480-488. 
10          Förlaget M, ”Monika Fagerholm”. Tillgänglig: https://www.forlaget.com/author/monika-fagerholm/  
(hämtad 11.3.2020). 
11        Lamppu, Eva, ”Monika Fagerholm som belönad med Tollanderska priset: ’Våld ska inte tigas ihjäl utan 
motarbetas med språk och handlingar’”, Svenska Yle, 5.2.2020. Tillgänglig: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/02/05/monika-fagerholm-som-belonas-med-stora-tollanderska-priset-vald-ska-
inte-tigas (hämtad 9.3.2020).  
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språket, komma in i språket, ända in i ordval och syntax, bli ton och röst, 

rytm och melodi.12 

 

Man kan säga att hon här beskriver att hon strävar till att föra läsaren in i olika ljudlandskap. I 

avhandlingen förbises språket, rytmen och melodin, men tar fokus på ton och röst.   

 Den amerikanska flickan och Fagerholms litteratur överlag, har forskats i ur 

flera synvinklar, men ännu inte specifikt ur ett ljudlandskapsperspektiv. Den amerikanska 

flickan lämpar sig för en sådan analys i och med att ljudet spelar en roll i texten och formar 

både miljöer och karaktärer. Romanen är skriven icke-linjärt, berättelsen utspelar sig på flera 

olika tidsplan och har en heterodiegetisk berättare. Romanen är 490 sidor lång, vilket gör 

materialet digert. Samtidigt innehåller den också ett stort persongalleri, av vilka jag valt att 

fokusera på karaktärerna med de större rollerna i berättelsen. 

 Berättelsen utspelar sig i Trakten, ett litet samhälle vid vattnet. Tidigare har 

Eddie de Wire, den amerikanska flickan, hittats drunknad i Bule träsk och Björn hängt sig. 

Allt detta har skakat om det lilla samhället, men påverkar framförallt Bengt, som var kusin 

med Björn och älskade Eddie. Litet senare växer Doris Flinkenberg upp i samhället och bor 

hos sin fostermamma kusinmamman, dit hon flyttar efter att hon blivit illa behandlad av sin 

biologiska mor. Sandra Wärn flyttar till Trakten med sin pappa ålänningen och mamma 

Lorelei Lindberg, och Doris och Sandra blir goda vänner. De leker bland annat en lek som 

baserar sig på mysteriet med den amerikanska flickan. Då vänskapen tar slut under tonåren, 

leder det till att Doris skjuter sig själv på Loreklippan och Sandra bryter samman.  

 Glitterscenen, den fristående fortsättningen på Den amerikanska flickan, gavs 

ut år 2009, men har utelämnats från den här avhandlingen med anledning av det rika 

materialet i enbart den första romanen. Även om händelserna utspelar sig i samma miljö och 

flera av karaktärern är desamma, utspelar sig handligen i olika tidsperioder, i den tidigare runt 

1970-talet och i den senare från ca 1980-2000.13 Avhandlingen koncentrerar sig enbart på den 

första delen av den vida berättelsen, för att hålla materialet överskådligt inom ramarna för 

avhandlingen. 

 

 

                                                
12          Fagerholm, Monika, ”Essä: Liten Fenix, nysskläckt, blodig”, Hufvudstadsbladet hbl.fi, 6.4.2016. 
Tillgänglig: https://www.hbl.fi/artikel/essa-liten-fenix-nyssklackt-blodig/ (hämtad 18.11.2019). 
13         Helle, Anna, ”When Love and Death Embrace – Monika Fagerholm’s The American Girl and The Glitter 
Scene as Postmodern Melodrama”, Kristina Malmio & Mia Österlund (ed.), Novel districts, Finska 
litteratursällskapet: Helsingfors 2016, s. 84. 
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Teori och metod 
 

Enligt Heikki Uimonen ska ljudlandskap alltid granskas genom att se på förhållandet mellan 

ljudet och den som lyssnar till det.14 Detta motiverar valet att i avhandligen granska ljud ur 

karaktärernas synvinkel. Analys av karaktärernas ljudlandskap utförs utgående från begrepp 

ur ljudlandskapsforskning och begreppet fokalisering inom narratologin.  

 I analysen iakttar jag ljuden som omringar karaktärerna i fråga, och väljer att 

lyfta fram de som är relevanta. De olika ljudhändelserna benämns med begrepp i analysen, 

enligt de som är presenterade i avhandlingens teorikapitel. Metoden för att svara på 

forskningsfrågorna går ut på att jag först fastställer de ljud som är relevanta för karaktären 

genom närläsning. Detta gör jag genom att ta fasta på ofta förekommande ljud, men främst 

ljud i de händelser vilka är utmärkande för karaktären i fråga. Dessa händelser är sådana till 

vilka karaktärerna ofta återkommer i berättelsen. Som följande ser jag närmare på ljuden och 

beskrivningen av dem, för att kunna koppla dem till begrepp inom ljudlandskapsforskning. 

Då jag fastslagit hurdana ljud det är frågan om, kan jag göra en analys av vad ljuden kan ha 

för betydelse för karaktärerna och därmed också för handlingen i berättelsen. 

 Genom att analysera vilken karaktär som upplever skeendet med hjälp av de 

olika fokaliseringsindelningarna, vilka presenteras i teorikapitlet, försäkrar jag mig om vilken 

karaktär det är som eventuellt upplever ljudet. Genom att sedan koppla romanens olika 

ljudhändelser relaterade till karaktärerna till begrepp inom ljudlandskapsforskning av främst 

R. Murray Schafer och Heikki Uimonen, kan slutsatser dras om karaktärernas ljudlandskap – 

vilka ljud som är meningsbärande i texten, vilket deras förhållade är till en karaktär och dess 

medkaraktärer och vad ljudens uppgift är i berättelsen. Då ljudmönstren fångats har de kunnat 

jämföras med karaktärernas funktion och utveckling i berättelsen, för att utreda var betydelsen 

av ljuden ligger då man vet vem som lyssnar och vilket slags ljud det är frågan om. Calanchi 

har konstaterat att man måste vara öppen för en riktigt multi-disciplinärt perspektiv, för att 

verkligen kunna ta sig an forskning om ljudlandskap också i litteraturen.15 Begreppsapparaten 

är tagen ur ljudlandskapsforskning, men anpassad för att gå att överföra till analys av litterära 

ljudlandskap.  

                                                
14         Uimonen, Heikki, ”Hiljaisuuden ja melun tekstit – äänimaiseman kulttuurinen rakentuminen”, Outi 
Ampuja & Miikka Peltomaa (toim.), Huutoja hiljaisuuteen. Ihminen ääniympäristössä, Helsinki: Gaudeamus Oy 
2014, s. 304.  
15              Calanchi, 2015, s. 12. 
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 Romanen Den amerikanska flickan vimlar av karaktärer, av vilka jag har valt 

fyra huvudkaraktärer att se närmare på. Karaktärerna är Doris Flinkenberg, Sandra Wärn, och 

Bengt och Eddie de Wire. Eftersom det i avhandlingen är fråga om ljud i text, kan läsaren 

endast tolka de ljud som är beskrivna i texten eftersom inga så kallade verkliga ljud finns att 

tillgå för örat. Läsaren kan givetvis också läsa in fler ljud än de som faktiskt är uttryckta i 

texten, men denna analys fokuserar endast på de faktiska, i texten beskrivna, ljuden. Förutom 

läsaren har även berättaren en tolkningsroll i romanen och kan komma emellan karaktären 

och läsaren, eftersom romanen berättas ur en allvetande berättares perspektiv. Men förutom 

av berättaren hör vi ljuden genom den som lyssnar, alltså karaktärerna – det är de som hör. 

Det är deras upplevelse och tolkning av ljudet läsaren får ta del av. Berättaren eller berättaren 

och karaktären står därmed alltid emellan ljudet och läsaren.   

 Karaktärerna har repliker, till varandra men också för sig själv, de pratar. Det 

är inre fokalisering då berättarrösten färgas av hur karaktären hör och ser. Hur de säger sina 

repliker kan vara beskrivna med auditiva verb eller en förklaring på hur det låter, varför ljudet 

av dem tagits upp i analysen. De har en speciell inverkan på ljudmiljön då de avslöjar bl.a. 

språk, dialekt och tonfall. Ibland är de även en sångrad eller en översatt sådan, men även om 

en sång är ett ljud kommer sångraden, eftersom den inte är direkta ljudbeskrivningar genom 

auditiva verb, att ignoreras här. Innebörden av repliker kommer inte heller att analyseras, 

bortsett från om den behandlar ljud i någon form. 

 Karaktärerna beskriver även varandra: ”För det är så som Bencku låter när 

han skriker.”16 Eftersom detta är beskrivande av hur någon låter, alltså av ljud, av en annan 

karaktär, tas det med i analysen. Också för att det ofta är förknippat med rösten, alltså 

karaktärens bidrag till ljudmiljön. Karaktärerna lyssnar aktivt, och även dessa situationer 

kommer att tas med i analysen, så som ”Det låter inget vidare.” 17 

 

Tidigare forskning 
 

Författaren Monika Fagerholm kan gott anses vara en av de viktigaste nulevande nordiska 

författarna. Hon beskrivs på Förlagets hemsida som ”en av Finlands internationellt mest 

kända och framgångsrika författare”.18 Fascinationen för Fagerholms litteratur är kännbar 

                                                
16           Fagerholm 2004, s. 13 
17           Fagerholm 2004, s. 10.  
18           Förlaget M, ”Monika Fagerholm”. 
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genom det antal aktuella artiklar och avhandlingar som producerats om hennes texter de 

senaste åren.  

  Monika Fagerholms romaner har forskats ur språkperspektiv, bland annat i 

avhandlingar av bland annat Anu Takalo, Alva Dahl och Jenny Holmqvist. Fagerholms verk 

har också ofta granskats ur genusperspektiv, bland annat i ett antal artiklar i volymen Novel 

Districts, Critical Readings of Monika Fagerholm, redigerad av Kristina Malmio och Mia 

Österlund och utgiven år 2016 av Finska Litteratursällskapet. Där ingår även texter med andra 

teman, till exempel skriver Anna Helle en artikel om död och kärlek i romanen och 

argumenterar för att romanen är postmodern. Österlund skriver bland annat, att många anser 

att Fagerholm skriver landskap man träder in i mer än traditionellt strukturerad text, vilket gör 

att läsningen kan anses svår. I doktorsavhandlingen Ett flicklaboratorium i valda bitar : Skeva 

flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 200519 av Maria Margareta Österholm och i  I 

skriftens gränstrakter Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner20 av Alva 

Dahl granskas också genus och språk närmare. 

 Fagerholms romaner har utforskats i några pro gradu-avhandlingar. Hanna 

Ylöstalo har år 2017 vid Åbo akademi skrivit sin pro gradu-avhandling om Monika 

Fagerholms novell Arielles första kärlek som text och ljudbok: Rörelser i ljudtexten. En 

intermedial studie av Monika Fagerholms novell ”Arielles första kärlek. Hon berör också 

ljud, även om det är i en annan form än i den här avhandlingen, då hon jämför ljudet i texten 

och i ljudboken. Även hon utgår i sin avhandling från ljuden beskrivna i texten. Hon har 

betoning på rösten, vilken är av stor vikt även för vissa karaktärer som analyseras i denna 

avhandling, men här med betoningen på tonfallet.21. År 2012 skrev Anu Takalo en pro gradu, 

där översättningen av de upprepningar som finns alltigenom romanerna står i fokus, med 

titeln  ”Hör, hör hur klockan tickar under jorden” – ”Kuuntele vain miten kello tikittää maan 

                                                
19           Österholm, Maria Margareta, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i 
svenskspråkig prosa från 1980 till 2005, Stockholm: Rosenlarv förlag 2012. 
20           Dahl, Alva, I skriftens gränstrakter: Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska 
romaner, Uppsala: Institutionen för Nordiska språk vid Uppsala universitet 2015. 
21           Ylöstalo lyfter bland annat fram en relevant reflektion angående begreppet röst inom 
litteraturvetenskaplig forskning: ”Det är inte oproblematiskt att lyfta fram rösten inom den 
litteraturvetenskapliga forskningen, eftersom termen röst kan användas på så många olika sätt. Inom forskningen 
om narratologi för termen röst tankarna till berättarperspektivet, frågan om röst aktualiseras i frågan om vem 
som berättar, och ställs ofta tillsammans med frågan om fokalisatorn, den som ser.” Ylöstalo, Hanna, Rörelser i 
ljudstexten. En intermedial studie av Monika Fagerholms novell ”Arielles första kärlek”, avhandling pro gradu, 
Åbo akademi 2017, s. 27. 
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alla”. Översättningsstrategier vid lexikaliska upprepningar och konsekvenserna av dem för 

stilen i romanerna Den amerikanska flickan och Glitterscenen.22  

 Jenny Holmqvist konstaterar i en artikel, baserad på en kandidatuppsats hon 

skrivt, att repetitioner finns i tematik och karaktär, och inte endast i språket hos Fagerholm.23 

Holmqvist lyfter i sin artikel fram att ljudet av skott ständigt är återkommande. Hon nämner 

dessa i artikeln ”Skott jag tror jag hör skott”. Bruket av repetition i Monika Fagerholms 

roman Den amerikanska flickan och hon lyfter även fram Alva Dahls konstaterande, att 

repetitionerna kan jämföras med minimalistiska musikslingor.  

 Även Julia Tidigs och Kaisa Kurikka har kommenterat de musikaliska 

elementen i Fagerholms Diva. Förutom att referenser till musik och musikaliska allusioner 

kan identifieras i texten visar Kurikka att prosan kan beskrivas med musikaliska termer så 

som refräng och rytm. Julia Tidigs har i artikeln ”What Have They Done to My Song? 

Recycled Language in Monika Fagerholm’s The American Girl.” tagit fasta bland annat på 

sången den amerikanska flickan sjunger, och kallar den romanens ledmotiv.24 

 Anna Helle argumenterar för att Den amerikanska flickan kan sägas vara en 

postmodern melodram, vilket hon motiverar genom att peka ut de melodramatiska drag den 

innehåller. Döden är ständigt närvarande då unga flickor dör, karaktärerna har stora känslor 

och det finns en konstant användning av upprepningar. Romanen saknar ändå en tydlig 

distiktion mellan det goda och det onda, vilket melodramer ofta innehåller, vilket Helle menar 

beror på romanens experimentella natur. Musiken har en viktig roll i romanen, och tolkas 

enligt Anna Helle som ännu en orsak att peka på att romanen har en melodramatisk ton. Detta 

eftersom den dessutom pekar ut en kluvenhet – redan i början av romanen sjunger en av 

huvudkaraktärerna en nedstämd sång, medan solen skiner och hon känner sig glad.25 Jag 

lyfter i analysen fram en del av det som Holmqvist, Helle, Tidigs och Kåreland skrivit om 

sådant som berör det som ljuder i romanen.  

 

                                                
22            Takalo, Anu Marika, Hör, hör hur klockan tickar under jorden” – ”Kuuntele vain miten kello tikittää 
maan alla” Översättningsstrategier vid lexikaliska upprepningar och konsekvenserna av dem för stilen i 
romanerna Den amerikanska flickan och Glitterscenen, Avhandling pro gradu, Helsingfors universitet 2012. 
Tillgänglig: http://hdl.handle.net/10138/40079 (Hämtad 22.4.2019).  
23             Holmqvist 2016, s. 80. 
24          Tidigs, Julia, ”What Have They Done to My Song? Recycled Language in Monika Fagerholm’s The 
American Girl”, Kristina Malmio, & Kaisa Kurikka (ed.), Contemporary Nordic Literature and Spatiality, 
(Geocriticism and Spatial Literature Studies), New York: Palgrave Macmillan 2019, s. 185-207. 
25             Helle 2016, s. 85–86.  
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Avhandlingens disposition 
 

Avhandlingen är indelad i fem kapitel. I det inledande kapitlet presenteras avhandligens syfte 

och frågeställning, material och avgränsningar, teori och metod för analysen, samt tidigare 

forskning kring Monika Fagerholms litteratur. I kapitel två redogörs grundligare för de 

teoretiska utgångspunkterna, alltså de för avhandlingen relevanta begreppen inom 

ljudlandskapsforskning samt begreppet fokalisering. 

 Kapitel tre utgörs av avhandlingens första analysdel, och är indelat enligt de 

centrala karaktärerna. Analysen ser närmare på karaktärernas ljudvärlds narratologiska roll, 

karaktärens sätt att uttrycka sig och vad ljudet tillför karaktärens förståelse av sig själv och sin 

omgivning. I det fjärde kapitlet gäller det samma, men för karaktärerna Bengt och Eddie. 

Avslutningsvis följer en sammanfattande diskussion. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH CENTRALA 

BEGREPP 

 

I teorikapitlets första del presenteras ljudlandskap som vetenskapligt forskningsområde. Jag 

presenterar även kort några frågor kring forskning om ljud och ljudlandskap inom 

litteraturvetenskapen och diskuterar sedan för avhandlingen relevanta begrepp. I den andra 

delen diskuteras begreppet fokalisering inom narratologi samt rösten i texten.  

 

Ljudlandskap och ljud 
 

Heikki Uimonen, forskare i populärmusik, beskriver begreppet ljudlandskap som en samling 

olika ljud i en omgivning. Människan formas av de här ljuden genom att hon tolkar dem och 

fattar beslut på basen av dem. Samtidigt formar människan både de privata och de 

gemensamma ljuden, vilket resulterar i att man i ett ljudlandskap uppfattar kulturellt, socialt 

och historiskt komplexa ljud.26 Ljud är samtidigt inte endast frambringat av människan, utan 

består också av ljud från artefakter och naturen. Ljudlandskap skapas då människan integrerar 

med och finns i miljön, och därför är det av stor vikt att förutom att förstå landskapet även 

förstå människan som befinner sig i det.27 Uimonen menar vidare att man, precis som inom 

musiketnologin, inom forskning av ljudlandskap bör undersöka ljud utan att värdera dem som 

bra eller dåliga, utan se dem som befogade i sitt sammanhang. Utgångspunkten för 

forskningen måste alltid vara att se närmare på förhållandet mellan ljudet och den eller de 

som hör dem. 28 

 Enligt Alessandra Calanchi används termen ”akustisk fantasi” av forskare i 

brist på ett ord för att föreställa sig, eller tänka på, ett ljud.29 

 

While it may seem difficult to ”imagine” or ”visualize” with our ears, it is 

certainly possible to think of a sound. Well, it is curious that we do not have 

                                                
26          Uimonen 2014, s. 304.  
27          Ljungdahl Eriksson, Martin, Ljudlandskapets Attribut. Metoder för att bättre förstå och beskriva 
ljudlandskap, examensarbete, Luleå Tekniska Universitet, institutionen för Musik och medier, 2009. Tillgänglig: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1027953/FULLTEXT02.pdf (hämtad 22.4.2019), s. 6. 
28          Uimonen 2014, s. 304. 
29          Översättning från engelskans ”acoustic imagination”. Calanchi 2015, s. 12.  
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a verb in English or American language to define this ”acoustic 

imagination”, an expression which is used by scholars but is an obvious 

oxymoron. 30 

 

Även om vi inte kan visualisera ett ljud, kan vi förstås tänka på ett ljud, menar Calanchi. Fast 

den här avhandlingen inte handlar om läsarens föreställning av ljudet, utan beskrivningen av 

det i texten, är det intressant att märka att det inte finns ett ord för att föreställa sig ett ljud. På 

svenska säger vi däremot just att vi föreställer oss något, och det kan vi göra i princip både 

med bild och ljud.31 På svenska kunde man dessutom säga att man föreställer sig en ljudbild. 

