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Abstract 

In this essay I will present a stylestudy of he New Zeeland born author Katherine Mansfield, 

1888 - 1923 and american master of horror, Stephen King, born 1947.  

The main focus is to analyze how they use the literary tools of time, place and focalisation 

and to make a literary experiment where I practise the learnings I have made.  I will try to 

answer how the authors use time, place and focalisation in the novels? In my literary 

experiment, can I find the differences and similarities? 

I have studied two shortstorys: Katherine Mansfields The Garden Party and from Stephen 

King, 1922. 

I read my first short story from Mansfield and King more than twenty years ago and over the 

years they have stayed in my memory as strong and positive experiences of reading. My aim 

is to learn more about the author's style with special attention to time, place and focalisation. 

The tools for this is studies of their works in connection to these three concepts and a literary 

experiment where I try to mimic the authors.  

In this my work I have found similarities and differencies between the two authors. 

Differencies coming from the different times when they write: Mansfield from early 1900 

modernism and romanticism and King contemporary literature and horror. I have deepened 

my understanding of place and time and captured new knowledge about focalization, a term 

that was new to me as I started the course. Both authors write chronologically over different 

timespace (one day and a decade). They use dialogue, both internal and external. They switch 

between external nd internal/varied internal focalization wich makes the novels fascinating 

and intriguing. I have found that is is possible to cross the style of the tho authors and create a 

credible story 

  

Keywords: Place, Time, Focalisation, Romanticism, Modernism, Horror, Stylestudy.   
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Bakgrund 

I den här uppsatsen kommer jag att göra en jämförande analys av författarna Katherine 

Mansfield som levde 1888-1923 och Stephen King, född 1947. Jag läste en novell av henne 

för 25 år sedan och den upplevelsen har stannat kvar. King har jag läst till och från genom 

åren och alltid fängslats av hans berättelser. Jag vill göra ett försök att hitta vad det är i deras 

skrivande som lockar mig att läsa och uppleva deras texter, varför de stannat kvar som starka 

läsupplevelser och positiva minnen för litteratur som jag gärna återkommer till. 

 

Det  finns stora skillnader mellan dem. Den ene skriver i skräckgenren och den andre i en 

impressionistisk modernistisk romantisk genre. Mansfield skrev i perioden som benämns 

modernism i början av 1900-talet. King är en nutida levande författare med alla de 

möjligheter till att sprida sitt författarskap och även möjligheten att överföra berättelserna till 

andra uttryck, främst då till filmens värld. Trots att det är så stora skillnader mellan deras 

författarskap finns det beröringspunkter. Den inre dialogen och den starka kopplingen till 

platsen och miljön för berättelsen. Karaktärerna för dialoger i sitt inre. Båda beskriver ofta 

tillspetsade situationer och platser utifrån sin stil. 

 

Det jag framförallt vill analysera är hur de använder sig av begreppen tid, plats och 

fokalisering i sitt berättande (definitioner till dessa begrepp finns under avsnittet med 

Definitioner). Jag vill undersöka vad som förenar och skiljer mellan författarna och hur de 

använder tid, plats och fokalisering för att skapa sina noveller. Min förhoppning är att jag ska 

hitta det särskilda i deras stilar som drar till mig deras intresse.  

 

Jag anar att det kan bli svårt att hitta konkreta stiltekniska knep som kan ge en objektiv 

förklaring till mitt gillande av de två författarna. I vilket fall är jag övertygad om att när jag, 

inom ramen för Skapande svenska C, studerar författarna och deras  noveller och undersöker 

hur de förhåller sig till tid, plats och fokalisering, kommer jag att lära mig om och fördjupa 

mina kunskaper om dessa begrepp. Denna fördjupade kunskap hoppas jag kommer att bidra 

till att utveckla mitt egna skrivande - allra först i det experiment som jag skriver som en del i 

denna C-uppsats men även i mitt författarskap utanför denna kurs. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en stiljämförelse mellan Mansfield och King, med avseende 

på tid, plats och fokalisering. Jag vill, genom textanalyser och ett litterärt experiment, 

undersöka hur dessa författare liknar varandra och skiljer sig åt. Genom textanalysen vill jag 

visa hur de arbetar med tid, plats och fokalisering. I experimentet försöker jag att skriva som 

Mansfield och King. De erfarenheter jag gör och de kunskaper jag samlar på mig i dessa 

undersökningar hoppas jag kommer att bidra till att öka min repertoar i mitt egna skrivande. 