Begreppet ljudbild används senare i avhandlingen som ett begrepp för en subjektiv tolkning 

av ett ljud. Här skulle man däremot kunna förstå ordet bild som en ”avbildning”32 och därmed 

förstå frasen att föreställa sig en ljudbild som att höra en avbildning av ett ljud. Hur det än må 

stå till med benämningarna, betonar Calanchi att textanalys traditionellt har haft fokus på 

synen och inte örat och hörseln.33  

 Uppfattningen av ljud är en relativt outforskad disciplin. Innan skrivkonsten 

inroducerades var hörselsinnet mer avgörande än synen, då man till exemepel tog till sig 

berättelser och Guds ord genom hörseln, inte genom synen. Detta gäller fortfarande i vissa 

delar av världen.34 Sedan R. Murray Schafer år 1977 gav ut boken Our Sonic Environment 

and the Soundscape of the world har diskursen kring ljudlandskap gått från endast ekologi 

och akustik till arkitektur, sonologi – och snart även humanism, hoppas Alessandra Calanchi. 

Litteraturen är ju ändå den källa där man hittar flest historiska ljudbeskrivningar.35 Vi är 

omringade av ljud, hör dem hela tiden, och kommer inte ifrån dem. Diskussionen kring ljud i 

samhället blir allt mer aktuell, och fokus där riktas främst mot begreppet oljud, alltså de ljud 

som visar sig vara skadliga för människan. Ljuden är ständigt närvarande. Även då vi sover 

uppfattar örat ljud, i och med att vår hörsel är ett livsviktigt sinne och ständigt påkopplat.36  

                                                
30            Calanchi, 2015, s. 12. 
31            Att föreställa sig betyder, enligt Svensk ordbok att ”göra sig en inre bild av ngn existerande el. ofta 
(tankemässigt) nyskapad företeelse”.  
32            ”Bild”, enligt Svenska Akademins ordlista.  
33            Calanchi 2015, s. 11-12.  
34            Schafer, R. Murray, The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. New York: 
Destiny books 1994, s. 11. 
35            Calanchi 2015, s. 11. 
36            Ampuja, Outi, ”Äänimaisema ennen ja nyt”, Outi Ampuja & Miikka Peltomaa (toim.), Huutoja 
hiljaisuuteen. Ihminen ääniympäristössä, Helsinki: Gaudeamus Oy 2014, s. 18. 
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 Ljud kan beskrivas som ett ”fysikaliskt fenomen (en vågrörelse) som ger 

upphov till hörselförnimmelser genom att sätta öronens trumhinnor i rörelse”.37 Man kan 

ytterligare förklara ljud som ”en i gas, flytande eller fast material framgående vågrörelse med 

en frekvens som kan uppfattas av (människo)örat och är tillräckligt stark för att höras”.38 I 

bägge beskrivningar betonas att ljud är något som rör sig, en rörelse, som kan nås och 

uppfattas av ett öra. I text når de beskrivna ljuden inte läsaren genom örat, utan blir genom 

läsningen läsarens egen ljudbild av det som beskrivs, delvis på basen av läsarens tidigare 

ljudminnen. Det sker inga vågrörelser, utan endast ljudfantasier i läsarens tankar då den läser 

texten.  

 

Ljudlandskapens narrativa funktion 

 

Det finns många ljud i den modernistiska romanen som skiljer sig från tidigare litteratur, och 

den märkbara skillnaden är att teknologin har förändrat ljudmiljön till en ”högljudd kuliss”, 

skriver forskaren i engelsk litteratur Annika J Lindskog. Hon förklarar vidare att man i 1900-

talets litteratur började skriva om upplevelsen av ljud, medan man under 1800-talet hade 

beskrivit ljuden objektivt. Vändningen in i människan, kallas enligt Lindskog av forskare för 

”the inward turn”.  Detta gör att de beskrivna ljuden idag är en formulering av uppfattningen 

av dem, varför de blir meningsbärande – ”de avslöjar mer om den som hör ljudet än om ljudet 

självt”, menar Lindskog. Detta innbeär också att ljudet inte står i centrum, utan lyssnandet och 

den som lyssnar är i fokus.39 Lindskog påpekar en brytning mellan 1800- och 1900-talets 

litteratur, och skriver detta specifikt med den modernistiska romanen i åtanke. I analysen ser 

jag närmare på  en roman som blivit kallad postmodern. Lindskog menar också att det i 1900-

talsromanen finns väldigt många onomapoetiska represtationer av ljud. 

 

Det tycks alltså finnas mycket lek med språket i relation till hur man 

representerar ljud. De här representationerna är dock inte bara en lek – eller 

för den delen ett försök att skriva så obegripligt som möjligt – utan ett sätt 
                                                
37            ”Ljud”, enligt Svensk ordbok. 
38      Egen översättning från finskan: ”kaasussa, nesteessä tai kiinteässä aineessa etenevää pitkittäistä 
aaltoliikettä, joka sisältää (ihmis)korvalla kuultavia taajuuksia ja on riittävän voimakasta, jotta se voidaan 
kuulla.” Ampuja, Outi & Peltomaa Miikka (toim.), Huutoja hiljaisuuteen. Ihminen ääniympäristössä, Helsinki: 
Gaudeamus Oy 2014, s. 355. 
39             Lindskog, Annika J, ”Att lyssna på modernismen: ljud och tystnad i Virginia Woolfs Mot fyren”, Frans 
Mossberg (red.), Ord om ljud – Skriftställare om ljud och ljudmiljöer, rapport nr. 14, Ljudmiljöcentrum vid 
Lunds universitet, Lund University: 2015, s. 33-35. 
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att försöka komma så nära tillvaron som man kan, det vill säga tillvaron så 

som den upplevs av en lyssnande individ.40 

 

I sin analys konstaterar Lindskog också följande: ”Textens figurer upplever ljud på högst 

individuella vis, och vissa ljud förknippas dessutom med specifika personer.”41 Lindskog har i 

sin analys av Virginia Woolfs Mot fyren alltså kommit fram till att ljuden kan vara 

beskrivande för vissa karaktärer. Även jag kommer fram till att vissa ljud är av större vikt för 

de analyserade karaktärer, vilka jag lyfter fram i analyskapitlen. Ljudens narrativa funktion 

syns alltså åtminstone genom karaktärerna, genom deras lyssnande och agerande därefter, då 

handlingen fortskrider.  

 Då Lindskog konstaterar att ljudet i litteraturen inte står i centrum, utan 

lyssnandet och den som lyssnar är i fokus, kan jag hålla med. Utöver ljudet, själva ordet som 

formulerar det i texten, är beskrivningen kring det av ytterst stor betydelse, däribland hur 

någon av karaktärerna hör och uppfattar det. Beskrivningen kring ljudet är något av en 

efterapning av en ljudbild (tolkning av ett ljud). En ljudbild som serveras till läsaren.  

 Också St. Clair lyfter, precis som Lindskog, fram att det enligt vissa forskare 

skedde en skiftning från ögat till örat under det modernistiska genombrottet. Fokus gick från 

vad karaktärerna ser till vad de hör, till deras ljudbild.42 I Sound and Aural Media in 

Postmodern Literature lägger St. Clair fram tanken om att den postmoderna litteraturens 

uppgift är att skapa bilder av ljud: 

 

[…] one of the primary projects of the postmodern novel, I contend, is to 

create images of sound. The multitudinous sonic registers and aural 

stratifications that comprise the postmodern novel – soundtracks, radio 

broadcasts, commercial jingels, trains, planes, automobiles, bells, bombs, 

whistles, sing-alongs, systems of public address, mechanized pianos, 

jukeboxes, music, Muzak, sirens, static, barkers, buses, record players, tape 

recorders, bullhorns, babies crying, dogs barking, gunshots, alarm clocks 

laughtracks, to name but a few – exist in dialogic tension, competing, as 

does extra-textual sound, for our attention.43 

                                                
40             Lindskog 2015, s. 35. 
41             Lindskog 2015, s. 36.  
42             Lindskog 2015, s. 34. 
43             St. Clair, Justin, Sound and Aural Media in Postmodern Literature: Novel Listening, New York: 
Routledge 2013, s. 5. 
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St. Clair har gjort detta antagande på basen av amerikansk litteratur. Ljud av bilar, radio, 

musik, skall, barn etc. går i böckerna i dialog med varandra och försöker fånga läsarens 

uppmärksamhet. I en film kan flera ljud höras samtidigt, medan ljud i en bok alltid måste 

begripas enskilt. Detta betyder att fastän texten innehåller flera ljud, är läsarens fokus alltid 

riktat mot endast en auditiv bild åt gången.44 Här kan jag hålla med om att fokus i texten 

ligger på ett ljud åt gången, emedan jag vill hävda att det kan finnas ett ljudlandskap 

närvarande även om det inte är uttryckt i texten just då.  

 Karaktärens ljudmiljö innehåller det den säger, hur den säger det den säger 

samt det den hör, vilket inkluderar den omgivning den befinner sig i, den person karaktären 

talar med eller den musik den lyssnar på och så vidare. Det är hur de säger det de säger som är 

intressant. Vad de säger är intressant i denna analys endast om det är en beskrivning av hur 

något låter, eller om de säger det med en speciell röst eller ton.  

 I avhandlingen nämns subjektivt och objektivt i den mening, att en karaktär 

kan uppleva något subjektivt. Det är karaktärens egen i text förklarade uppfattning av ljudet 

då det är karaktären själv som uppfattar ljudet. Ljudet ska alltså inte då vara återberättat. 

Också Annika J Lindskog använder begreppet subjektivt, angående ”the inward turn” då 

någon karaktär upplever ett ljud istället för att ljudet endast är beskrivet i texten: ”När 

perspektivet flyttar inåt så blir alla beskrivningar i texten alltså subjektiva skildringar”, skriver 

hon.45  

 

Begrepp inom ljudlandskapsforskning 

 

I avhandlingen använder jag i mig i första hand av det auditiva lexikonet ur R. Murray 

Schafers The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World, men även 

lexikonet i Huutoja Hiljaisuuteen. Ihminen ääniympäristössä. Dessa begrepp är utbearbetade 

för att användas på ljudlandskap i verkligheten, varför jag har tagit mig friheten att tolka och 

anpassa begreppen för att kunna använda dem i en litterär analys. Calanchi nämner i sin 

artikel att en del av dessa begrepp redan har anammats av litteraturkritiken, till exempel 

”soundmark, low-fi vs hi-fi soundscape”46 etc. Här är ändå samtliga begrepp mina egna 

                                                
44            St. Clair 2013, s. 5-6. 
45            Lindskog 2015, s. 34.  
46            Calanchi 2015, s. 12.  
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översättningar, förutom de två sista begreppen vilka i den källan är skrivna på svenska, då jag 

inte är medveten om tidigare översättningar av dem till svenska. 

 Begreppen kommer i användning i analysen genom att jag använder dem på 

de olika ljud karaktärerna hör och för. Genom att tolka ljudets funktion eller karaktär, har jag 

kunnat avgöra vilket ljudbegrepp som är relevant. Att forma om begreppen för avhandlingens 

syfte är inte oproblematiskt. Orden ursprungliga betydelse går inte att översätta direkt, och 

medför därför skiftningar i betydelserna. Eftersom ljuden är skrivna i text, och inte ljuder så 

som begreppen i sin ursprungliga betydelse förutsätter, har jag tagit mig rätten att göra en 

tolkning av begreppen och anammat dem på ljud även i text.  

 Nedan presenteras de begrepp ur ljudlandskapsforskning som används i 

avhandlingen. Begreppen ljudlandskap och ljud har två förklaringar (a och b), vilket beror på 

att definitionerna är hämtade från olika källor. Förklaringarna hålls åtskilda för att hålla 

eventuella nyansskillnader separata. Begreppen presenteras inledningvis från det bredare 

begreppet ”ljudlandskap” till det mer specifika ”ljudmärke”. Därefter följer en lista över olika 

ljudföreteelser och till sist två begrepp om tolkningen av ljud. Begrepp som har en nära 

relation, eller står i motsats till varandra, är uppräknade bredvid varandra. 

 

Ljudlandskap:  a) En sonisk omgivning, eller en hur stor del av landskapet som helst. 

Begreppet kan referera till en omgivning, eller en abstrakt konstruktion som ett musikstycke 

eller ett ljudband.47 

 b) En miljö med ljud, eller en del av den. Består av alla ljud i miljön, men 

med begreppet kan man också syfta på både kompositioner och ljudkonstverk. Skillnaden från 

begreppet ljudmiljö, är att man med ljudlandskap betonar hur individen och samhället 

uppfattar ljuden i omgivningen.48  

 Det lämpligaste begreppet för ljudlandskap i litteratur skulle vara ”litterära 

ljudlandskap”, vilket bland annat Alessandra Calanchi använder.49 I analysen har jag ändå valt 

att använda endast begreppet ljudlandskap, då landskapen som här omnämns alltid är litterära. 

Med ljudlandskap avses karaktärernas subjektiva, egna, beskrivna uppfattningar av ljud i 

deras textomgivning. I avhandlingen används begreppet ljudlandskap istället för ljudmiljö (se 

nedan), för att betona att ljuden granskas ur individens, karaktärens synvinkel. 

 

                                                
47           Från engelskans ”Soundscape”. Schafer 1994/1977, s. 274-275. 
48           Från finskans ”Äänimaisema”. Ampuja & Peltomaa (toim.) 2014, s. 356. 
49           Översättning från engelskans ”Literary soundscapes”. Calanchi 2015, s. 11. 
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Ljudmiljö: En miljö med ljud, eller en del av den. En ljudmiljö uppstår på en specifikt plats i 

ett specifikt rum och kan bestå av vilka ljudenergier och kombinationer av dem som helst.50 

 I avhandlingen används begreppet ljudlandskap, emedan begreppet ljudmiljö 

är upplistat för att visa på skillnaden mellan de två begreppen. Ljudmiljö används för att tala 

om en del av ett ljudlandskap. Det används då man allmänt talar om ljudmiljön eller en del av 

den, inte ljudlandskapet som det uppfattas av en viss karaktär.  

 

Ljudsignal: Vilket ljud som helst man särskilt riktar sin uppmärksamheten mot. Inom studier 

av ljudlandskap används det i kontrast mot begreppet nyckelljud.51 

Nyckelljud: Ljud som kontinuerligt hörs av folk i ett samhälle eller så ofta att det blir en 

bakgrund framför vilken andra ljud uppfattas. Ofta uppfattas nyckelljudet inte medvetet, men 

fungerar som bakgrundomständighet bakom andra ljudsignaler.52  

 Begreppet nyckelljud används inte i avhandlingen, men nämns här för att 

visa på en nyansskilland mellan begreppen ljudsignal och nyckelljud. 

 

Ljudhändelse: Ett ljud som hörs på en specifik plats under ett specifikt tidsintervall. 

Ljudhändelsen, precis som ljudobjektet, definieras som den minsta fristående 

ljudkomponenten i ett ljudlandskap. Ljudhändelsen är ett symboliskt, semantiskt eller 

strukturellt studieobjekt, en konkret referenspunkt som finns i en helhet som är större än sig 

självt.53 

Ljudobjekt: Ett ljud uppfattat av ett mänskligt öra, och den minsta partikeln i ett 

ljudlandskap. Det analyseras utifrån sitt sammanhang. Även om ljudobjektet kan referera till 

en viss ljudkälla, ska det i första hand anses vara fenomenologisk ljudformation, åtskild från 

sin kvalitet som en ljudhändelse. Det är en abstrakt akustiskt studieobjekt.54 

 I avhandlingen avses skillnaden mellan en ljudhändelse och ett ljudobjekt 

ligga i att en ljudhändelse är en konkret situation var ljudet uppstår från något, medan ett 

ljudobjekt är detta ljud i en abstrakt mening, utan att vara knutet till någon specifik ljudkälla 

eller situation.  

 

                                                
50           Från finskans ”Ääniympäristö”. Ampuja & Peltomaa (toim.) 2014, s. 356. 
51           Från engelskans ”Sound signal”. Schafer, 1994/1977, s. 275. 
52           Från engelskans ”Keynote sound”. Schafer, 1994/1977, s. 272. 
53           Från engelskans ”Sound event”. Schafer, 1994/1977, s. 274. 
54           Från engelskans ”Soundobject”. Schafer, 1994/1977, s. 274. 
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Ljudmärke: Ett ljud i ett samhälle där detta ljud är speciellt eller har kvaliteter som gör att 

det anses speciellt eller igenkännbart för människorna i det samhället. Begreppet härleder från 

ordet landmärke.55 

 I avhandlingen avses med ljudmärke ett ljud som formar och är 

meningsbärande för en karaktär, endera för den själv eller för andra. 

 

Oljud:  a) Begreppet har ett flertal betydelser, några av dessa är 1) oönskat ljud, 2) 

omusikaliskt ljud, 3) alla höga ljud, 4) störning i signalsystem.56 

 b) Ett ljud som upplevs som besvärande, ett oönskat, onödigt ljud. I ett visst 

utrymme eller för en viss person är detta ett otrevligt, störande, farligt eller skadligt ljud som 

anstränger eller skadar kroppen fysiskt eller psykiskt.57 

 c) Oljud är enligt svensk ordlista ett ”Obehagligt, kraftigt ljud”.58  

 

Täckljud: Ett ljud som medvetet frambringas, med uppgiften att täcka andra ljud.59 

 I analysen används begreppet för ett ljud som döljer andra ljud och själv 

därmed kommer i fokus.  

 

Bakgrundsbrus: Alla oljud som kommer från omgivningen. Bakgrundsbrusets källor kan 

vara trafik, grannar, luftkonditionering, köksapparater och personer i samma rum.60 

 I avhandlingen används begreppet bakgrundsbrus även för samlingar av ljud i 

bakgrunden som inte uppfattas som oljud. Omgivningsbrus är bland annat oljud från trafik, 

fabriker, byggplatser och fritidssysslor som sprids i omgivningen. Det är en allmän 

benämning för allt oljud sin uppkommer ur boende- och livsmiljöer. Oljud från trafik är 

omgivningsbrusets största källa. Begreppet används inte i avhandlingen, men nämns här för 

att visa skillanden mellan begreppen bakgrunds- och omgivningsbrus.61 

 

Lo-fi: Förkortning av engelskans ”Low fidelity”. Ett lo-fi-landskap är en miljö där det finns 

ett överflöd av signaler vilket resulterar i fördunklande och oklarhet.62 

                                                
55           Från engelskans ”Soundmark”. Schafer, 1994/1977, s. 274. 
56           Från engelskans ”Noise”. Schafer, 1994/1977, s. 273. 
57           Från finskans ”Melu”. Ampuja & Peltomaa (toim.) 2014, s. 353. 
58           ”Oljud”, Svensk ordbok. 
59           Från finskans ”Peiteääni”. Ampuja & Peltomaa (toim.) 2014, s. 354. 
60           Från finskans ”Taustamelu”. Ampuja & Peltomaa (toim.) 2014, s. 355. 
61           Från finskans ”Ympäristömelu”. Ampuja & Peltomaa (toim.) 2014, s. 355. 
62           Schafer, 1994/1977, s. 272. 
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Hi-fi: Förkortning av engelskans ”High fidelity”. Ett hi-fi-landskap är en miljö i vilken ljud 

hörs tydligt, utan att trängas med andra eller fördunklas av andra ljud.63 

 

Reaktion: Kroppens reaktion, eller en förändring i rummet på grund av ett (ljud)stimuli. 

Reaktionen kan komma från nerverna, musklerna eller något annat organ.64 

 Begreppet används i avhandlingen för en förändring i karaktären, endera så 

att säga kroppsligt eller psykiskt.   

 

Ljudminne: Människans tolkning och minne av ett ljudlandskap.65 Det kan vara kollektivt 

eller personligt.66 

Ljudbild: En subjektiv tolkning av ett ljud av en lyssnare. Ej likadan för alla lyssnare.67 

 

 

Narratologiska aspekter 
 

I detta underkapitel ligger fokus på det litteraturvetenskapliga begreppet fokalisering samt 

rösten i texten.  Romanen har en heterodiegetisk, allvetande, berättare, men fokaliseringen, 

vem som upplever, växlar kontinuerligt. Rösten används som medel för karaktärerna för att 

uttrycka vad de menar med det de säger.  

 

Fokalisering och röst – vem hör och vem hörs? 

 

Begreppet fokalisering är myntat av narratologen Gérard Genette på sjuttiotalet. Med hjälp av 

begreppet kan man definiera i vilken position den som observerar står, och därefter fastställa 

vem som ser, alltså vem som är den som observerar.68 Man fastställer med andra ord med 

vems blick och öron läsaren upplever en händelse, miljö eller någon karaktär i texten.69 

                                                
63           Schafer, 1994/1977, s. 272. 
64           Från finskans ”Vaste”. Ampuja & Peltomaa (toim.) 2014, Huutoja hiljaisuuteen, s. 355. 
65           Ljungdahl Eriksson 2009, s. 6. 
66           ”Kulturradion: Ljudminne”, Kulturreporaget i P1 27.12.2003. Tillgänglig: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=767&artikel=343017 (hämtad 29.8.2019).  
67            Ljungdahl Eriksson 2009, s. 7. 
68            Palmer, Alan, Fictional Minds, Nebraska: University of Nebraska Press Lincoln and London 2004,  
s. 48 
69            larare.at, ”Fokalisering”, https://larare.at/svenska/ordlistor/litteraturvetenskapliga_begrepp.html 
(hämtad 25.8.2019).  
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Begreppet är nödvändigt i analysen i och med att man med hjälp av det kan avgöra vilken 

karaktär som är upplevaren i texten, alltså vem som hör det som ljuder.  

 Fokalisering delas traditionellt in i tre kategorier: noll-, inre- och yttre 

fokalisering. Fokaliseringen i ett verk är inte bestämd till en av dessa kategorier, utan kan 

ständigt skifta.70 Den traditionella, allvetande berättarens perspektiv kallas nollfokalisering, 

där händelserna inte fokaliseras genom en karaktär, utan genom en enda berättare.71  

 Då händelserna beskrivs ur en karaktärs synvinkel, eller växlande mellan 

karaktärer, kallas formen för inre fokalisering.72 Inre fokalisering kan indelas i ytterligare tre 

kategorier: 

 

a) Fixerad: berättas genom en och samma karaktär. 

b) Varierande: berättas växlande genom olika karaktärer. 

c) Multipel: samma händelse kan berättas flera gånger genom olika karaktärer.73 

 

I inre fokalisering krävs att karaktären aldrig analyseras objektivt av den som berättar. 

Läsaren absorberas in i karaktären och ser vad den ser. Vi ser vad karaktären ser, så som 

också vi observerar det vi ser. Vi observerar visionen tillsammans med karaktären. Enligt 

Barthes ska man kunna skriva om inre fokalisering till första person, om texten inte är skriven 

i den formen till att börja med. Detta skall i så fall göras med endast få ändringar i 

grammatiken. Om texten inte går att forma om utan större ändringar, är det med största 

sannolikhet fråga om extern fokalisering, där berättaren inte behandlar den observerade 

karaktärens tankar. Man måste ändå komma ihåg att berättaren oftast vet mer än karaktären, 

även om hen är karaktären själv. Den externa fokaliseringen ges alltså utan att läsaren får veta 

allt om karaktärens inre liv. Författaren berättar inte allt hen vet för läsaren.74 Händelser 

beskrivs utanför karaktären, endast det som sker beskrivs.75 

 Genom inre fokalisering berättas endast det karaktären vet. I extern 

fokalisering återges händelser och karaktärer som från en bild. Nollfokalisering har färre 

begränsningar och kan ge tillträde till inre perspektiv hos flera karaktärer och kan hoppa i tid. 

                                                
70           Genette, Gérard, Narrative discourse. Oxford: Basil Blackwell Ltd 1986, s. 191. 
71           Palmer 2004, s. 48.  
72           Palmer 2004, s. 48.  
73           Från engelskans ”fixed”, ”variable” och ”multiple”. Genette 1980, s.189-190. 
74           Genette 1986, s. 194. 
75           Palmer, 2004, s. 48.  
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Fokaliseringen skiftar ofta i de flesta texter.76 Vilken fokaliseringstyp som gör sig gällande 

kan te sig svår att definiera. Extern fokalisering kan låta bli att berätta allt om en karaktär, 

men kan vara inre fokalisering för en annan. Det samma gäller även då den som ser är en 

icke-karaktär. Skillnaden på varierat inre och nollfokaliserat narrativ kan ofta analyseras som 

multipel inre fokalisering ad libitum.77  

 Detta verktyg används i analysen genom att jag för varje ljud eller 

beskrivning av ljud måste ta ställning till vem som hör det. Jag har tagit i beaktande hur 

ljudhändelserna fokaliseras och med hjälp av det gjort en tolkning om vilken eventuell 

karaktär som hör. I romanen skiftar ofta synvinkeln från inifrån eller utifrån en karaktär, till 

längre ifrån. Förutom vems synvinkel vi hör något ur, ligger fokus också på karaktärens 

tonfall i rösten då det sägs. Alessandra Calanchi har också lagt märke till att rösten i 

litteraturen kan tolkas som ett ljud: 

 

Undoubtedly, voice is a recurring term in poetry and narrative and an 

important soundmark in literary soundscape studies.78 

 

I avhandlingen tas i beaktande hur något sägs, men inte vad som sägs om inte detta handlar 

om hur något låter. Tonfallet i rösten är en naturlig del av karaktären och vi kan under 

romanens första sidor läsa beskrivningar som ”skrik”, ”skäll”, ”väsning”, ”mummel”, ”suck”, 

men också mer beskrivande formuleringar som ”skrik som inte hörs”, ”full av skräck” samt 

”stum” och ”röst dör ut”. Alla dessa begrepp, auditiva verb, beskriver en karaktärs röst 

och/eller hur den uppfattas. I avhandlingen ligger intresset i rösten i hur den beskrivs, alltså 

hur den låter som ett ljud i sig.  

 

                                                
76             Larsen, Gorm, ”Berättare”, Litteratur. Introduktion till teori och analys, Kjældgaard, Lasse Horne m.fl. 
(red.), Lund: Studentlitteratur 2015, s. 62-64. 
77             Genette, 1986, s. 191. 
78             Calanchi 2015, s. 11. 
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3. DORIS OCH SANDRA: SYSTER NATT & SYSTER DAG 

 

I kapitel tre analyseras karaktärerna Doris Flinkenbergs och Sandra Wärns egna och 

gemensamma ljudlandskap och dessa ljudlandskaps betydelse för berättelsen. Fokus ligger på 

ljudhändelser av betydelse; dels på vilka ljud och ljudlandskap karaktärerna skapar och dels 

vilka de uppfattar. I det första underkapitlet diskuteras hur Doris uppfattar ljudlandskapet runt 

sig och hur hon uttrycker sig i ljud, hur allt det relaterar till hennes öde, därmed också hennes 

relation till kusinmamman, till döden och till sig själv. I det andra underkapitlet ligger fokus 

på Sandras ljud och ljuden kring hennes familj innan hon träffar Doris. I det tredje 

underkapitlet granskas Doris och Sandras relation genom ljuden och rösterna i leken. I det 

fjärde underkapitlet ligger fokus på Sandras ljudlandskap efter Doris död. 

 

Världen genom Doris 
 

I det här underkapitlet granskas Doris Flinkenbergs ljudlandskap och hur hon genom ljud, 

både de hon hör och de hon bidrar med, formar och förklarar sin omvärld.  

 Doris Flinkenberg utgör, tillsammans med Sandra Wärn, en av Den 

amerikanska flickans två mest framträdande protagonister. Vi möter henne, träskungen, för 

första gången som ett åtta-nioårigt barn som en av dem som förutom Bengt rör sig i Trakten. 

Hon berättar för sin fostermamma kusinmamman hur Bengt hade låtit den morgon då han 

skrek tills han blev stum, när han hittade Björn död. 

 

”Det lät som ett stucket lamm eller så som bara en som Bencku låter”, sa 

hon till kusinmamman i kusinköket i kusinhuset där hon småningom, efter 

Björns död, skulle bli en dotter själv, i egen rätt. 

     ”Det heter gris”, rättade kusinmamman henne. ”Att skrika som en 

stucken gris.” 

     ”Men jag menar lamm”, skulle Doris protestera. ”För det är så som 

Bencku låter när han skriker. Som ett sådant där lamm som det är synd om. 

Ett offerlamm.”79 

 
                                                
79          Fagerholm 2004, s. 13.  
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Redan här kan man läsa att Doris tar en viss makt över sitt ljudlandskap, i hur grundligt hon 

beskriver det och formar det till något mer exakt genom att måla upp en fokuserad bild av det. 

Beskrivningen av hur någon låter sker upprepade gånger genom Doris. Hon styr det hon 

berättar dit hon vill genom att förvränga eller lägga till något i rösten då hon återger det. Ovan 

specifierar hon Bengts tonfall, ljud, som ett skrik av ett lamm och inte en gris. Rösten kan 

konstateras viktig för Doris, och efterapningen av den nämns även som ett drag hos 

karaktären:  

 

”Snygg flicka”, la Doris Flinkenberg till, slängigt, med en röst som 

definitivt inte var hennes egen. Doris var bra på att härma, både faktiska 

personer och bekanta tonfall. Nu fortsatte hon, som om hon var farbror eller 

tant, sådär riktigt överklok: ”Men säkert bortskämd med karlarnas 

uppmärksamhet redan i så pass unga år. Fast”, med en sist retorisk släng: 

”vad vet ju JAG om det?”80 

 

Möjligen härmar och leker hon med röster för att närma sig personerna bakom dem, förstå 

dem. Hon beskriver rösten, tar till en sorts lek för att verkligen kunna uttrycka det hon vill få 

fram – det blir ett skådespel. Hur karaktären Doris säger något är viktigt, eftersom det hon 

säger inte alltid blir korrekt uttryckt, vilket gör att tonfallet, rösten, formas för att betona vad 

Doris verkligen vill säga. Hon beskriver rösterna kring sig mer detaljerat, för att peka på hur 

hon uppfattar världen omkring sig. Det här draget hos karaktären Doris gör henne 

manipulativ, men ändå inte opålitlig. Tonfallet och hur hon säger sina repliker visar också 

hennes lekfullhet. Lekfullheten ger hennes karaktär en ålder, pekar på att hon är ett barn, gör 

henne oskyldig. Hon säger också saker på ”doriskt vis”, vilket inte är ett specifikt ljud i sig 

utan ett sätt att prata på – ändå ett sätt som är utmärkande för henne att uttrycka sig på. Detta 

drag är inte direkt ett specifik ljudsignalement för karaktären, men ett sätt som hon ljuder på 

för att få fram sin sak, som samtidigt beskriver någonting hos henne.  

 Skriket är viktigt för karaktären Bengt, vilket beskrivs mer i kapitel fyra, men 

skriket ekar också hos Doris. 

 

                                                
80           Fagerholm 2004, s. 46. 
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”Primalskriket befriade mig”, läste Doris Flinkenberg högt ur en tidning, en 

vanlig damtidning, som kanske härstammade från Pinkys tid i huset i den 

dyigare delen. 

     ”Vad är det?” frågade Sandra slött och Doris förklarade att det var det 

skriket som man skrek när man kom ut ur mammas mage och att många 

mänskor kunde må bra av att skrika det skriket på nytt som vuxna. Det lät 

ganska svävande, så Sandra frågade, slött:  

     ”När då då?” 

     ”Nå till exempel”, sa Doris som tyckte det var viktigt att kunna ge svar 

på tal i alla sammanhang, ”om man är hemskt rädd för något så kan det 

hjälp en att skrika ut sin rädsla med grundskriket. Liksom bemöta rädslan 

med ett skrik.” Det där sista la hon till med en ton som Sandra hade lärt sig 

att betydde att hon egentligen inte hade en aning om vad hon talade om.81 

 

I detta kan man läsa att Doris skrik i romanens inledning, då hon tar sitt liv, är just ett sådant 

här skrik som hon här beskriver. Andra skrik förekommer i boken, men inte av detta slag. Det 

här är igen Doris eget uttryck och användning av röst. 

 Skriket är ett täckljud, samtidigt som det är ett oljud och en reaktion. Det 

bemöter rädslan, det obehagliga, och står över det, samtidigt som skriket uttrycker en rädsla i 

sig självt. Skriket i Bengts ljudlandskap har en annan karaktär, men även det kan klassas som 

ett oljud, vilket diskuteras i kapitel fyra. Doris skriker ett liknande skrik, då hon hittar den 

döda Eddies kropp: 

 

Och sedan – hörde hon sitt eget skrik.  

     Och sedan satte hon av. Rusade, blint och vrålande som en skenande älg 

i den mjuka, lugna, tysta skogen. 

     Sprang i riktning mot kusingården, på stigen, och bölade.  

     Rakt på Rita och Jan Backmansson. Kolliderade med dem och föll som 

ett rö till marken. 

     ”Är hon död?” hördes Ritas röst någonstans från ovan.82 

 

                                                
81           Fagerholm 2004, s. 258. 
82           Fagerholm 2004, s. 222. 
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I detta hittar man förklaringen till Doris fascination för berättelsen om den amerikanska 

flickan, och ett av flera exempel på en koppling mellan henne och döden. 

 Doris öde står klart från början, då vi redan på de inledande sidorna i 

romanen får ta del av Doris död. Anna Helle skriver att dödens närvaro påverkar alla som bor 

i Trakten, och lyfter speciellt fram detta drag för karaktären Doris.  

 

Doris, for example, is captured by the idea of death because she has a 

close and continuous relationship with the death of the American girl 

in her new foster family, in her games and finally when she finds the 

dead body of the American girl five years after the disappearance 

[…].83 

 

Att hon dessutom tar sitt eget liv, vilket läsaren får veta redan tidigt, minskar inte karaktärens 

koppling till döden medan hon fortfarande är vid liv, utan tvärtom. Detta syns kanske främst 

genom pang-ljuden som har ett samband med Doris också då de ljuder genom andra 

karaktärer. Dessa ljud förekommer ett antal gånger. Ljudsignalen, ljudhändelsen, då hon tar 

sitt liv är också en av hennes ljudmärken, i form av pistolskottet.  

 

Pang sköt sig Doris på Loreklippan vid Bule träsket den elfte november 

1975. Det var en lördag, tidig kväll, skottet ekade i skogen. Vindstilla och 

kallt, en sådan stel dag som de sista dagarna brukar vara innan snön faller 

för att bli kvar på marken. En dag för det livlösa, en dag för död.  

     En dag för död. Det var ett enda skott men när Rita och Solveig hörde 

det i stugan på andra sidan kusinpappans åker gick Rita omedelbart till 

skåpet där pistolen förvarades för att kontrollera – […]. Det var som hon 

tänkte. Den var inte där.84 

 

Exemplet ovan ljuder långt in i berättelsen, på sidan 240, medan scenen då Doris tar sitt eget 

liv första gången beskrivs på sidan 14, inte med ett pang-ljud, men med ”[…] knäpp, hon 

tryckte av.”85 Pistolskottet är en avgörande ljudhändelse, vilket bestäms i och med att det är 

det ljud som avslutar henne, det ljud som ekar mellan sidorna romanen igenom i och med att 

                                                
83           Helle 2016, s. 92. 
84           Fagerholm 2004, s. 240. 
85           Fagerholm 2004, s. 14. 
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ljudet alltid därmed bär en föraning om hennes öde. Det är inte en ljudsignal för karaktären i 

berättelsen, men nog för karaktären i texten. Det är alltså inte en ljudsignal som kan kopplas 

till hennes karaktär i berättelsen där allt går kronologiskt, förrän hon tar sitt eget liv och inte 

längre är levande. Men för Doris som hon är beskriven i texten, finns ljudsignalen och därmed 

föraningen om hennes öde ständigt närvarande.  

 Doris leker med ljudet av pistolskottet och gör då också ljudet till sitt, men 

utan att förvränga det vidare. Då det berättas att Doris kommer ner till bryggan och ropar 

”Pang! Pang!”86 bakom ryggen på de andra, får efterapningen av pistolskottet en stor reaktion 

hos medkaraktärerna i scenen: Bengt, Rita och Solveig. I den stunden har inte pistolskottet 

någon direkt förankring i karaktären Doris, men den läses som ödesdiger i texten eftersom det 

redan avslöjats vad pistolskottet kommer att göra för karaktären Doris. Karaktären vet inte 

själv om kopplingen, även om den redan avslöjats i texten. Här är det viktigt att skilja på 

karaktärens uppfattning och vad läsaren redan vet. Det som står i texten har redan avslöjat 

ödet.  

 Men Doris vet också något som läsaren här inte ännu vet, eller påstår sig veta 

– något Sandra berättat för henne. I ett brev, ”Ur Doris sista brev till Inget Herrman”87 har 

Doris skrivit: ”Han såg det, det sa han i alla fall. En man som riktade geväret mot någon i 

bassängen. / Och skottet small av. / Jag hör det där skottet hela tiden.”88 Doris påstår i brevet 

att Sandra har berättat att hon sett ålänningen skjuta Lorelei Lindberg i simbassängen med ett 

gevär. Oberoende om detta är sanning i berättelsen eller inte, kunde man tolka att Doris 

använt detta skott som ljudreferens då hon härmat skott, alltså använt detta som bakgrund då 

hon använt sig av ljudet. Det förblir för mig oklart om detta är något Doris eller Sandra har 

hittar på, eller om Sandra verkligen sett detta ske. Eftersom Sandras mamma lever, men flyttat 

till Åland, kan man anta att incidenten är något som kommit fram ur leken, på basen av något 

annat ur deras verklighet. Gestaltningen av karaktärens ljudlandskap blir här mycket 

meningsbärande för berättelsen, eftersom ljudlandskapet är osäkert. Vad är berättelsens 

sanning, och vad är ett sidospår – det blir en lek mellan liv och död i handlingen. 