Och då speciellt med hänsyn tagen till begreppen tid, plats och fokalisering.  

 

Varför jag har valt att studera just dessa tre begrepp kopplat till de två författarna King och 

Mansfield är att jag är nyfiken på hur dessa författare använder sig av dessa verktyg för att 

skapa en intressant och lockande berättelse. Tid är intressant att laborera med. Om en 

berättelse är kronologiskt återberättad eller inte är en avgörande berättarteknisk skillnad . 

Även andra aspekter av tid ger karaktär åt en berättelse (se definitioner av centrala begrepp i 

uppsatsen senare i texten)  

 

Detsamma gäller plats. Jag blir lockad av berättelser där platsen och miljön tillåts ta plats. 

Ibland är information om plats/miljö mycket knapphändig och i andra verk är den riklig och 

oundgänglig. Hos Mansfield har den till och med beskrivits som en egen karaktär (the silent 

character).  1

 

Fokalisering är för mig ett nytt begrepp som jag med denna uppsats tar sats och undersöker. 

Jag är bekant med  berättarperspektiven 1a person, 3e person eller den allvetande berättaren, 

men fokalisering, alltså den som ser och upplever i berättelsen, är jag tämligen obekant med 

och vill lära mig att förstå vad det står för.  

Frågeställningar 

Hur använder författarna sig av tid, plats och fokalisering i novellerna? Kan jag i mitt litterära 

experiment få syn på skillnader och likheter? 

1  Antony Alpers, Katherine Mansfield: A Biography, New York, A.A. Knopf, 1954, s 322  
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Författarpresentationer 

Katherine Mansfield föddes i Wellington, Nya Zeeland, 14 oktober 1888. Död 9 januari 1923 

i Fountainbleau, Frankrike. Hon hann skriva åtskilliga noveller under sin relativt korta 

levnad. De finns som separata texter och samlade i novellsamlingar där de mest kända 

samlingarna är In a german pension (1911), Bliss and other stories  (1920) och The Garden 

Party and other stories (1922).  Novellerna Prelude (1917), Bliss (1918), The Garden Party 

(1921) och At the Bay (1921) räknas som hennes främsta.  Hon räknas som modernist. Dock 

nämns sällan hennes namn i beskrivningar av modernismen. Då nämns namn som T.S Elliot, 

Ezra Pound, James Joyce  och Virginia Woolf men inte ens i en fotnot i en internationell 

antologi från 2000 med titeln Rethinking Modernism nämns Mansfield.  Att hon ska räknas 2

som modernist argumenterar Lars-Håkan Svensson för under förordet till novellsamlingen 

Trädgårdsfesten och andra noveller.  Teman i hennes författarskap lutar sig mot frågor som 3

“Vem är Jag? Finns det ett Jag”  som hon frågade sig i ett brev bara en vecka innan hon dog.  4

Hon skildrar oft gestalter på jakt efter sin identitet. Berättelsen Trädgårdsfesten som jag 

analyserar är en beskrivning av hennes egen familjs sociala status. De bodde i ett vackert stort 

hus  som “omgavs av enkla arbetarbostäder, en del av dem ruckel. Beskrivningen av familjen 

Sheridans hus i Trädgårdsfesten återger situationen på kornet”.  1916 möter Mansfield bl a 5

Virginia Woolf på en litterär salong och gör ett starkt intryck på henne. När Mansfield dör 

skriver Woolf i sin dagbok: “Jag var avundsjuk på hennes författarskap. Det enda 

författarskap jag någonsin har varit avundsjuk på.”  Mansfield drabbas av sjukdom. 1915 av 6

en ihållande hosta. Hon beger sig till södra Frankrike över vintern. 1917 blir hon sjuk igen 

och de återstående åren tillbringar hon på hotell och sanatorier i Schweiz, Italien och 

Frankrike.  Sin sista novell, Kanariefågeln, skriver hon i juli 1922. 9 januari 1923 drabbas 

hon av blodstörtning och dör. Ännu inte fyllda 35 år.  

  

Stephen King är en av de mest kända författarna inom skräckgenren. Han är född Portland, 

Maine, USA 1947.  

2 Katherine Mansfield,Trädgårdsfesten och andra noveller, ur förordet skrivet av Lars-Håkan Svensson, 
ellerströms förlag, Lund, 2013, s 7 
3 ibid, s 7-16 
4 ibid, s 8 
5 ibid, s 9 
6 ibid, s 12 
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Hans utgivning är omfattande och räknas i hundratal. Fler än femtio romaner , samt mer än 

tvåhundra noveller, handbok i skrivande, poesi, essäer mm hittar man i hans produktion. 

Hans texter har också filmats. Han har även publicerat sig under pseudonymen Richard 

Bachman. Som 12-åring fick Stephen sin första skrivmaskin. Han skrev och skickade in 

berättelser till olika tidningar men blev ständigt refuserad. 1965 fick han sin första berättelse 

publicerad. Han tog examen från University of Maine i Orono 1970, med en B.A. på engelska 

och kvalificerad att undervisa på gymnasienivå.  1973 sålde han sin första roman, Carrie, 7

som blev en stor framgång och publicerades 1974. Samma år flyttade han och hans hustru 

Tabitha till Boulder, Colorado där han skrev The Shining en annan framgångsrik bok och 

film. 

Definitioner av centrala begrepp i uppsatsen  

Tid 

Begreppet tid i litteratur har många betydelser. Dels kan det menas den tid i historien 

berättelsen utspelas, t.ex. 1830-talet. En annan betydelse är hur författaren utifrån stoffet i 

berättelsen, valt att tidsmässigt placera de händelser som berättelsen består av - är den 

kronologiskt berättad, använder sig författaren av tillbaka - och framåtblickar (prolepser och 

analepser),  börjar berättelsen utan några inledande presentationer (in medias res).  8 9

I Epikanalys En introduktion ger Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson en klargörande 

beskrivning av ovanstående: 

Det finns ett slags dubbel tidsmässig logik - en dubbel rörelse i tiden - i alla berättelser. Å ena sidan har vi den 
tid det tar att tillgodogöra sig berättelsen. Denna så kallade yttre tid är given då det gäller exempelvis filmer och 
utgörs helt enkelt av den tid det tar att se filmen. 
[---] 
Å andra sidan finns det också i berättelser en inre tid: den tid som förflyter mellan den första respektive sista 
händelsen i filmens eller romanens kronologi.  
[---] 
Berättandets “dubbla kronologi” ligger till grund för den tudelning som möter i all berättarteori mellan 
händelsernas ordning i själva texten -- även kallad sujett eller plot -- och den i historien (den fiktiva verkligheten 
eller diegesen) -- även kallad fabula eller story.  10

 
En annan tidsfaktor som kan studeras är den tid händelserna i berättelsen faktiskt tar och den 

plats och tid den tar i anspråk. En situation kan vara att en scen som sträcker sig över en halv 

7 Stephen King, https://www.stephenking.com/the_author.html 2000-2019 (hämtad 2019-04-13)  
8 Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson, Epikanalys En introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999,     s 95 
9  ibid 
10 ibid, s 12 
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dag upptar några få rader. Här ett exempel ur novellen Trädgårdsfesten av Katherine 

Mansfield som beskriver festens start och fram till dess slut. Det är de textrader som i 

huvudsak berättar om trädgårdsfesten. 