 Tryggheten för Doris ligger i kusinhemmet, dit hon kommer från det otrygga. 

Och mer än i platsen, ligger tryggheten i kusinmamman. Kusinmamman berättar sin historia 

för Doris, skrattande, fnissande så att Doris kommer att återberätta den för Sandra med 

samma, om inte än mer, ivrighet: ”Och’, med ett lätt fnissande, ’gift blev jag.’ Så hade 
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kusinmamman berättat det för Doris Flinkenberg i kusinhusets kök så många gånger med 

samma lätta skratt emellan, som Doris Flinkenberg också var mycket bra på att härma.”89 

Värmen i Doris Flinkenbergs relation till sin fostermamma kommer fram genom deras sätt att 

tala till varandra, genom deras tonfall och sätt att uttrycka sig. Det är för kusinmamman Doris 

berättar om skriket hon hört, om hur hon uppfattat Bengt i det första citatet i det här avsnittet. 

Litet senare tillrättavisar kusinmamman henne: ”’Nå nå nå’, sa kusinmamman i alla fall till 

Doris, ’vad säger du egentligen?’ Men det var ändå något milt i hennes röst, sådär lugnt och 

avklarat.”90 Relationen som mor och dotter har, kommer starkt fram genom tonfallet de talar 

till varandra i. Det är mjukt och varmt, slätar över allt ont som varit eller är. Rösterna de 

använder för att tala till varandra formar deras relation, gör den nära.   

   

Sandra: Den dumma melodin om och om igen 
 

I detta underkapitel ligger fokus på ljuden kring Sandra innan Doris, det vill säga helt konkret 

de delar innan de två protagonisterna möts.  

 Sandra nämns första gången i texten på sidan 15, vid Doris död, då hon 

presenteras som en av två, Doris Dag och Sandra Natt. Första gången hon ljuder, är i 

ljudhändelsen på sidan 48 då Bengt ser henne ringa på ringklockan som spelar en viss melodi. 

Men första gången Sandra Wärn dyker upp i texten innan hennes historia tillsammans med 

Doris börjar, är där kapitlet ”Huset i den dyigare delen av skogen (Sandras historia 1)”91 är 

inne på sin andra sida. Vi möter henne då i ett snölandskap där hon befinner sig med sin mor 

Lorelei Lindberg och far Ålänningen. Hon nämns första gången som ”deras lilla flicka”, 

hennes namn nämns längre fram och sällan. De befinner sig i ett hi-fi-ljudlandskap, täckt av 

snö, där lilla Sandras gråt småningom ska skära genom låtsasidyllen. Scenen som utspelar sig 

i ett vinterlandskap i Alperna betraktas och berättas av Sandra. Scenen speglar Sandra Wärns 

relation till sin mor, och hela familjens sätt att förhålla sig till varandra.  

 

De där dumma skratten, det dumma snökriget, det var ju dumt, men kunde 

det inte få vara det?92 
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Nej. Det fick inte vara så. Hon ville inte dö! Ville inte! Och hon blev rädd 

igen och började ropa på hjälp för allt vad hennes lilla liv var värt. Inte 

visste hon vem hon ropade till, hon bara låg där och skrek, skrek, medan 

snöyran tätnade omkring henne. 

     ”Hjälp!” När hon väl hade börjat skrika kunde hon inte sluta, bara inte 

kunde. Och det var plötsligt det nästan hemskaste av allt. 

 

Då var Lorelei Lindberg där, bredvid henne. Förskräckt och agiterad dök 

hon upp i stormen […].93 

 

Sandras ljudsignaler innan Doris, är skriket och gråten. Det är ljudet som kopplar ihop 

modern Lorelei Lindberg och dottern Sandra Wärn. För Lorelei Lindberg blir detta ett oljud, 

ett oönskat ljud, vilket hon även uttrycker. Två skrik- och gråtanfall står ut som ljudhändelser, 

dessa två sker i scenen i snölandskapet där den lilla familjen befinner sig då Sandra 

presenteras i texten. Gråtanfallen nämns senare även som ljudobjekt.  

 Här ser vi Sandra betrakta sina föräldrar, ur ljudperspektiv genom ganska 

enformigt stoj och skratt. ”Den lilla flickan betraktade det hela som på film, och ytterst 

medvetet.”94 Hennes utanförskap beskrivs genom ljuden av skratt, som hon inte är en del av, 

men också konkret som i det följande citatet: 

 

Men plötsligt, och det hade aldrig hänt förut, var allt det trygga och 

självgoda i ett sedvanligt på-sidan-om-perspektiv som bortblåst. Plötsligt 

var det ju faktiskt just själva det perspektivet som var källan till det obehag 

och den oro som växte inom henne dessa sista vettlöst soliga minuter innan 

landskapet med ett slag mörknade och snöovädret var över dem, källan till 

ångesten och rädslan som i strid med allt förnuft bara stegrades i henne.95 

 

 

Skeendet i karaktären, inte genast ljudligt, utgörs av att en reaktion håller på att födas på 

grund av det hon betraktar – ljudet av föräldrarnas stoj och skratt och deras omedvetenhet om 

vad som pågår i den lilla flickan. Reaktionen är sedan ett hejdlöst skrik, som får slut på stojet 
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och skratten och mamman närmare barnet. Reaktionen är så stark att den inte tar slut förrän 

moderns tålamod tar slut, vilket sker väldigt snart, och hon river upp dottern ur snödrivan. 

 Det skedda berättas, och sinnesstämningarna förstärks, genom karaktärernas 

rörelser, men scenen accentueras och förstärks av ljuden, rösterna och tonfallen i dem. 

Känslorna hos dottern och modern går i vågor, och accentueras av hur de låter. ”Stoltheten i 

Lorelei Lindbergs röst var inte att ta miste på, ilskan var som bortblåst, och hennes entusiasm 

lika äkta och ärlig som den stora frustrationen nyss.”96 Det återfunna lugnet är dock snart som 

bortblåst igen, då ålänningen dyker upp och tar Lorelei Lindbergs uppmärksamhet av dottern 

och ett fyrverkeri av tjut och fnitter igen utbryter. Denna gång blir Sandra utomordentligt 

ifrån sig, då också ängeln hon gjort då hon legat i snön, förstörts av de ignorerande 

föräldrarna: 

 

”Ni har söndrat den!” skrek hon och brast i gråt. Tårarna sprutade ur hennes 

ögon, hon gick ner på huk i snön och bara vrålade. Månstövlarna tålde 

förstås inte ett sådant balansskifte i kroppen, så hon dråsade ner på rygg och 

hamnade i en underlig ställning halvt sittande på marken; det var verkligen 

obekvämt och gjorde sitt till för att gråten inte skulle höra upp.97 

 

Ett skrik- och gråtanfall behöver i sig inte vara ett uttryck för ett exakt ljud, men beskrivs 

vidare i texten om vartannat som ett skrik och senare ett vrål. Ljudbilden av gråt ter sig olika 

för modern och dottern. Dessutom ter sig ljudet som ett oljud för modern, vilket det inte är för 

dottern, utan ett sätt att försöka kommunicera med modern. Ur moderns synvinkel beskrivs 

dessa anfall som just det, gråtanfall, medan de när Sandra är i fokus beskrivs som ett rop på 

hjälp hon skrek ut, och senare som att hon brast i gråt, utan betoning på något som relaterar 

till ordet anfall. Modern Lorelei Lindberg får i alla fall nog till sist, och följande händer: 

 

”Herregud unge!” ropade hon till sist. ”Ta dig nu samman! Jag har ju sagt 

att det bara var en lek! NU tänker inte jag i alla fall stå här och gapa åt dig 

en sekund till!”98 
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Sandras pappa försöker pigga upp sin dotter och fånar till sig för att lätta upp stämningen så 

de ska komma vidare, men Sandra fräser åt honom innan hon springer iväg ut i snöyran. 

Pappan följer ändå efter och situationen slutar i att hela familjen är samlad tack vare pappans 

glättiga humör.  

 I texten ges moderns perspektiv och dotterns reaktion genom ljud och rörelse. 

Detta sker även i tillbakablickar till tygaffären Lilla Bombay, där de två umgåtts då mamman 

jobbat. Senare refereras till gråtanfall även då modern inte är med i bilden, men genom att 

referera till gråtanfall är moderns roll och deras relation ändå närvarande. De utmärkande 

ljuden för den inledande scenen med Sandra är skrik och gråt, hoande, tjo och skratt, gräl och 

ringklockan. Sandras gråt, som också uttrycks genom skrik, vrål och faktisk gråt, kan ses som 

täckljud – de döljer föräldrarnas fniss och skratt och hoande. Ljudvärlden är väldigt stark, och 

ett lo-fi ljudlandskap i den mening att det är många olika ljud som ljuder här samtidigt, från 

föräldrarna och barnet. Att de ser varandras ljud som oljud beskriver relationen dem emellan. 

Ljuden gestaltar relationerna som spända och som om de har svårt att kommunicera med 

varandra, nå varandra.  

 I texten märks, i det här fallet mellan Lorelei Lindberg och Sandra, mycket 

väl att karaktärernas ljudlandskap, även om de lever i samma och långt är överens om det, 

verkligen skiljer sig från varandra på grund av deras ljudbild, ljudminne och reaktioner på 

ljuden. Gråten ger olika associationer till karaktärerna och resulterar i olika reaktioner i dem. 

Ljuden visar också hur Sandra inte tål vissa sidor hos sin far. Hans röst och lek med den 

väcker irritation hos Sandra. Pappan stannar med i historien som levande, då Sandra bor med 

honom i huset. Han förbises ändå i analysen för att ge plats åt andra i den här analysen ännu 

mer relevanta ljudhändelser och karaktärer. 

 ”Den dumma melodin om och om igen” refererar till melodin på ringklockan 

i Sandras familjs hus i Trakten. Det är det ljud som starkas kopplas ihop till situationen i 

Sandras familj. Det blir melodin för allt illamående. Av alla ljud som hörs i Alperna-scenen så 

är det ringklockan som ljuder klarast. Ringklockans melodi kommer att ringa där i Alperna 

första gången, men sedan på huset i Trakten dit de flyttar. Nedan följer två citat ur dessa 

händelser:  
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Hon såg hur ålänningen sprang upp för den långa trappan och ringde på. 

Och vad var det? Något slags alpmarsch spelade plötsligt upp för fullt i den 

idylliska naturen. Det var dörrklockan, alltså.99 

 

”Jag har aldrig fått ett hus av någon. Vad ska man säga? Man måste säga: 

Tack.” 

     Och de tog de sista trappstegen sidledes, vacklade till och tappade nästan 

balansen så att hon måste ta stöd mot ytterväggen och då råkade hon trycka 

på dörrklockan som började ringa – eller spela – sin sorglösa alpvisa i 

marschtakt. Nach Erwald und die Sonne. Schnapps, Karappff. Bier. Bier. 

Bier. Melodin söndrade för några ögonblick den kompakta tystnaden i 

skogen.100 

 

Melodin blir en påminnelse om familjetiden, men inte för att påminna henne om en lycklig 

tid, utan snarare det motsatta, utanförskapet i det som ska vara en gemenskap. Sandras sår blir 

senare att hennes föräldrar skilt sig. Holmqvist skriver att ”Detta ursprungliga trauma är något 

som Sandra mycket riktigt enligt Freuds idé verkar ha trängt bort.”.101 Det här såret är det som 

kommer fram, bearbetas, i leken med Doris.   

 

Sandra Natt/Doris Dag, Doris Natt/Sandra Dag 
  

I följande underkapitel granskas Doris och Sandras gemensamma historia närmare, främst 

genom deras ljud och röster i leken. Inledningsvis presenteras karaktärernas vänskap kort. 

Därpå följer ett avsnitt med fokus på ljuden i deras lekar och om ljuden av närhet.  

 Sandra Wärn och Doris Flinkenberg, de två ledande protagonisterna i Den 

amerikanska flickan, växer upp i olika miljöer. Sandra har en bakgrund någon annanstans och 

har växt upp i ett nära förhållande till sin mor, Lorelei Lindberg. Doris har växt upp i ett hem 

där hon blir vanvårdad och också agad. Hon tas omhand av kusinmamman och hittar en 

trygghet i henne. När de två flickorna träffas, börjar deras gemensamma ljudlandskap bildas i 
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vänskapen. De formas av sina egna ljud, som baserar sig på deras tidigare upplevelser av ljud 

och sina egna röster, men också på det som väcks och upptäcks genom leken och vänskapen.  

 Medan Doris försöker få grepp om den egna världen och förstå vem hon är, 

ligger fokus i berättelsen om Sandra starkare på familjen och längtan efter närhet till den. 

Deras gemenskap blir till en egen värld, genom vilken vardera karaktär försöker få förståelse 

för sitt eget ursprung. De försöker nödvändigtvis inte förstå varandras verkligheter, utan 

koncentrerar sig främst på sin egen – men leken är det område var de möts och lever sig in i 

varandras berättelser. Leken handlar om vänskapen och att berätta sin historia för den andra, 

bearbeta sitt sår – berätta om sitt sår för en annan. 

 

Ljuden av lek och närhet 

 

Sandra och Doris hittar på flera lekar, av vilka två kommer att lyftas fram här: ”Lorelei- och 

Heintz-Gurtleken” och ”Mysteriet med den amerikanska flickan” även kallad ”Eddie-leken”. 

De här två lyfts fram för att de utmärker sig i sitt ljudlandskap och därutöver baserar de sig på 

sådant som är betydelsefullt för de två karaktärerna. 

 

Det skulle finnas två stora lekar, två huvudsakliga. Den ena skulle vara 

Sandras lek, den som skulle grunda sig på hennes livsberättelse. Den andra 

skulle vara Doris lek, och den skulle grunda sig inte precis på Doris liv, men 

på något ganska närliggande. Något som hade hänt i Trakten en gång. En 

fruktansvärd historia.102 

 

Lekarna tar sig uttryck i berättelser. Den förstnämnda leken, den om Lorelei och Heintz-Gurt, 

är Sandras och Doris första lek och får sin början i en berättelse som Sandra berättar för 

Doris. Den baserar sig på att Sandras mamma lämnar Ålänningen och Sandra, för 

Ålänningens bror och flyttar från Trakten. I leken är karaktärerna ändå inte helt lika dem i 

Sandras verklighet, de blir sina egna och gestaltas av Sandra och Doris: 
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Lorelei Lindberg och Heintz-Gurt. Det var en berättelse som sedan seglade 

iväg. Heintz-Gurt blev en person, och Doris Flinkenberg, hon skulle vara en 

sådan perfekt Lorelei Lindberg.103 

 

Det är egentligen Doris som sätter igång leken om Lorelei och Heintz-Gurt i och med att hon 

ber Sandra berätta om sin mamma. Och Sandra berättar. Berättelsen är endast för Doris öron, 

en hemlighet. Det vet man i och med att kusinmamman, då hon smyger utanför köket, blir 

tillsagd av Sandra ”högt och tydlig så det ekade i huset”104 att hon inte får lyssna. Sandra 

berättar historien med låg röst för Doris, och ber Doris vara tyst flera gånger under 

berättandets gång: 

 

Och så började leken. Och den började som alla de bästa lekarna började, 

men en ganska lång historia. 

 

”Han kom och hämtade henne”, började Sandra lågt, på det som hon inte 

hade berättat för någon tidigare och som hon inte skulle berätta för någon 

annan, någonsin. Det som var så privat att Doris Flinkenberg som den enda i 

hela vida världen skulle få ta del av det. ”Härifrån. I en helikopter. Den 

landade på taket.” 

    ”Vem då? Hennes älskare?” Doris var genast med på noterna. 

    ”Tyst nu”, sa Sandra otåligt. ”Avbryt inte. Annars får du inte höra 

någonting. […]105 

 

Allt är väldigt tyst också i berättelsen, där Sandra målar upp ett ljudlandskap för Doris: 

 

[”] Det var en dag mitt i värmeböljan, förra året. Du vet hur det kan vara en 

sådan dag… alldeles vindstilla. Och tyst. Så tyst. Det enda som hördes var 

insekterna som kröp omkring på marken och surrade. Alla de där underliga 

krypen som finns i träggen här omkring. Bulimyggorna och 

ormbunkspunkarna, de där som knäpper när de rör sig. Knäpp. Knäpp. 

Knäpp…”  
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     … Och Doris hade nickat införstått medan Sandra försvann allt längre in 

i sin berättelse… 

     ”och klackar. Hennes klackar. Klåpper. Klåpper. Klåpper. [”]106 

 

Sandra målar här upp ett ljudlandskap dels på basen av ett eventuellt ljudminne och dels med 

fantasin. Bakgrundsbruset bildas i det här hi-fi-landskapet inte av några höga oljud, utan 

tvärtom, av enskilda accentuerade små ljudsignaler så som insekter som surrar, fästingar som 

knäpper och klackar som ”klåpprar”. Jag kategoriserar dem ändå här som bakgrundsbrus, då 

det är en samling ljud i ett och samma landskap, även om de inte uppfattas som oljud. 

Bakgrundsbrusets funktion i berättelsen är att skapa ett ljudlandskap. Förutom det hörbara, 

triggar det också lyssnaren att visualisera bland annat en årstid, färger och rörelse. Det 

fortsätter: 

 

[”] Och så klirr… Hon hade tagit av sig ringen som hon hade fått av 

Ålänningen, den var försedd med en rubin av matskedsstorlek. Och den föll 

ur hennes hand och rullade ner i bassängen. Och det var då hon ropade på 

hjälp. Hon ropade på mig, […]. [”] 

     Sandra hade nog hört hur Lorelei Lindberg hade ropat på henne, men hon 

hade inte låtsats höra.107 

 

Utan att direkt uttala det, beskrivs tydligt ett skeende där Lorelei Lindberg lämnar 

Ålänningen. Ljudhändelserna är inte längre bakgrundsbrus, de sticker istället ut. Speciellt 

ljudet av ringen som faller ner i den tomma bassängen, klirr, kommer att leva vidare i leken. 

Detta ändå i form av en riktig ring, inte ett direkt ljud, utan endast ett ljudminne – något man 

kommer ihåg då ringen nämns i texten. 

 När Sandra inleder leken läser man det genom en replik som sägs av henne – 

det berättade fokaliseras genom Sandra med hennes röst. Berättaren fortsätter berätta om 

Sandra i tredje person i följande stycke efter det som är citerat ovan. Här tar leken med Doris 

paus, och istället riktas fokus mot Sandras upplevelser. Berättelsen innehåller igen en replik 

av Sandra då hon översätter en tyskspråkig fras till Doris, och igen då Sandra avslutar 

berättelsen för Doris ett par sidor fram. Replikerna kan främst läsas som att fokus riktas mot 

Sandras upplevelser i verkligheten – alltså utanför leken och därmed något Doris eventuellt 
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inte får veta. Det förblir oklart hur mycket av det som berättas Doris verkligen får reda på. 

Skiftningen är också en betoning av den förändring Sandra har upplevt. 

 Att Sandra väljer att låtsas som hon inte hör Loreleis rop på hjälp, kan läsas 

som en reaktion. Det sker en förändring i och med att Lorelei åker bort, men samtidigt sker 

det framför allt en förändring i Sandra. Den mest tydliga kroppsliga reaktion på grund av ett 

ljud, ser man i att Sandra aktivt väljer att inte göra något, fastän hon hör ropet riktat mot 

henne. Det är också här man i texten kan läsa:  

 

Det fanns bara det här: Lorelei Lindberg såg ut genom fönstret på det 

igenvuxna träsket och suckade. Inte en människa – kastade en blick på sin 

lilla dotter – inte en vettig människa någonstans. Och suckade igen. Någon 

gång då Lorelei Lindberg såg på henne sådär hade Sandra nästan börjat 

gråta – men det var tidigare. Nu grät hon inte längre; hon var äldre nu och 

det var slut på alla tårar.108  

 

Det har alltså hunnit ske en brytning i relationen mellan mor och dotter redan tidigare, vilken 

konkretiseras här. Sandra reagerar inte längre på sin mors rop, och hon har lämnat sitt tidigare 

ljudmärke skrikgråten.  

 Sandras upplevelse fortsätter med en incident med Heintz-Gurt och 

helikoptern.  

 
Och kanske var det redan då hon för första gången hade hört de främmande 

ljuden någonstans i bakgrunden även om de inte ännu hade trängt upp i 

hennes medvetande. Helikoptern. Ett surr bak i huvudet...109 

 

Eftersom man som läsare inte till fullo kan avgöra vilket som är det sanna händelseförloppet 

och vilket är något Sandra hittar på, gör det också att ljudlandskapen blir osäkra. Vilket är det 

sanna ljudlandskapet, och vad hör till fantasin eller till leken? Kan vara att ljudet av 

helikoptern kanske inte nödvändigtvis är en helikopter, utan något Sandra talar om som en 

metafor för surret bak i huvudet. Där fanns nog ingen helikopter då Sandras mamma lämnade 

Trakten. Sandra hittar alltså troligen på det, och man kunde säga att hon använder det som ett 
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täckljud i berättelsen. Ljudet i leken blir alltså ett annat än ljudet i händelsen i verkligheten. 

Här kan man se att Sandra, åtminstone delvis, fantiserar ihop ljudlandskapet i berättelsen – 

hur fantasi och verklighet blandas ihop och blir till berättelsen, leken.  

 Ljudet av helikoptern är ett oljud. Dels för att det är ett oönskat, högt ljud, 

men också för att det är ett ljud som för Sandra upplevs som otrevligt och anstränger henne 

psykiskt i och med betydelsen av det. Ljudet av helikoptern kommer kopplas ihop med 

moderns försvinnande och blir en ljudbild för uppbrott, då hela livet förändras. 

Ljudlandskapet blir än oroligare då händelserna som föregår Lorelei Lindbergs flykt från 

Trakten återberättas: 

 

Ålänningen hade slagit henne så att hon tappade balansen, och hon hade 

fallit, fallit och rullat ner för de många, många trapporna medan hela tiden 

den där hemska dörringklockan spelade i bakgrunden: ”Nach Erwald und 

die Sonne, die Sonne, die Sonne…”110 

 

Ljudet av dörringklockan är, som redan tidigare konsaterat, ett ljudmärke för Sandras familj. I 

det här sammanhanget fungerar ljudmärket som en påminnelse och en syftning tillbaka på det 

som varit i familjen Lorelei, Ålänningen och Sandra. 

 Sandra berättar och omformar sitt ljudminne av då hennes mamma lämnar 

familjen för Doris. Hon lägger till fler ljud till den tolkning hon redan gjort av ljudlandskapet, 

och formar det till en ny utläggning – berättelsen. Denna utgör sedan grunden för ”Lorelei och 

Heintz-Gurtleken” som hon leker vidare tillsammans med Doris. På det här sättet kan Sandra 

dela med sig av en version av berättelsen med Doris, men samtidigt hålla en egen, ännu 

närmare, version av den för sig själv. Hon visar sig själv, men inte nödvändigtvis till fullo.  

 Jenny Holmqvist använder begreppet verklighetsförfalskning i sin artikel, då 

hon skriver om Doris och Sandras lek. Hon lånar begreppet av Bruce F. Kawin, och syftar på 

att människans minne är en förfalskning av verkligheten. Holmqvist nämner bland annat att 

Doris hittar på namnet Lorelei Lindberg för Sandras mamma, vilket inte är hennes verkliga 

namn. Läsaren får aldrig heller reda på moderns riktiga namn. Holmqvist undrar om man kan 

ta det övriga för att vara sant, om inte ens detta stämmer.111 Jag kan hålla med i Holmqvists 

resonemang angående instinkten att avvakta vad man kallar sanning eller inte, men vill 

opponera mig mot ordet förfalskning. Må vara att ett minne är en förvrängning av ett verkligt 
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skeende, men att kalla det som sker i romanen för verklighetsförfalskning är i mitt tycke 

missvisande. Det som sker blir mer en variation av de verkliga händelserna, som uppstår både 

av eventuella förvrängningar i minnet men också med vilja genom fantasi. Det Sandra och 

Doris hittar på, leker, blir sin egen verklighet. Det är inte en förfalskning av något, utan en 

egen sanning och bearbetning. Jag menar att det så att säga påhittade inte är en förfalskning 

utan en alternativ, och som sådan sann, verklighet. Det fungerar som ett skydd mellan 

karaktären och vad som verkligen hände.112   

 Sandras sår är separationen mellan hennes mor och far. Denna del av sin 

livshistoria lindar Sandra in i en berättelse som hon ger liv till tillsammans med Doris. 

Berättelsen är kanske inte helt sann, då Sandra täcker över verkliga händelser med sådant hon 

hittar på. Holmqvist pekar på att just denna upprepning som gör att man kan uppfatta att detta 

är traumat för Sandra.113  

 Den andra av Sandras och Doris lekar som här kommer att lyftas upp är 

”Mysteriet med den amerikanska flickan” eller ”Eddie-leken”, som grundar sig på legenden i 

Trakten om den amerikanska flickan. Början av leken inleds, precis som ”Lorelei- och Hans-

Gurtzleken” med en berättelse. Däremot utmynnar den i ännu mer konkret lek än den första 

leken, och i något slags detektivarbete. Det är nämligen inte bara Eddie som är ett mysterium, 

utan också hennes död. Det första ljudet i leken, är Doris röst, då hon inleder berättandet för 

Sandra.  

 

Det var alltså där, vid Bule träsk som Doris Flinkenberg äntligen började sin 

berättelse. Midsommarafton, ännu en ganska tidig sådan. Plötsligt, mitt i 

festen som sakta började komma igång i trädgården på Första Udden, hade 

Doris gjort det som Sandra hade väntat på redan i några veckor. Gett 

klartecken: Leken börjar nu. 

     ”Kom” Så hade hon viska i Sandras öra […].114 

 
                                                
112            Lena Kåreland har tittat närmare på flickskapet i Diva och Den amerikanska flickan, och lyfter fram 
leken som ett uttryck för en vänskapsrelation, vilken har en betydelse för flickans utveckling i fiktionen och även 
har terapeutiska effekter. Hon beskriver Sandras och Doris lek som ett sätt att komma över deras rädslor. Deras 
lekar baserar sig till viss del på deras egna liv, och förstås på mysteriet med vad som hände den amerikanska 
flickan. I leken tar de sig an frågor om bland annat liv och död. De två barnen, som inte blir omhändertagna, 
tvingas enligt Kåreland att bli vuxna. De går tillsammans igenom de upplevelser de har gemensamt. Kåreland, 
Lena, ”Re-Imagining Girlhood. The Revision of Girls’ Books in Monika Fagerholm’s DIVA and The American 
Girl, Kristina Malmio & Mia Österlund (ed.), Novel districts, Finska litteratursällskapet: Helsingfors 2016, s. 
34–35.  
113            Holmqvist 2016, s. 89. 
114            Fagerholm 2004, s. 148–149. 
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”Vet du inte?” frågade Doris Flinkenberg och man hade svårt att höra på 

hennes röst om frågan hörde till leken eller om det faktiskt på allvar 

överraskade henne.115 

 

Vad som är förvrängt och vad som är allvar är något som fortsätter vara oklart även i denna 

lek. Detta kommenteras på sätt och vis också i texten, som i citatet ovan – det är inte alltid 

begripligt, ens för karaktärerna, vad som är lek eller så kallad verklighet. Tonen i rösten kan 

vara en egen i leken, och en annan då det är allvar. Ett annat exempel på detta, är när Sandra 

blir frustrerad en bit in i berättelsen och ifrågasätter vilket mysteriet är.  

 

”Men”, föll Sandra nu in med så stadig röst som möjligt. Hon ansträngde sig 

för att hålla sig lugn och saklig för hon hade allt sjå i världen att hålla 

tillbaka bilderna som dök upp i hennes huvud igen; fakta som blandade sig 

med fiktionen på ett otäckt sätt. Pojken, som dök upp igen. Någonstans allra 

längst i bakgrunden en röst, Lorelei Lindbergs röst, från Lilla Bombay: Man 

säger att pojken har mördat någon […].116 

 

Så ur detta träsk av det ena och det andra, gammalt, nytt, sant och lögn, 

tvingade hon fram en egen röst, och sa så klart och nyktert som hon kunde: 

      ”Men vad är det som är så oklart med det då? På vilket är mysteriet 

liksom OLÖST? Han skuffade henne i vattnet och hon drunknade. Allt var 

av misstag: han älskade henne så att han inte kunde leva med det och sedan 

gick han bort och hängde sig. Det är väl inget konstigt med det? Jag menar, 

det är väl inget som är mysterium med det?” 

     Hon nästan ropade det sista och hörde hur hennes röst gol ihåligt i 

tomheten vid träsket.117 

 

Sandra försöker här behålla en klarhet i tanken, för att hålla sig till något verkligt och inte 

blanda ihop sanning med fiktion. Detta medan Doris använder rösten utan större ansträngning 

för att göra skillnad på fiktion och sanning. I en annan situation, igen då det är tal om Bengt, 

                                                
115             Fagerholm 2004, s. 149. 
116             Fagerholm 2004, s. 152. 
117             Fagerholm 2004, s. 152. 



 39 

faktor X, precis som ovan, beskrivs hennes röst. Denna gång ”i ett nyktert tonfall”.118 Det 

finns ett allvar i att hon säger det med det tonfallet, en bestämdhet. Hennes övertygelse om att 

Bengt har en koppling till den amerikanska flickan låter övertygande i och med tonfallet.  

 Sandra och Doris är begeistrade över mysteriet. Inget Herrman, syster till 

Eddie och senare sambo med Ålänningen, talar om Eddie med Doris och Sandra: ”’Men 

Eddie, hon var ensam så att det bara doftade om henne. Och det var ju tilldragande men också 

ledsamt. All ensamhet’, fastslog Inget Herrman igen. ’vilar på en hemlighet.’” Detta sätter fyr 

på deras lek, den växer vidare både ur det att Eddie hade en hemlighet och ur att de två 

karaktärerna vet hur det är att vara ensamma, som Doris säger det: ”’Jag vet hur det är att vara 

ensam.’ Och, med en blick på Sandra, ’Vi. Vi vet.’ Det var ett så innerligt ögonblick, det 

skulle man minnas också år efter att man slutat lösa mysteriet med den amerikanska flickan 

[…]”.119 De känner igen sig i den amerikanska flickan och fascineras av henne. 

 De två protagonisterna har under en midsommarafton hittat den amerikanska 

flickans väska bland Bengts saker, och i den i sin tur hittat en skiva med en inspelning av den 

amerikanska flickans, Eddies, röst.  

 

De hade tagit den med sig, alltså, och när de blev ensamma i huset i den 

dyigare delen följande gång så lyssnade de på den, Eddies skorrande och 

tunna röst skallrade genom huset i alla rum där det fanns högtalare. 

     En magisk effekt. För det var hennes röst. Det här var en skiva som 

Eddie själv hade spelat in en gång för länge sedan, på ett nöjesfält i 

Amerika. Hon hade lagt in en slant i automaten och gått in i ett bås och 

sjungit sin egen sång i en mikrofon, och en stund senare hade skivan ploppat 

ut ur ett hål, som fotografier ur en fotoautomat. 

      En röst säger mer än tusen upplysningar. För här var det nu. 

      Den amerikanska flickans sång, ett svagt, falskt och avlägset pip.120 

 

Här hör de Eddies, den amerikanska flickans, röst för första gången. Den tas genast med i 

leken. Man kunde till och med säga att den ger en ny dimension till deras lek. Sandra börjar 

genast efteråt gnola på sången, enligt Doris väldigt likt den amerikanska flickan. 
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Och Sandra sjöng och när hon sjöng så kände hon det så klart och tydligt, 

hon spelade inte den amerikanska flickan, hon var henne. 

     Och hon sjöng på av hjärtans lust i Doris sällskap. 

     Men hon skulle också, senare, fortsätta nynna när hon var ensam och i 

helt andra sammanhang.121 

 

Eddie-leken får alltså fart av den amerikanska flickans röst och lekens ljudmärke blir just det, 

hennes röst. En ljudhändelse från länge sedan, som lever kvar som inspelad. Sången fastnar 

speciellt hos Sandra, och stannar kvar i henne också långt efter att hon inte leker leken med 

Doris längre. Sandra har tidigare lämnat sitt ljudmärke skrikgråten, och innan hon hittar Doris 

och därmed Eddies röst har hon inte något nytt – detta gnolande blir sedan hennes ljudmärke. 

Här får läsaren veta något som karaktären Sandra förstås inte kan veta, nämligen att den här 

melodin kommer att fastna hos henne och leva kvar också senare, då Doris är borta.  

 Eddie-sången, på bandet och då Sandra sjunger den, blir alltså ljudmärket för 

leken ”Mysteriet med den amerikanska flickan”. Ljudbilden hos de två flickorna, deras 

tolkning av sången, är det som lever kvar i leken och blir en konkret del av dess ljudlandskap. 

När skivan sedan förstörs lever sången kvar som ett ljudminne hos karaktärerna, men då blir 

Sandras version det ledande ljudet. När skivan söndras och ljudet därmed blir oåtkomligt, och 

inte kan upplevas på riktigt längre, lever det kvar i leken genom Sandra, som deras och 

hennes ljudminne. Sången och gnolandet tar tag i Sandra, och påverkar leken: ”Mmm, sa 

Sandra, mitt i Eddie-leken. [...] ’Sandra. Hör du på?’ [...] sa Doris och knuffade till Sandra 

som gnolade på sin Eddie-sång igen.”122 Men då skivan söndras, får Sandra ett av sina från 

tidigare kända skrikgråtanfall, vilka hon inte har haft inför Doris tidigare. 

 

En sista gång. Hon stod på bassängkanten med skivan i sin hand. 

     ”En liten fågel har viskat i mitt öra”, sa hon saligt. ”Att den amerikanska 

flickan kanske är – ” 

      Och sedan. Hon bröt skivan itu. 

      ”vid liv.”  

Sandra såg den söndriga skivan, SKIVAN!!, med Eddies röst, den högst 

unika – och blev ifrån sig. 

      ”Vad gjorde du?” Och hon blev så arg att Doris nästan förstummades.  
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      ”Du har förstört den!”  

      ”Ja än sen!” Vi har väl anant att göra än att ligga här i bassängen och 

åma oss för främmande.” 

     "Jävla Skit-Doris!" skrek Sandra och sprang iväg från bassängen och upp 

på sitt rum och stängde dörren om sig. Slängde sig på mage i den 

äktenskapliga sängen och och låg där och grät och skrek, grät och skrek, 

tills hon småningom inte själv förstod varför hon var så ledsen.123 

 

Här visas Sandras tidigare ljudmärke för Doris, från innan tiden då hennes föräldrar skilt sig, 

ett ljudmärke hon redan egentligen har lämnat bakom sig. Skrikgråten är den här gången en 

reaktion på att det ljudmärke som definierar henne just nu dras ifrån henne. Detta visar att hon 

känner en stark koppling till rösten i inspelningen. Röster, som inte legat i fokus för Sandra 

innan hon träffade Doris, har nu betydelse, såväl Doris som Sandras och Eddies.  

 Rösterna beskrivs med en förklaring av hur de låter, inte enbart en 

beskrivning av hur något sägs i auditiva verb. Och hur något blir sagt kan i texten förklaras 

genom hur någon uppfattar det. Som när Sandra tror att Doris ska bekänna något:  

 

”Nu måste jag säga det, Syster Natt”, sa Doris högtidligt med en sådan 

dovhet i sin röst att Sandra för en kort sekund fick för sig att nu hade Doris 

tänkt bekänna något hemskt för henne, som att ”ring till polisen nu, det var 

jag”. Sandra stirrade på henne och Doris såg tillbaka.124 

 

Ljudbilden Sandra har av Doris röst, gör att hon läser den på ett visst sätt. Doris lek med 

rösten gör att Sandra inte alltid vet var hon har henne, och vad som helst kan hända. Även om 

det är ett spännande element i leken och berättandet, är det också en komponent i vänskapen 

som Sandra aldrig kan vara helt säkert på att hon tolkar rätt. Den är också något som sträcker 

sig vidare från enbart rösten, till språket: 

 

Slut på den showen. Den drömmen – 

      ”– i putten”, mumlade Doris Flinkenberg. ”Den drömmen i putten”, 

fortsatte hon lite högre, men fortfarande kanske bara mest för sig själv. Men 

ändå, redan på sitt oefterhärmliga Dorissätt, på sitt alldeles eget Dorisspråk, 
                                                
123             Fagerholm 2004, s. 181. 
124             Fagerholm 2004, s. 165. 



 42 

ett språk som Sandra kände igen också som sitt eget, för det hade blivit 

också hennes under den långa, märkvärdiga tid de hade varit bara de två och 

ingen annan.125 

 

Eftersom fokus i avhandlingen ligger på ljuden, inte direkt på språket, nämns detta endast 

kort. Lite senare konstateras nämligen om språket att det är något ”de egentligen hållit på att 

växa ur redan under en lång tid i denna pubertet”126 och ett ”språk som redan hade blivit mest 

bara något som användes i en lek.”127 Språket är också något som nämns som ett särdrag för 

den amerikanska flickan i kapitel fyra. 

 Lekarna går senare in i varandra, när de leker dem i simbassängen. Doris 

Flinkenberg som Lorelei Lindberg och Sandra Wärn som den amerikanska flickan. Det är 

också där i bassängen de spenderar en tid ensamma i huset, i romanen döpt till Världen i en 

fyrkant minimal, del 1-4. Det finns en ständig tysthet mellan de två flickorna, de viskar, väser, 

viskar, skrattviskar. Både i och utanför dessa lekar finns en spänning mellan de två 

karaktärerna, en tystnad, ett fokus på just de där små ljuden. Tystnaden i leken får en 

fortsättning också i de två flickornas förhållande utanför leken. En närhet som inte går att 

greppa i ord. All denna spänning utmynnar i något mer än vänskap mellan protagonisterna.  