Och den fullkomliga eftermiddagen mognade långsamt, bleknade långsamt, slöt långsamt sina kronblad. “Har 
aldrig varit på en lika trevlig trädgårdsfest.” … “Mycket lyckat.” …  “Den trevligaste. …” Laura hjälpte sin mor 
att ta farväl av gästerna. De stod vid varandras sida på verandan tills allt var över.   11

 
En mycket stor del av texten i Trädgårdsfesten behandlar förberedelsearbetet inför 

trädgårdsfesten och det som sker när festen är över. Själva festen tar inte upp stor plats eller 

tid.  

 

Motsatsen, ett kort händelseförlopp som i realiteten tar 10 sekunder, kan sträckas ut i tiden 

genom att stanna upp och noggrant beskriva detaljer. Här följer två exempel på hur 

författaren väljer att trycka ihop respektive sträcka ut tiden. “Fem år passerade” är en 

tidsrymd på fem år som tar tre ord att berätta. James Joyce's roman Ulysses utspelas under 

tjugofyra timmar men tar betydligt längre tid att läsa.   12

 
Även bokens relation till den tid verket skapas under alternativt läses kan vara av intresse för 

att diskutera hur texten förhåller sig till sin tid och hur tiden förhåller sig till texten. Om den 

upplevs som föråldrad eller otidsenlig. 

Plats 

  

Platsen där berättelsen utspelas kan ha en stor betydelse för hur läsaren engageras och dras in 

i berättelsen. I olika tidsperioder har miljöbeskrivningar spelat en central roll medan den 

under andra tider starkt tonats ner. “Realismen och naturalismen tog miljöskildringen 

ytterligare ett steg och vinnlade sig om en mer korrekt beskrivning av omvärlden”.  Olika 13

författare tillmäter den olika vikt och använder skilda sätt att beskriva den miljö där 

händelserna tilldrar sig. Det kan vara detaljerade beskrivningar, som Mansfield gör. I förordet 

till Trädgårdsfesten och andra noveller beskriver Lars-Håkan Svensson det som följer: “Hon 

har en säregen förmåga att via skarpsynt observerade och återgivna detaljer i ett landskap 

eller en interiör skapa en stämning som nästan är liktydig med en innebörd – men en innebörd 

11  Mansfield, s 143 
12  https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Genette  (hämtad 2019-05-04) 
13  Holmberg, Ohlsson, s 68 
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som ändå i det avgörande ögonblicket undflyr läsaren.”  Platsen kan ges en betydelse som 14

kan liknas vid en egen unik karaktär så kallad “silent character”.  

Antony Alpers speaks of the“silent character” in stories like “Prelude” or “At the bay” referring to the stillness 
of the bush, the disdain of the lofty beach for their huddled little pockets of colonial intruders, the silence of the 
vast sea-desert that encircled them.  15

 
Hur stor plats “platsen” tillåts ta i antal ord, rader, stycken, sidor och tid kan vara en nyckel 

till framgång. Men det handlar även om att hitta en balans och inte ge platsen alltför stor yta. 

Risken är att läsaren blir uttråkad om platsbeskrivningarna blir omfattande. 

Platsen kan vara en generell plats som är allmänt känd eller en plats som för det stora flertalet 

läsare är okänd. I det första fallet kan det räcka med kortfattade, schematiska 

platsbeskrivningar och när platsen är mera okänd krävs utförligare beskrivningar. 

Avvägningen här kan vara svår då det är svårt om inte omöjligt att generalisera läsarens 

kunskap om olika platser. I vilket fall är det upp till författaren att avgöra hur stort utrymme 

platsbeskrivningarna ska ta. Detta utifrån stilen och vad den tycker är relevant i 

sammanhanget för förståelsen och upplevelsen. 

Platsen kan också vara densamma under berättelsens gång eller utspelas på ett flertal ställen. 