 Flickorna har blivit ensamma i huset medan Inget Herrman och Ålänningen, 

vilka har hunnit bli ett par, är bortresta. Sandra och Doris är mitt uppe i ”Eddie-leken” och 

Sandra har just ifrågasatt om det verkligen är ett mysterium. De är vid Bule träsk, spionerar 

på de andra på håll. Tystnaden kommenteras runt de ljud som hörs igen: ”men eftersom det 

annars var så tyst kunde man nästan höra vad de sa till varandra över vattnet.”128 Här ingår 

dessutom en rymd, då tystnaden sträcker sig långt över vattnet – och som känt bär vattnet ljud 

väldigt bra. Det är midsommarafton och det hörs skrän över vattnet, också ljudet av Ritas 

dåliga humör bär ända fram till flickorna, flaskor krossas. Bengt ser flickorna, eller ser mot 

dem i alla fall.  

 Detta får Sandra och Doris att springa bort, med Sandra i spetsen och Doris 

flåsande efter henne. Också Sandra flåsar av utmattning då hon slänger sig ner i mossan, och 

Doris efter henne. Doris flåsande övergår till ett skratt, ett fniss, ett mjukt sådant.  
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Doris, plötsligt så uppsluppen och full i skratt, fnissande och mjuk, och var 

det en lek drogs Sandra genast med i den.129 

 

”Hej, vad hände?” skrattviskade Doris lågt medan hon fortsatte omfamna 

Sandra, allt hårdare dessutom, och Sandra, onekligen, hon omfamnade 

tillbaka. ”Vad hände?” viskade Doris Flinkenberg på nytt och på nytt men 

nu inte längre som en fråga som skulle besvaras utan som ett mantra, ett 

kärleksfullt och mjukt sådant, en spinnande kattunge var hon plötsligt, så 

liten och så len.130 

 

Så här börjar scenen som utmynnar i en kyss mellan Sandra och Doris. Själva scenen i sig är 

tyst efter detta i texten, men inleds med ljudintrot, fnittret och skrattviskandet. Den avbryts av 

en reaktion. 

 

Snäpp. Och så var det med det. 

      Och under de följande hundradedelarna blev allt som vanligt igen. Doris 

öppnade sin mun och sa, plötsligt med en röst som omisskännligt liknade 

den röst den skulle likna. 

      ”Jag är faktor X. Jag heter Bengt.” 

      Och då var Sandra tillbaka i verkligheten. Hon ruskade sig loss och satte 

sig upp i mossan som en yrvaken.131 

 

”Snäppet” bryter spänningen, det ljudlösa, och det onomapoetiska ordet kan här tolkas som 

brytningen av en känsla, mer än ett ljud som verkligen hörs i scenen. Scenen bryts, och Doris 

återgår till leken med en röst som inte är hennes egen. ”Snäppet” fungerar kanske som en 

ljudbeskrivning för den känslan. Det är något som inte syns eller hörs, men känns. Scenen 

fortsätter sedan med en reaktion i Doris: "Hon såg upp i himlen och nu pratade hon igen."132 – 

hon pratar, medan Sandra låter nonchalant: "frågade Sandra nonchalant för att dölja klumpen i 

sin hals."133 När Doris röst några meningar fram beskrivs som ”allvarlig”134, beskrivs Sandras 
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tal som ”hastigt och mekaniskt”135. Genom rösterna kan man läsa de olika reaktionerna hos 

karaktärerna, spänningen har brutits, och scenen utmynnar i ett coda, en avslutning på 

händelsen. Å andra sidan är det inte ett coda i den mening att det är ett klart avslut. Deras 

intima relation tar inte slut här. Tidsmässigt är det efter det här de går in i Bengts lada och 

hittar inspelningen med den amerikanska flickans sång.  

 Lindskog påpekar att även tystnaden spelar en stor roll som en form av ljud, 

eller rättare sagt avsaknaden av dem: 

 

Många gånger representerar tystnad medvetandet själv, eller komplexa 

känsloreaktioner vilka inte går att beskriva med ord. Tystnad blir i dylika 

fall ett sätt att bevara testernas realism: man antyder det obeskrivliga även 

när det inte går att definiera. Viktiga skeenden i romanerna går alltså bara 

att utröna mellan raderna, vilket är en av orsakerna till att den modernistiska 

texten ofta anses vara särskilt svårtillgänglig.136 

 

Tystnad kan framträda både som uttald, men även som avsaknad av beskrivna ljud. I det 

förstnämnda fallet är det tyst. I det andra är tystnaden däremot inte ett faktum, ljuden är bara 

inte beskrivna. I den föregående scenens tysta del, beskrivs tankar som går igenom 

karaktärernas huvuden, men inte varken ljudet eller själva skeendet i scenen. Däremot, om 

man vill säga att det ekar över sidorna i Fagerholms roman, torde man lystra till ljuden av 

leken som just lekts, och händelserna som lett fram till att flickorna sprungit iväg ensamma 

den här midsommaraftonen.  

 Sandra och Doris spenderar efter detta en intim tid i bassängen, där intimitet 

och lek finns om varandra. Tiden är uppdelad i fyra delar. Under del ett kysser de varandra, 

utmanar varandra att göra saker, skrattar. I del två är de tillsammans i sitt kärleksnäste. 

  

Världen i en fyrkant minimal, 2. Första gången. Doris, i simbassängen. 

”Var tyst, var tyst”, för Sandra hade ännu haft skrattet i sig.  

      ”Och nu är jag inte den amerikanska flickan. Nu är jag mig själv.” 

      Och sedan kysste Doris Sandra.137 
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Eftersnack. ”… som om jag haft flator i släktled på släktled bakåt i tiden”, 

suckade Doris Flinkenberg lyckligt.138 

 

De är nöjda och ensamma, eftersom alla tror att de rest bort till Sandras mamma. 

Ljudlandskapets fokus ligger på deras röster och hur de säger det de säger, om de säger något 

alls.  

 

”Vet du vad?” Sandra sträckte fram sitt glas för att skåla med Doris glas, 

klirr. ”Jag har aldrig förfört någon förut.” 

      Sandra, lekfull. 

      Doris själv: hon hade ingen lust att prata eller utreda något 

överhuvudtaget. Hon sa ingenting. Hon kurade ihop sig som en lycklig 

strunt så nära Sandras kropp hon kom.139 

 

I varandras röster, hur de ljuder, har de ljudbilder som inte direkt associerar till något dåligt, 

eller skrämmande, utan endast till varandra och den kontakt de två har. Ett slags ljudlandskap 

för deras vänskap. De utomstående ljuden – dörringklockan, Eddies sång och röst, påminner 

dem om något som inte är lika positivt laddat. Inlåsta i huset har de möjlighet att skapa sitt 

eget ljudlandskap, och har därmed stängt ute allt det andra. Förutom att ta avstånd från ljuden, 

förstör de också det ljud som har stark negativ inverkan på Sandra, dörringklockan. I del tre 

ringer kusinmamman på dörren, och en bekant melodi ger sig till känna.  

 

Nach Erwald. Und die Sonne. De var i Garderoben, kort därpå, någon dag 

senare, när det började ringa på dörren. Och mycket riktigt, de såg ut genom 

fönstergluggen, det var kusinmamman där utanför högst uppe på den höga 

trappan-upp-i-ingenting. 

      ”Öppna! Jag vet att ni är där inne!” Kusinmamman ringde på och ringde 

på. Klockan spelade och spelade och spelade. Ingenting hände. 

Kusinmamman övergick till att knacka, småningom bulta på den bastanta 

dörren.140 
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”Den där ringklockan”, konstaterade Sandra i sängen efteråt. ”Vi måste göra 

någonting åt den. Nu går jag och hämtar pistolen.”141 

 

De skjuter inte ringklockan just då, men de kommer att använd pistolen, och i del fyra, 

ertappar kusinmamman flickorna, precis då Sandra står och riktar pistolen mot Doris i 

bassängen.  

 

”Vad?” hade Sandra sagt med nollställd, förtörnad min, liksom alldeles 

oförstående. 

     ”MAN RIKTAR INTE EN PISTOL MOT EN ANNAN LEVANDE 

MÄNNISKA!” 

      Kusinmamman skrek igen, närmast hysteriskt. 

      Men sedan fick hon syn på Doris i bassängen. Liksom på nytt.  

      Doris, allra högst levande och så snygg, så vacker… så prinsesslik bland 

alla saker. Ett ögonblick, två: kusinmammans blick vilade en aning för 

länge på Doris Flinkenberg, för under tiden hann Sandra lägga undan 

pistolen. 

      ”Vad då pistol?” hade Sandra sagt hur lugnt som helst. 

      ”JAG SÅG NOG!” fortsatte kusinmamman, men nu mera hätskt som för 

att övertyga också sig själv. 142 

 

Efter den här händelsen, börjar en brytning ske i flickornas relation.  

 De två flickorna träffades första gången i huset i den dyigare delen av skogen 

där Sandra bor, då Sandra hittar Doris sovande i den tomma simbassängen:  

 

Sandra hade nämligen genast förstått att de ljud som kom från bassängen 

inte var några vuxna ljud utan att de kom från ett barn. Ett barn av något 

slag, eventuellt ett jätte jättebarn. En mammutunge for det igenom Sandras 

huvud och o hur Doris Flinkenberg skulle skratta när Sandra beskrev det för 

henne efteråt.143 
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Genast i det här mötet hörs snarkningarna eka i den tomma simbassängen, där flera för 

protagonisterna viktiga händelser, både lek och allvar, har hänt och ska komma att utspelas. 

Här beskrivs ljudet i bassängen: ”ljudnivån förstärktes också av att ljudet studsade mot de 

kala väggarna och ekade vidare ut i tomheten i hela bassängavdelningen.”144 Ljudet i deras 

möte får en förstorad effekt, på grund av den plats där det ljuder. Två av ljudhändelserna i 

Doris och Sandras första möte i texten är av större vikt än de andra: skrattet som bubblar i 

dem båda och ordet ”Pang!”145, vilket Sandra väcker Doris med. De båda skrattar vid den 

första åsynen av varandra – Sandra då hon ser Doris sovande på bassängbottnen, och Doris då 

hon får syn på Sandra strax efter att hon väckt henne. 

 

Sandra tog några steg framåt så att hon stod rakt framför den sovande Doris 

i bassängen, den fortfarande vilt snarkande Doris. Så sträckte hon ut sitt 

pekfinger som en pistol och sa med hög och myndig röst: 

      ”Pang! Du är död! Dags att vakna nu!” Hon skrek inte alltså, talade bara 

något högre än vanligt. Men ändå, knappt hade hon sagt det förrän Doris 

Flinkenberg hade satt sig upp i sovsäcken med ett ryck och yrkavet och 

skärrat stirrat omkring sig med blicken hos ett vettskrämt djur. Det var en 

blick som Sandra aldrig skulle glömma. Många gånger i framtiden skulle 

Sandra tänka på hur Doris sov, det var så talande för allt med Doris 

Flinkenberg.146 

 

Sandras röst har inte varit lika framträdande tidigare, endast främst genom gråtskriket. Den 

här ljudhändelsen sätter förstås genast prägel på deras relation. Sandra väcker Doris med det 

för Doris välbekanta ljudet – vilket också visar sig vara förebådande. Doris blir skärrad av att 

höra det, men visar det inte för Sandra. Istället skrattar hon, avslappnat nog, och inleder 

vänskapen. 

 Det är inte endast ljudet av pistol- och gevärsskotten som ljuder ett flertal 

gånger, utan alltså även illusionen av dem – det onomapoetiska ordet ”pang” lyfts fram i 

leken och i tal. ”Onomatopoetiska ord och brott mot språknormen är igenkännbara språkliga 

drag.”147 i Fagerholms text, skriver Ylöstalo. Detta har även Jenny Holmqvist lyft fram, och 
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menar att det fyller en berättarteknisk funktion i och med att det blir ”en lek med en känsla av 

ödesbestämdhet som berättelsen kan arbeta med tack vare sin icke-linjära uppbyggnad.”148 

Eftersom läsaren redan sedan början av romanen vet om Doris öde, pekar repetitionen framåt, 

samtidigt som det också cirklar omkring för att förklara omständigheterna kring hennes död. 

Detta är det som gör att ljudet av skott ekar mellan sidorna, konstaterar Holmqvist.  

 Det onomapoetiska blir i sig själv en språklig lek. Onomapoetiska ord, är ord 

som imiterar det ljud det beskriver – de är självbeskrivande.149Ett till exempel där ordet pang 

förekommer är en inledning till kapitlet ”När sommaren kastar en ifrån sig”: ”Pang sköt sig 

Doris på Loreklippan vid Bule träsket den elfte november 1975.”150 Man kan alltså läsa in at 

här är slutet för tiden som varit, och kommer att slänga speciellt Sandra till en ny slags 

tillvaro. Scenen där Doris skjuter sig själv upprepas fler gånger, även utan ljudbeskrivningar i 

texten.  

 Då vi läser i citatet ovan, hur de två möts, har vi redan sett Doris använda 

pistol. Både då hon tar sitt liv, men också då hon skjutit ringklockan till Sandras hus, vilket 

sker mycket senare i tid, ”Och pang.”151 Pistolskottet fungerar som ett täckljud i den 

meningen att det orsakar att ljudet av ringklockan helt och hållet försvinner. För en kort stund 

täcks ringandet över av själva pistolskottet, medan själva skottet resulterar i att ringklockan 

går sönder. Det är både ett oljud samtidigt som det inte är det – en del hör hellre ringklockan, 

men Sandra hör – kanske inte hellre ett pistolskott, men vill att ljudet av ringklockan ska 

försvinna. Man kunde argumentera för att pistolskottet är ett av romanens ljudmärken. Det 

ljuder några gånger som ljudhändelse i texten, men syftas till flera gånger.  

  Då Sandra riktar pistolen mot Doris, första gången de möts, kan man fråga 

sig varifrån Sandra har fått ljudet. Är det bara ett ljud och gest hon råkar använda, och gör 

läsningen ännu mer olycksbådande, eller har hon redan här en relation till pistolen och 

skottet?  

 Efter att kusinmamman kommer in och bryter upp deras tillvaro i bassängen, 

blir kontakten mellan Doris och Sandra en annan. Inte på grund av incidenten i bassängen 

med pistolen, men på grund av att bubblan i bassängen bryts då de lämnar den. Det spännande 

här, vilket endast delvis kan refereras till ljud, är att de två protagonisterna möts och i princip 

skiljs på samma sätt. I scenen då de möts låtsas Sandra skjuta Doris, utan en pistol men med 
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 49 

ett pang-läte, medan hon i den här scenen riktar en riktig pistol mot Doris – men inte för något 

ljud. Man kunde sträcka sig till att se ett ljudintro och coda i den här delen av deras relation 

med hjälp av pistol- och pang-scenerna. Introt bestånde av ljudet – pang, och outrot bestående 

av pistolen, en slags represenant för ljudet. Reaktionen på tystnaden blir den förändrade 

relationen mellan de två.152 Det är inte hela orsaken till varför kontakten förändras, men det är 

punkten där det vänder och från impulsen till den faktiska förändringen mellan de två 

flickorna.  

  

Sandra efter Doris: Det sjöng i huvudet ganska otäckt 
 

I det här avsnittet ligger fokus på Sandras historia efter Doris död. När Doris tar sitt liv, står 

Sandra och gnolar den amerikanska flickans sång långt borta. Sandra är förstås inte medveten 

om vad som sker just i det ögonblicket.  

 

Men det skulle hon ju veta först senare när hon räknade tillbaka i tiden och 

tänkte över det som hade hänt. Att precis exakt just i det ögonblick som 

Doris sköt sig hade hon, Sandra, Syster Natt, Syster Dag, stått vid ett fönster 

på Åland och gnolat Eddies sång. För brinnkära livet. För allt vad hon var 

värd.  

       Titta mamma, vad de har gjort åt min sång. De har förstört den. 

       Alldeles som om detta förstulna ohörbara nynnande hade kunnat rädda 

något överhuvudtaget alls.153 

 

Sången och rösterna kopplas nu också ihop med Doris död. Och rösten, och rösten av Doris, 

fortsätter vara av stor vikt för Sandra också efter Doris död. Sången från leken ”Mysteriet 

med den amerikanska flickan” har ljudit i, och sjungits av, Sandra redan innan Doris död, 

men hon fortsätter också höra Doris röst i sitt huvud efter dennes död, som till exempel:  

 

”Jag underskriver allt, Doris. Jag är en anomali.” Hon hade legat där i 

sängen i sitt rum och talat till Doris, det hade varit hennes livlina. Men en 

                                                
152            Enligt Kåreland tar de två flickorna avstånd från vuxenskapet – de vill inte förändras till något 
förutbestämt och därmed begränsat. Att växa upp, är enligt dem att låsa sig, menar Kåreland. Kåreland 2016, 
s. 35. 
153            Fagerholm 2004, s. 242–243. 
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Doris som inte var den Doris som hade funnits i livet för inte så väldigt 

länge sedan, utan en annan, halvt av henne själv uppfunnen och konstruerad. 

En Doris-konstruktion, som inte fanns mer än Doris kött och blod fanns i 

livet, men som behövdes för att hon inte skulle klappa ihop helt och hållet. 

En Doris att tala till. Så det var vad hon gjorde i sängen när hon inte 

onanerade eller sov. Talade med en Doris som hon visste att inte fanns till, 

som hon visste att hon hade hittat på.154  

 

Doris röst fortsätter alltså leva i Sandra. Här märker man också att Sandra nu kan skilja på det 

som är påhittat och verklighet. Leken har tagit slut.  

 

”Ingen kände min ros i världen utom jag” 

      Sa Doris-i-Sandra OCH Sandra på en gång, i munnen på varandra (fast 

det inte hördes något alls).  

      OCH Eddie, den Döda Flickan. Eddies raspiga röst, på den där skivan. 

      En röst till från de döda. 

 

Och vem som helst kunde av det här förstå att nu var sammanbrottet nära.155 

 

Allt är Sandras ljudbild av det som varit. Ljudbilden av röster, repliker och skivan i leken. 

Repliken är en som Doris skulle säga, som Eddie i leken. Det lever vidare inom Sandra, men 

fortfarande är rösten och tonfallet av stor vikt – även om inget hörs utanför Sandra. Leken 

fortsätter i Sandras huvud, med ljudbilder av Doris och Eddies röster, och dessutom Sandras 

egen.  

 Ljudlandskapet är Sandras eget, och något nytt, även om det är en 

återspegling av det som hon och Doris hade tillsammans. I citatet ovan specificeras också att 

det inte hörs av någon annan än för Sandra. Det är inte det enda ljud som endast hörs av en 

karaktär, också Bengt upplever det här vilket diskuteras i kapitlet om Bengt och skriken. Men 

han ser ett ljud som inte hörs, han hör det inte uttryckligen i sig själv.  

 Rösterna i huvudet är ett uttryck för Sandras enorma sorg efter Doris. Det 

eskalerar då hon dricker sig full med Birgitta Blumenthal: 
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Det sjöng i huvudet ganska otäckt. Det var Doris-i-henne, Eddie och alla 

möjliga andra röster. 

      En kakafoni av outhärdligt, av allt. Försök nu sen vara lugn som om 

inget hade hänt och fira en högst normal och avkopplande lördagskväll. 

      Och detta var den sista tanken som var någorlunda normal i Sandra.156 

 

Och PANG, alldeles oförhappandes kom det. Och det var där det var. 

Frågans självklara svar att det var omöjligt plus en massa andra saker om 

skuld och hemlighet och det allra mest förskräckliga, som de hade kommit 

till, båda två tillsammans, mer än snuddat vid, berört. 

      Och följden av det: Doris död. 

      I ljuset av allt fanns det ingen möjlighet. Det gick inte att leva utan 

Doris. Det fanns inget liv bortom. Ingen annan möjlighet.  

      Bär mig, Doris, över mörka vatten.  

     Aj vem då? Dig då? Skrockade Doris i henne, full av spott och spe. Och 

därmed var det hänt. Fanns inte längre några skydd. PANG slog 

sammanbrottet ner i henne.157 

 

Man kan ställa frågan om ljudobjektet av skottljud förflyttas över till Sandra från Doris, eller 

om de hela tiden har delat det? Man kan kanske se att det haft en mer konkret relation till 

Doris, samtidigt som Sandra också har använt sig aktivt av det. Som konstaterat i föregående 

avsnitt använder Sandra ordet ”pang” som ett förebådande ljud i flickornas första möte, utan 

att det riktigt är klart varifrån hon fått ljudet. Kanske det är ett vanligt ljud i en lek, eller 

kanske hon tagit det från sin far ålänningens jaktberättelser. Oberoende är ordet pang och 

pistolen närvarande från första början i deras relation. ”PANG” i citatet ovan har inte samma 

funktion som skottet, utan fungerar på samma sätt som ”Snäpp” i scenen med Doris och 

Sandras kyss – det bryter situationen och medför en reaktion. I det här fallet sammanbrottet. 

 Sandra är utmattad av all sorg, och i och med sammanbrottet försvinner 

också alla röster, för en tid. Hon börjar sällskapa med Bencku, och då är inte längre Doris röst 

lika välkommen längre. 
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Men Bencku? Har du blivit tokigt? Avbröt Doris-i-henne i hennes huvud nu. 

Det var en röst som inte var riktigt välkommen här. Hon hade dessutom helt 

och hållet glömt den, för ett tag. Men nu var den tillbaka. 

     Och Bencku kom från toaletten. Trippade över golvet i strumplästen. 

Hade inte fått strumporna av sig, det hade varit bråttom. Och strumporna var 

också gröna som Sandras kläder i en hög på golvet, och han hade skurvat 

upp musiken.158 

 

Rösterna försvinner inte, hon konstaterar bland annat senare att hon kan framkalla den 

amerikanska flickans röst. Men Doris-i-Sandra är ett starkare ljud, om än någon gång oklart: 

”Doris-i-Sandra hade roligt, eller hade hon? Ibland kunde Sandra inte längre skilja Doris-i-

hennes skatt från Doris-i-hennes gråt. Det lät så lika.”159 Ljudbilderna verkar bli otydligare för 

Sandra, ju mer tid som går, vilket kanske är självklart om man tolkar dem som ett uttryck för 

sorgen och saknaden. Minnena sinar ut med tiden.  

 

 

 

 

 

                                                
158              Fagerholm 2004, s. 380. 
159              Fagerholm 2004, s. 426. 



 53 

4. BENGT OCH EDDIE, DEN AMERIKANSKA FLICKAN 

 

I kapitel fyra står karaktären Bengts ljudlandskap och hans relation till ljud i fokus. Kapitlet är 

indelat i två underkapitel, ett om Bengt och ett om Eddie. Bengts kapitel är i sin tur indelat i 

två avsnitt, ett om skriket och ett som stumheten. Förutom fokus på Bengts eget ljudlandskap 

som han uppfattar och framkallar, granskas också hur Bengts ljudlandskap upplevs av andra 

karaktärer i Trakten. Vissa specifika ljudmärken pekas ut ur Bengts ljudlandskap och det 

argumenteras för varför just dessa är av vikt för Bengts handling i romanen.  

 I kapitlet om Eddie ligger fokus på hennes röst och att hennes ljudlandskap 

speglas genom andra, snarare än genom henne själv. 

 

Bengt och relationen till Eddie och Trakten 
 

Bengt älskar den amerikanska flickan och är en av de, speciellt ljudmässigt, viktiga 

bikaraktärerna i romanen. Vid första anblick i romanen kan man säga att Bengt, även om han 

är en karaktär av vikt i berättelsen, inte ljuder mycket. Det kan förklaras med den enkla 

orsaken att han strax blir stum redan i början av berättelsen. Detta icke-ljud är ändå av stor 

betydelse för just den här karaktären och för berättelsen i sin helhet i och med att det står i 

kontrast till ett av romanens mest framträdande ljudmärke: skriket. 

 Bengts ljudlanskap, det han hör och hur han själv ljuder, riktar specifikt 

fokus mot karaktären Eddie de Wire, den amerikanska flickan. Bengts och Eddies historia i 

ljud skildras på sidan elva till fyrtiotvå, något som även kapitelindelningen i romanen antyder 

med namnet ”Bengt och den amerikanska flickan. (Bengts historia)”.160 På dessa sidor i 

början av romanen presenteras vi för hela (ljud)historien om Bencku och Eddie. Två ljud 

dominerar i landskapet: skriket och stumheten. Händelseförloppen berättas inte kronologiskt, 

tvärtom får vi först se hur karaktärerna skiljs åt, och först en stund senare se hur de tidigare 

mötts. Genom ljudet, i det här fallet skriket, sluts cirkeln mellan deras möte och separation. 
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Bengt och skriken 

 

Han såg henne från Loreklippan där han stod och stirrade rakt ner i vattnet, 

han såg skriket som kom ur hennes öppna mun, det som inte hördes. Han 

såg in i hennes ögon, de var tomma. Fiskar simmade ut och in genom dem 

och i kroppens andra håligheter. Men först senare, när det hade gått en tid. 

      Han slutade aldrig föreställa sig det. 161 

 

Det första ljudet i texten som Bengt hör, är skriket han ser komma ur den döda flickans öppna 

mun där hon ligger i vattnet. Det är ett skrik som inte hörs, men vilket han föreställer sig. Det 

är här karaktärerna skiljs åt, fast Eddie kommer att leva kvar i Bengt, han slutar inte föreställa 

sig henne i vattnet eller hur hon pratade. Skriket är också den dominerande ljudhändelsen då 

karaktärerna möts, då Bengt blir retad av ungar från Trakten.  

 

Skjortan revs upp, knapparna strittade och metallen rev upp djupa sår och 

smärtan visslade igenom Bencku huvud och det kom blod. Bencku skrek 

och skrek, fast han ju nog förstod att ingen skulle komma till hans 

undsättning. 162  

 

Eddie, den amerikanska flickan, kommer till hans undsättning. De båda skriken, det 

imaginära och det verkliga, kommer tätt på varandra i texten genast i början av boken då 

läsaren lär känna karaktären, som ett första intryck, och präglar genast uppfattningen av 

ljudlandskapet kring Bengt. Det stärker kopplingen mellan skriket och karaktären Bengt. 

Förhållandet mellan ljudet och karaktären förstärks ännu då skriket återigen upprepas. Det är 

tidigt i romanen, efter att Bengt sett den amerikanska flickan i vattnet men också hittat sin 

kusin Björn hängd i uthuset, vi läser hur han själv skriker. Denna ljudhändelse, då han skriker 

ut i sensommarnaturen, blir det som definitivt formar hela hans ljudlandskap. 

 

Och så: han hade stått och skrikit rakt ut i den vilda prunkande 

sensommarnaturen, så tyst, så grön. Han hade skrikit mot solen som nyss 

hade försvunnit bakom ett blått molntäcke. Ett dovt, stilla sommarregn som 

                                                
161            Fagerholm 2004, s. 11. 
162            Fagerholm 2004, s. 29. 



 55 

tveksamt började. Dropp-dropp-dropp, i en annars total och spöklig stiltje. 

Men Bencku skrek. Skrek och skrek, fast han plötsligt inte hade någon röst. 

     Han blev stum. För långa tider. Ordentligt stum: inte hade han tidigare 

pratat så mycket, men nu skulle han inte säga något alls. En medicinsk 

stumhet, enligt diagnosen framkallad av ett chocktillstånd.163 

 

Skriket kan kategoriseras som ett definierande ljudobjekt för Bengt av flera anledningar. Det 

är det högst ljudande i Bengts ljudlandskap och det särskiljer sig också från andra ljud i och 

med att det är ett uttryck för hans reaktion, något förändras i de stunderna ljudhändelserna 

sker. I skriket i det senaste citatet, där det framkallats av chock, blir reaktionen tydlig i och 

med den efterföljande stumheten. Hans ljudlandskap går från ett extremt ljud, skriket, till 

något icke-ljudande. Omkastningen i ljud betecknar en förändring i karaktären – han går från 

en talande till en stum människa. Genom den övriga texten förstår man att personer nära 

honom dött, och att dessa för honom omvälvande händelser har lett till den här reaktionen. 

Med hjälp av ljudhändelserna fördjupas läsarens förståelse och inblick i karaktärens känsloliv. 

 Skriket fortsätter eka genom sidorna. För det första, även om Bengt blir stum, 

fortsätter han i stunden att skrika, och tidigare: även om skriket ur Eddies mun inte hörs, hör 

han det. Skriket finns utan en verklig källa varifrån det ljuder och det gör att det lever inuti 

karaktärerna och blir på så sätt verkligt. Skriket blir ett uttryck för något mer än ljud i dessa 

situationer, och är i viss mån metaforiskt. För det andra sägs det i texten, kort efter att det 

berättats att Bengts hör skriket som inte hörs, att han aldrig slutade föreställa sig det. Detta 

påstående får läsaren att förstå som en syftning till att han förställer sig hur hon låg i träsket, 

men jag vill också se det som att det syftar på skriket, och därmed förlänger ljudet av det 

bland textraderna. Skriket är föreställt, precis som det visuella, och skriket naglar sig fast i 

honom tillsammans med bilden av Eddie i det grumliga vattnet. För det tredje naglas ljudet av 

skrik fast i trumhinnorna eftersom skriken kommer tätt på varandra i texten. Allt detta stärker 

ljudobjektets närvaro mellan raderna.  

 Den heterodiegetiska berättarrösten beskriver genom ett nollfokaliserat 

perspektiv att Doris har hört skriket. Doris förklarar hur Bencku låtit och målar genom detta 

upp en bild av Bencku både för läsaren och samtidigt också för kusinmamman.  
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Det var Doris som sa att hon hade hört skriket vid uthuset på gränsen till 

Lindströms ägor.  

     ”Det lät som ett stucket lamm eller så som bara en som Bencku låter”, sa 

hon till kusinmamman i kusinköket i kusinhuset […]. 

     ”Det heter gris”, rättade kusinmamman henne. ”Att skrika som en 

stucken gris.” 

     ”Men jag menar lamm”, skulle Doris proterstera. ”För det är så som 

Bencku låter när han skriker. Som ett sådant där lamm som det är synd om. 

Ett offerlamm.”164 

 

Skriket i scenen då Bengt blir stum är ett förtvivlat skrik, det förstår man, men det förstärks 

också av Doris förklaring på hur han lät. Han skriker som om han är skadad och någon det är 

synd om, av något som gör verkligt ont. Efter detta beskrivs han i texten ofta som en tystlåten 

en. I scenen där Bencku skriker då han blir attackerad blir han också utsatt för smärta, där en 

klart fysisk sådan. Det sker en förändring i karaktären i och med båda ljudhändelserna. I den 

första i texten beskrivna händelsen för den honom till stumheten, vilket diskuteras mer i 

följande avsnitt. I och med den andra beskrivna händelsen får han kontakt med karaktären 

Eddie de Wire, vilket för Benckus händelseförlopp är av stor betydelse. Samma ljud, och 

karaktärer, sammankopplas, men i totalt olika situationer med totalt olika utfall.  

 Skriket är i alla situationer en otrevlig upplevelse för Bengt och är en 

reaktion på grund av fysisk eller psykiskt skada på Bengt, och kan därför kategoriseras som 

ett oljud. Man kan även se det som ett täckljud, där skriket symboliskt dämpar andra ljud ur 

karaktären, till och med för en längre tid.  

 Ljuden som Bengts reaktioner förklarar och visar hans känslor och vem han 

är, även om han som karaktär inte tar upp många rader i boken i övrigt. Genom Bengts 

ljudhändelser framstår han som en pojke med starka känslor. Styrkan i känslorna förstärks av 

att hans ljudlandskat ljuder högt och lågt, men inte så mycket där emellan. Karaktären blir 

mystisk, eftersom varken karaktärerna runt honom eller läsaren kan få kontakt med honom, 

ett grepp om honom, det är det extrema, ordlösa som styr. Karaktären är båda nära och borta, 

han är närmast titelkaraktären Eddie men samtidigt bortom räckhåll för omgivningen och 

läsaren. Det gör att karaktären får rollen som den mystiska figuren, den som lurar bakom 

busken, på håll, den som ser allt. Bengts ljud upplevs för dem som lyssnar som främmande, 
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därför aningen skrämmande. Men han använder inte tystnaden för att skrämma, utan för att 

bearbeta, den är privat.  

 Utan ljudet, skriket, i scenen där han ser den amerikanska flickan, skulle 

händelsen ha beskrivits visuellt, men skulle inte ha fortsatt eka. Synen av flickan på bottnen 

skulle inte ackompanjeras av skriket och då vara mindre effektfullt. Detta eftersom läsaren i 

så fall inte skulle ha någon insyn i karaktärens känsloliv – det är hans fantasi läsaren får 

tillgång till och kommer därmed närmare honom. Detta är betydelsefullt eftersom läsaren då 

kan sympatisera med honom, även om karaktärerna i romanen inte alltid gör det. 

 Man kan konstaterat att det inte är ljudhändelserna i sig som berättar 

historien, men ljuden förstärker, och förlänger eventuellt, känslan av skeendena i den, kopplar 

ihop karaktärer och situationer. Skriket är ett av romanens mest framträdande ljudobjekt, 

kanske det mest utmärkande eftersom det framförs av mänskliga röster. Förutom ljudet av 

pistolskott är det inget som ljuder högre. 

 

Han blev stum för långa tider 

 

I det här avsnittet undersöker jag hur stumheten hos Bengt färgar honom som karaktär och 

analyserar också vad den orsakar. 

 Medan skriket kan kallas Bengts ljudsignal, kan stumheten kallas hans 

ljudmärke. Bengts mest framträdande ljudmärke är det som främst uppmärksammas och hörs 

av samhället Trakten, nämligen just stumheten. Hans prat och musik fångar också hans 

omgivnings uppmärksamhet, men det är stumheten som dominerar.  

 

Han blev stum, för långa tider. Ordentligt stum: inte hade han tidigare pratat 

så mycket, men nu skulle han inte säga något alls. En medicinsk stumhet, 

enligt diagnosen framkallad av ett chocktillstånd. Till följd av allt som hade 

inträffat den natten.165 

  

Stumheten är en reaktion på den förändring som sker – nämligen att både Björn och Eddie nu 

har gått bort. Det är sedan människorna i Trakten som uppfattar Bengt som väldigt tystlåten 

och stum. Observationerna av Bengt genom andras ögon sker i första hand genom 
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nollfokaliserat perspektiv genom den heterodiegetiska berättaren, där Bengt är källan till 

ljudet medan de som ser är en icke-specificerad omgivning.  

 

En sur och tystlåten en, som för det mesta höll sig för sig själv; fast ibland, 

med människor som han kände, hände det att han tinade upp med besked 

och höll långa utläggningar om det ena och det andra som det verkade som 

bara han var intresserad av.166 

 

De var bästa vänner trots att Björn var fem år äldre. Och på något sätt 

liknade de också varandra: båda var ganska tysta av sig, till exempel. Björns 

tystlåtenhet fäste man sig mindre vid än vid Bengts, Bengt var liksom lite 

taggigare. Björn var omtyckt och snäll, och lätt att ha att göra med. 

     Björn och Bengt; tillsammans utgjorde de ett udda, lustigt par. Den 

samlade tystnaden, sa man om dem ibland.167 

 

Tystheten används för att beskriva karaktären. Den allmäna känslan av Bengts tystnad 

beskrivs i följande ljudhändelse, som lyder: ”Bencku svarade inte, tog knappt notis om dem. 

Och det var ju inte direkt skrämmande, men nog ganska obehagligt.”168 Obehaget kommer 

inte direkt fram av ljudbeskrivningen, men av det vad icke-svarandet innebär, att han 

ignorerar dem. Den här händelsen berättas ur ett inre fokaliseringsperspektiv, de som hör 

detta är de vuxna i Trakten.  

 Efter detta görs ett sidmässigt stort hopp i romanen, innan det igen berättas 

om hur Bengt låter ur någon annans perspektiv. Det är Doris, som hör Bengts musik ljuda 

över gården, berättat genom inre fokalisering: ”Och det skulle vara Benckus musik det, från 

ladan.”169 Här har berättelsen hunnit framåt i tid och hans stumhet har hunnit försvinna en 

aning, alltså pratar han igen. Kommentaren ”Han bara pratade.”170 skulle för en annan 

karaktär än Bengt möjligen innebära att hen bara sladdrade på, men för karaktären Bengt får 

pratet en betydelse – han var ju annars så tyst. Vad han talade om är oviktigt i det här 

sammanhanget, men det är viktigt att märka att han verkligen pratade, hade ljud för sig. Detta 
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eftersom det visar på en förändring i karaktären. Det är Rita som berättar om själva händelsen, 

igen genom inre fokalisering. 

 Texten om hur Bengt uppfattas av andra består egentligen endast av några 

olika ljud: skrik, tystnad, musik, fräsning och snarkning. Det börjar med ett skrik, vilket får 

stor emfas på grund av den efterföljande tystnaden hos karaktären. Det är också de två största 

extremiteterna i hans ljudlandskap. Vilket hans ljudmärke är innan skriket, kan vi inte veta 

eftersom vi aldrig hör honom ljuda innan skriket. Det här ljudet – skriket, berättas aldrig ur 

någon annans karaktärs synvinkel, utan endast av den allvetande berättaren. Doris är 

visserligen den som har hört skriket, men i texten återberättas detta endast i det här stycket.  

 I föregående avsnitt konstaterades att skriket ekar vidare genom sidorna. 

Likväl kan man säga att stumheten ekar vidare för karaktären. Man kan förstå att stumheten är 

psykisk mer än fysiologisk, men ändå formar den starkt bilden av karaktären. Sista gången 

Bengts stumhet nämns, är redan på sidan 39 i romanen. 

 Istället för att fungera som ett täckljud är stumheten det motsatta, den 

framhäver andra ljud.  Det är oftast inte heller ett oljud, eftersom det inte ljuder. Men 

samtidigt frambringar stumheten obehag hos omgivningen, sätter igång prat om Bengt. Han 

blir en mystisk och därmed skrämmande person för dem i sin omgivning på grund av att de 

inte har möjlighet att komma honom nära. Stumheten skadar inte någon annan än Bengt 

psykiskt (eller är den är helande, som en sorgeprocess), men är ett besvärande och oönskat 

icke-ljud från hans omgivning, alltså ett oljud. När omgivningen blir van med icke-ljudet, kan 

man argumentera för att det inte är ett oljud längre – då det inte länge upplevs som 

främmande och skrämmande.  