Dessa skillnader ställer också  olika krav på platsbeskrivningen. I det andra fallet är det av 

stor vikt att läsaren får korrekt lotsning under läsningen så att den kan uppleva och följa med 

vid förflyttning från en plats till en annan under läsningen. 

 

Fokalisering 

Det finns flera olika försök till definitioner av begreppet. Där finns flera förklaringar som 

försöker sprida ett klarhetens ljus över ett (för mig) svårfångat begrepp.  

Immi Lundin undersöker fokaliseringen i Garden partyt (alltså den novell av Katherine 

Mansfield som jag analyserar här)  i Att granska och diskutera - epikanalyser. Hon säger 

följande: 

“Garden partyt” är en givande text att undersöka med hjälp av en av narratologins kanske viktigaste 
distinktioner, den som genom att ställa frågorna “Vem ser?” och “Vem berättar?” förfinar det tidigare oftast 
använda begreppet berättarperspektiv. Den distinktionen möjliggör en uppdelningen mellan iakttagande och 
berättande, mellan fokalisering och narration.  16

 

14 Mansfield, s 15 
15 Alpers, s 322 
16 Immi Lundin, “Både utanför och inuti, Fokaliseringen i Garden partyt”. I Att granska och diskutera, 
Epikanalyser, Bibi Jonsson & Birthe Sjöberg (red),Lund, Studentlitteratur, 2005, s 131,  
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I Epikanalys – En introduktion finns ett kapitel ägnat fokalisering. “Berättaren är alltså den 

som i överförd mening talar till läsaren.” “Man kan och bör alltså skilja mellan berättande 

(vem berättar?) och fokalisering (vem ser?)  Vidare sammanfattas i  Epikanalys – En 17

introduktion: 
Fokaliseringen kan vara extern och då äga rum i nära anslutning till berättaren eller intern och då ta sin 
utgångspunkt i närheten av en karaktär. Skillnaden mellan dessa båda typer av fokalisering kan också avläsas i 
vad som fokaliseras med avseende på de fyra aspekterna rum, tid, kunskap och känslor. Om extern fokalisering 
föreligger kan berättaren röra sig fritt i tid och rum. Mot detta obegränsade fågelperspektiv står, då intern 
fokalisering råder, en begränsning till karaktärernas här och nu. I externt fokaliserade texter har berättaren, till 
skillnad från då intern fokalisering råder, obegränsad kunskap om allehanda förhållanden i den fiktiva 
verkligheten: berättaren vet mer än de uppträdande karaktärerna. Slutligen när det gäller aspekten känslor så är 
en objektiv eller neutral ton utmärkande för extern fokalisering, medan det i den interna varianten inte sällan 
finns en subjektiv ton i framställningen.  18

 
 
Denna beskrivning hjälper mig till en större förståelse av begreppet fokalisering. Utifrån 

berättarperspektivet är berättaren och fokalisering två olika saker. Berättaren är den som 

berättar och fokalisering vem som ser.  

I C-uppsatsen Fokalisering i teori och praktik En studie av tre teoretikers användande av 

fokalisering  av Anja Eriksson undersöker hon hur tre forskare, Gérard Genette, Mieke Bal 19

och Seymour Chatman definierar begreppet.  

De tre olika teorierna och definitionerna av begreppet är helt olika. Genette delar in fokalisering i tre grupper, 
intern, extern och nollfokalisering. Han beskriver det som en begränsning av informationen för att skapa intresse 
hos läsarna. Det är alltså som ett slags mått på hur mycket berättaren väljer att avslöja. Bal delar upp det i två 
instanser, fokalisator och det fokaliserade, för att skilja subjektet i berättelsen från objektet. Hon menar att 
läsaren på det sättet får en djupare förståelse för händelserna. Chatman väljer att inte använda begreppet 
fokalisering överhuvudtaget utan presenterar helt egna begrepp, vinkel, filter och center. 
I denna uppsats har jag valt att använda mig av den ansats som ges i Epikanalys och Immi 

Lundins fortsatta förklaring i Att granska och diskutera - epikanalyser , där hon öppnar upp 20

för att den interna fokaliseringen kan vara varierad utifrån olika karaktärers perspektiv. 