 Hans tystnad förklaras, om än kort.  

 

När Eddie var borta skulle Bencku alltså minnas ganska lite av samtalen 

med Eddie. Vad hon sa och han sa, och så vidare. Dessutom, ord. När Eddie 

var borta skulle det under en tid inte finnas ord i honom, inte 

överhuvudtaget.  

     ”Vad hände?” skulle Solveig fråga när han mitt i allt började prata igen.  

     Han skulle rycka på axlarna nonchalant, säga att han inte visste. 

     Och det skulle också vara delvis sant. 
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     Men den där nonchalansen i honom, den skulle vara ny. Det var som om 

han, när han återfick talförmågan efter katastrofen, hade blivit en annan, inte 

vuxen, men gammal nog.171 

 

Som konstaterat i början av detta avsnitt hör omgivningen även skrik, tystnad, och senare prat 

samt musik orsakat av Bengt bland boksidorna. Rent konkret sträcker sig den del av Bengts 

berättelse som den hörs av andra, över en längre del av boken, sidorna 12 till 484, medan 

läsaren får följa Bengts eget ljudlandskap i början av romanen på sidorna 11 till 32. 

 Ordlösheten, stumheten, är ett sätt för karaktären att visa för sin omgivning, 

och berättaren att visa läsaren, det som orsakar en reaktion bortom ord och faktiska händelser. 

Tystnaden används som medel för att uttrycka det som inte kan uttryckas – den smärta som 

inte går att uttala. Som Lindskog skriver, antyder man till det obeskrivliga.172 Även om det är 

obeskrivligt, så är det fullt begripligt. Lindskog menar att det här fenomenet kan göra 

litteratur svårbegripligt, men tvärtom gör det ju litteratur mer begriplig – om än ordlöst och 

svårförklarligt. Det är nyanser, känsla och förmedling av en berättelse. Det är väl just här en 

läsare kan känna igen sig med karaktären, i något som kan vara svårt att hitta annanstans. 

Essensen i berättandet.  

 I och med tystnaden, får minsta lilla ljud en betydelse. Tystnaden lyfter fram 

ljuden och deras betydelser. Lägger en vikt på att Bengt pratar igen, på hans musik. Därför 

ljuder skriket också så kraftfullt, eftersom det blir tyst direkt efter.  

 Då Bencku sedan ljuder, beskrivs det att han ”hostade och snörvlade”173 och 

han hade ”skruvat upp musiken” som nu ”skrällde”. Han berättar för Sandra vad han tror att 

han sett:  

 

Det lät som ett gnyende det som kom ur honom. Axlarna skakade. Och hon 

skulle just sträcka ut sin hand för att tafatt smeka och törsta när det gick upp 

för henne att han inte grät, han skrattade.  

     Och så började Bengt tala, lågt och snabbt, som om han var arg. Det var 

inget riktigt skratt nämligen, det var ett sådant där bittert skratt som på något 

sätt, det behövdes inte sägas ut, var riktat mot henne.174 
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När Sandra missförstår vad han talar om, fräser han åt Sandra.175 Han tror sig ha sett 

Ålänningen skjuta Lorelei Lindberg, vilket Sandra säger åt honom att inte är sant.  

 

Eddie de Wire och den amerikanska flickans röst 
 

Man kan välja musik som bakgrund, men hon avstår. Hon trycker 

inspelning och sedan sjunger hon. 

     Titta mamma, de har förstört min sång.  

     Det låter inget vidare. Det gör det inte. Men det betyder ingenting.  

     Titta, mamma, vad de har gjort åt min sång.176 

 

Edwina ”Eddie” de Wire är den som av folket i Trakten kallas för den amerikanska flickan. 

Man kunde konstatera att Eddies ljudmärke är sången, och rösten som sjunger den. Bland det 

första vi hör i romanen, är Eddie som sjunger. Det hon sjunger är en fras översatt till svenska, 

vilken man kan anta att är tagen ur Melanie Safkas sång What have they done to my song, ma. 

Julia Tidigs kallar den för Den amerikanska flickans ledmotiv.177 Det enda ljudlandskap som 

beskrivs, är att hon sjunger utan att det låter något vidare. Det är romanens första 

ljudhändelse. Det hon sjunger är det som Doris och Sandra kommer att höra på skivan de 

hittar i Bengts lada. Rösten, av vilken leken ”Mysteriet med den amerikanska flickan” tar fart.  

 De gånger Eddie ljuder i romanen är relativt få. I och med att hon dör i början 

av berättelsens tidslinje, kommer ljuden av hennes fram främst genom de andra karaktärernas 

minne av henne, och inspelningen på skivan. Men berättelsen går också tillbaka till tiden då 

hon levde, och hon gestaltas då främst genom Bengt.  

 Romanen inleds som tidigare konstaterat, med frasen ”Här börjar 

musiken”178, vilket antyder till något. Det är inte ett ljud i sig, men en antydan till ljud, eller 

rättare sagt ett ljudlandskap. Sången, eller sångraden ”Titta mamma, de har förstört min 

sång.” som Eddie sjunger på sidan tio i boken upprepas och återanvänds.  Om sången är 

ledmotivet, fungerar rösten, precis som Sandras efterapning av den, som ljudmärke.  
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 Eddies ljudmärke är hennes röst, den pipiga, orena, säregna rösten. Rösten 

formas även av hennes brytning på engelska, vilket givetvis formar hur det hon säger låter. 

Det är väldigt få gånger man verkligen hör Eddie själv. I början av romanen, som i avsnittets 

inledningscitat, och sedan:  

 

Som i en dröm. Och det var där, någonstans i det landskapet, som han 

plötsligt hörde hur någon ropade på honom. Och det var hon. Eddie de 

Wire. Den amerikanska flickan.179 

 

Det är Bengt som här hör henne. Flera gånger återges hennes röst, vilket ju är ett självklart 

sätt att höra henne, eftersom hon dör tidigt i berättelsen. Det mest unika är då rösten kan 

spelas upp, och Doris och Sandra tar den till sig. Det är Eddies egen skapade ljudbild av sin 

röst.  

 

De hade tagit den med sig, alltså, och när de blev ensamma i huset i den 

dyigare delen följande gång så lyssnade de på den, Eddies skorrande och 

tunna röst skallrade genom huset i alla rum där det fanns högtalare. 

     En magisk effekt. För det var hennes röst. Det här var en skiva som 

Eddie själv hade spelat in en gång för länge sedan, på ett nöjesfält i 

Amerika. Hon hade lagt in en slant i automaten och gått in i ett bås och 

sjungit sin egen sång i en mikrofon, och en stund senare hade skivan ploppat 

ut ur ett hål, som fotografier ur en fotoautomat.  

      En röst säger mer än tusen upplysningar. För här var den nu. 

      Den amerikanska flickans sång, ett svagt, falskt och avlägset pip.  

      Titta mamma, vad de har gjort åt min sång sjöng hon. Det ser ut som om 

de skulle ha förstör den nu. 

      På engelska förstås, det lät inte bra, men det var hon.180 

 

När det talas om hur hon lät, talas det även om hennes brytning på engelska. 
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Och när hon talade de allra första gångerna, så talade hon nog svenska, men 

hon bröt på et lustigt sätt. Den brytningen skulle falla av henne ganska fort, 

förvånansvärt fort, sedan senare, med Björn. Och Bengt.181 

 

Det blåste så, och i vinden var det svårt att uppfatta. Eddie, hon talade så 

snabbt och upprört. Hon blandade in främmande ord i sina meningar, ord 

som han nog kanske vetat vad de betydde, men någon annan gång, i något 

annat sammanhang. 

      Men han ville skrika STOPP STANNA 

      HÖR UPP NU!182 

 

Andra gånger återges bara hennes röst, läte, eller sätt att prata.  

 

Eddie från sjöboden på Andra Udden, Eddie med gitarren och den tunna 

rösten som var oren, men det gjorde ingenting. Eddie som talade med en 

underlig brytning och med ordvändningar som ibland var ganska 

främmande; men som ändå och kanske just därför, gick rakt in i en.183 

 

Man kan alltså konstatera att det som verkligen utmärke Eddie, är hennes röst och minnet av 

den hos de efterlevande karaktärerna. Kanske en del av mysteriet med henne byggs upp på 

grund av att hon endast kan återberättas, och man då lyfter upp hennes säregna läte. Man får 

aldrig svar på varför hon spelat in skivan, varför hon bryter på engelska, vilket kan bidra till 

det hemlighetsfulla kring henne.  
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5. AVSLUTNING. LJUD, JAG TROR JAG HÖR LJUD 

I avhandlingen har jag undersökt ljudlandskap i Monika Fagerholms Den amerikanska 

flickan. Jag har närmat mig ljuden genom karaktärerna Doris Flinkenberg, Sandra Wärn, 

Bengt och Eddie de Wire. Syftet var för det första att granska hur representationen av 

karaktärernas ljud och ljudlandskap formar och beskriver dem själva och varandra, och för det 

andra att undersöka vilken betydelse gestaltningen av karaktärernas ljudlandskap i texten har 

för handlingen. 

 Med begrepp ur ljudlandskapsforskning, främst tagna ur Schafers The tuning 

of the world och Huutoja hiljaisuuteen, har jag skapat en begreppsapparat jag anpassat för 

litterära ljudlandskap. På basen av den begreppsapparaten har jag sedan kunnat kategorisera 

de ljud som gestaltas i texten och deras funktion. Jag har använt begreppet fokalisering i 

analysen för att kunnat fastställa vem som hör och vem som hörs. I Den amerikanska flickan 

har det i vissa fall visat sig knepigt att avgöra detta, då gränserna mellan de olika tidsplanen 

och fantasi och verklighet inte alltid är alldeles självklara.  

 En av utmaningarna med arbetet med avhandlingen var till en början att 

bedöma vad som kan tolkas som ett ljud i text och sedan vilka av dessa som är relevanta för 

att få en helhetsbild och förståelse för ljudlandskapet i romanen. Ganska snart stod det klart 

att de relevanta ljuden är de vilka karaktärerna uppfattar och gör upphov till, vilket ledde till 

att karaktärerna och deras ljudlandskap fick stå i fokus i analysen. Samtliga ljud är 

meningsbärande för romanen och berättelsen som helhet, medan endast de utmärkande ljuden 

som berör karaktärerna Doris, Sandra, Bengt och Eddie togs i beaktande inom ramarna för 

den här avhandlingen. 

 Att bilda sig en uppfattning om samtliga ljud i romanen skulle vara ett stort 

projekt. Därför har jag valt ut de mest relevanta och pekat ut dem i sitt sammanhang samtidigt 

som jag har satt ord på deras funktion. Det finns mera att forska i och säga om litterära 

ljudlandskap, både i Monika Fagerholms Den amerikanska flickan och i litteratur i övrigt. 

Man kunde granska de litterära ljudlandskapen omkring karaktärerna, i Trakten, och även se 

närmare på precis allt som ljuder eller verkar ljuda i texten ur ljudlanskapsperspektiv, så som 

ljud ur naturen, tystnaden och andra ljudbeskrivningar av olika slag. Ljudlandskapen varierar 

säkert märkbart mellan olika litterära verk och författarskap, vilket erbjuder massvis med 

vidare forskningsmöjligheter. 

 I analysen granskade jag de fyra karaktärerna Doris Flinkenberg, Sandra 

Wärn, Bengt och Eddie de Wire närmare. Jag har kunnat konstatera att ljudlandskapen blir 
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osäkra på grund av att man inte alltid med säkerhet kan avgöra vad som är fantasi eller 

verklighet. Också tystnad, avsaknaden av ljud, blir betydande. Ljuden har olika betydelser för 

karaktärerna i olika situationer, i verklighet, återberättat och sedan i lek, och kan visa hur en 

karaktär har påverkats av ljudet, eller hanterar händelserna kring det.  

 Ljudet av skott, ”pang”, bär en föraning om vad som kommer att hända, 

något som redan avslöjas för läsaren i inledningen av romanen. Detta ljud av skott är 

avgörande för Doris och fungerar som hennes ljudmärke – det är ljudet som avslutar henne, 

och bär alltid en större mening då det nämns. Ljudet blir också avgörande för de två flickorna,  

i Sandras och Doris’ lek. Detta sticker ut speciellt eftersom deras bekantskap inleds med just 

detta ord, ”pang”. Eftersom ljudet är såhär pass närvarande, och har så stor innebörd, vilket 

också läsaren hela tiden är medveten om, kan man säga att det börjar eka mellan sidorna. 

 Samtliga fyra karaktärer har sina egna ljudmärken. Sandras ljudmärke är ett 

annat då hon är barn än då hon blir äldre. Skrikgråten som varit utmärkande speciellt i hennes 

relation till sin mamma, blir till härmandet av Eddies röst. Den rösten formas i leken, men 

sitter kvar länge i Sandras verklighet också efter att Doris dör. Medan Doris leker med rösten, 

formar sitt ljudlandskap, härmar Sandra sitt och berörs av det. Hon härmar Eddies röst, men 

hör också Doris i sig efter hennes död, samtidigt som hon också har sin egen – hon har 

egentligen tre röster i sig samtidigt.  

 Bengts ljudmärke är stumheten, medan skriket är en för honom definierande 

ljudhändelse. Skriket är inte endast viktigt hos Bengt, utan även hos Doris – men för henne är 

skriket ett annat än det det är hos Bengt. Ljudet av Eddies röst lever kvar som ett ljudminne 

hos Doris, men ännu tydligare för Sandra och Bengt. Eddies röst lever kvar för Sandra och 

Doris enligt vad de hört på skivan, och för Bengt från Eddies och hans samtal då de umgicks 

då Eddie ännu levde. Eddies ljudmärke är hennes egen röst, som hon spelar in i den absoluta 

inledningen av romanen.  

 Det gemensamma mellan karaktärernas ljudmärken är att de formas av deras 

röster. De färgar själv sitt ljudlandskap, och avslöjar på så sätt sig själv. Sandras och Bengts 

ljudlandskap har samma tendens, de förändras. De har också en del av sina ljudlandskap inom 

sig, i och med att vissa av de ljud de hör är sådana ljud som endast läsaren får ta del av. Dessa 

är ljudlanskap för karaktären, men inte något som hörs utanför dem. Detta ger en ljudbild som 

kan sägas fungera som ett eko. Jag håller med Lindskog om att ljuden avslöjar mer om dem 

som hör dem, än om ljudet självt. Där hittar vi det meningsbärande– genom karaktärernas 

reaktioner på ljuden. Karaktärens reaktion på ljudet, påverkar alltså betydelsen av det. Också 

de onomapoetiska ljuden har sin tydliga funktion, så som ”snäpp”, ”pang” och ”klåpper”, då 
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de är beskrivningar och därmed kommer närmare hur det låter, på ett sätt man inte kan 

komma då man använder ord för att beskriva det.  

 Genom det som framkommer i analysen kan man konstatera att gestaltningen 

av karaktärernas ljudlandskap är av stor betydelse för handlingen – de ger en djupare 

förståelse av berättelsen. I analysen har jag visat att karaktärernas ljudlandskap formar och 

beskriver dem genom att ljuden har en stark koppling till händelserna kring karaktärerna. 

Ljuden kring karaktärerna påverkar dem genom att de blir kvar som ljudminnen hos dem. 

Framträdande för samtliga karaktärer är deras användning av sin röst – den kan vara sin egen, 

men också formas, försvinna och förändras. Både handlingen och ljudlandskapen är 

komplexa. Malin Kivelä har i en recension av Den amerikanska flickan år 2004, konstaterat 

följande: 

Karaktärerna i boken försöker konstruera sig sanningar, för att kunna leva 

vidare. Frambesvärjandet av ord och berättelser är ett försök att lindra det 

onda, att göra det möjligt att leva med. En röd tråd i boken är karaktärernas 

försök att sätta ord på det som det inte finns ord för.184 
 
 

Leken har en sanning medan verkligheten eventuellt har en annan, de smälter ihop och 

omformas. Ljudlandskapet i Den amerikansa flickan visade sig vara brett och mer komplext 

än jag förutspått. I och med att tider går om varandra, lek och verklighet står sida vid sida, blir 

det för det första en utmaning att logiskt följa med och förstå i vilka skeenden i handlingen 

som följer vilka. Om man dessutom vill skilja på lek och så kallad verklighet i romanen, står 

man i vissa fall inför ännu en tolkningsfråga. Ibland vet läsaren mer än karaktären, men ibland 

får läsaren veta att karaktären vetat något som läsaren ännu inte fått reda på. Ett av sätten det i 

texten sätts ord på sådant karaktärerna redan vet, är genom gestaltningen av röst och 

ljudlandskapen kring dem. 

 Ljuden i Den amerikanska flickan ljuder i ett hi-fi-ljudlandskap – samtliga 

ljud hörs klart och tydligt och täcks inte, eller sällan, över av andra ljud. Ljuden ekar mellan 

sidorna i Fagerholms roman. Här finns ständigt närvarande ljudlandskap, även om endast ett 

enkelt ljud lyfts upp i texten i ett avsnitt. Även repetitionen förstärker känslan av eko. 

Holmqvist konstaterar att Fagerholms roman är en återberättelse, och att det därför blir 

                                                
184       Kivelä, Malin, ”Enorma avgrunder som kylan väller ut ur”, recension av Den amerikanska flickan, 
kiiltomato.net (16.2.2020). 



 67 

naturligt att återkomma till särskilda punkter i berättelsen genom repetition, det ger en 

berättarteknisk förklaring till den icke-linjära strukturen. 185  Man kan konstatera att 

upprepandet av betydelsefulla ljud följer samma logik, och fungerar därmed att peka på något 

som är viktigt. De bärande ljuden, både för handlingen och karaktärerna, återkastas mellan 

sidorna – och ger en förnimmelse av eko. De två för romanen bärande ljudmärkena inleder 

romanen och kan konstateras vara de oftast och kraftigast förekommande ljuden, nämligen 

Eddies röst och ljudet av skott.  

 Holmqvist konstaterar att många är ense om att Fagerholms texter ligger nära 

musiken, vilket även jag håller med om. Jag vill ändå tillägga att verket ljuder av mer än 

endast det, och vill öppna konstateradet vidare med att säga att verket ljuder, inte enbart av 

musik, utan det ger en skala av ljud ifrån sig. Ljuden skulle inte kunna stå utan berättelsen, 

men berättelsen skulle inte kunna stå som en lika helgjuten helhet utan ljuden – de lever i 

symbios. Ljuden förstärker berättelsen, gör den mer begriplig, verklig och nära, och 

berättelsen, den övriga handlingen och texten, gör detsamma med ljuden. Gestaltningen av 

ljud ger karaktärerna liv, röster och sätt att uttrycka sig som gör att de kommer närmare 

läsaren och gör dem verklighetstrogna.  

 Ljudlandskapen i Den amerikanska flickan beskrivs intensivt med stora 

kontraster redan på de inledande sidorna. Det berg-och dalbaneliknande ljudlandskapet, från 

stora till små ljud, blir en upplevelse. Det är dessa ljud, tillsammans med ljuden som är så 

tysta att de endast skildras inom karaktärerna, som ekar i Trakten och mellan sidorna i 

romanen. 

 

 

                                                
185           Holmqvist 2016, s.81. 
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