Fokalisering ska alltså ses som vems blick en läsare leds genom fiktiva gestaltningar av 

händelser, miljöer och personer.   21

  

17 Holmberg, Ohlsson, s 83 
18 ibid, s 93 
19 Anja Eriksson, Fokalisering i teori och praktik En studie av tre teoretikers användande av fokalisering, 
C-uppsats, Karlstads Universitet, ht 2010 
20 Lundin, s 132 
21 https://larare.at  Litteraturvetenskapliga begrepp, hämtad 2019-05-04  
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Avgränsningar 

När det gäller begreppet tid har jag valt att fokusera på intrigen. Detta innebär att jag endast 

tittar på hur författarna väljer att disponera textmaterialet, exempelvis om de berättar 

kronologiskt eller inte. Plats kommer jag att analysera utifrån hur omfattande, noggrant och 

ordrikt författarna beskriver den fysiska platsen för berättelsen och dess omgivningar. Utifrån 

fokalisering har jag valt att använda mig av de definitioner som ges i Holmberg/Ohlsson, 

Epikanalys – En introduktion och Immi Lundins förklaring i Att granska och analysera – 

epikanalyser där hon öppnar upp för att den interna fokaliseringen kan vara varierad utifrån 

olika karaktärers perspektiv. Tid och plats samverkar, vilket kommer att framgå i analysen. 

Detta öppnar upp för att även tala om tid och plats utifrån begreppet kronotop (ytor där tid 

och rum möts som skapar mening och står för en symbolik som bär berättelsen framåt. 

Symbolik som underlättar för läsaren att förstå och engageras i det den läser. ) men detta har 

valts bort för att inte ha allt för många begrepp att förhålla mig till. 

Metod 

Jag kommer att läsa noveller av Katherine Mansfield - Trädgårdsfesten ur “samlingen 

Trädgårdsfesten och andra noveller  och 1922 ur Nattsvart. Stjärnlöst av Stephen King. 

 

När det gäller Mansfields novell kommer jag i huvudsak att använda mig av externa källor. 

För fokalisering främst Immy Lundins Både utanför och inuti - Fokaliseringen i Garden 

Partyt ur ”Att granska och diskutera - epikanalyser”.  Jag kommer att ta del av vad andra 22

funnit i sina studier av författarnas texter. Dels i uppsatser men även i texter som inte är 

akademiska till sin form men som är analyserande och som jag bedömer bidrar till uppsatsen 

syfte och mål. När det kommer till Kings novell baserar jag mitt analyserande på egna 

observationer. I läsandet ska jag vara observant på de undersökta begreppen.  

Mina definitioner av begreppen i denna uppsats kommer att utgå från det material som jag 

funnit och undersökt.  

 

22 Lundin, s 131-136. 
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Syftet med uppsatsen är att göra en stiljämförelse mellan Mansfield och King, med avseende 

på tid, plats och fokalisering. Jag vill, genom textanalyser och ett litterärt experiment, 

undersöka hur dessa författare liknar varandra och skiljer sig åt. I mitt arbete med 

experimentet kommer jag att använda mig av författarnas stil och skapa en berättelse med en 

mix av Mansfield och King. Genren blir skräck med idé och inspiration från Kings 1922. 

Från de två novellerna hämtar jag idéer för plats, fokalisering och tid.  

Material 

Som material har jag valt två noveller. Trädgårdsfesten, ur novellsamlingen Trädgårdsfesten 

och andra noveller av Katherine Mansfield och 1922 ur novellsamlingen Nattsvart, Stjärnlöst 

av Stephen King.  

Jag har begränsat mig till en novell av vardera författare av flera skäl. Dels tidsmässiga skäl. 

Jag är en långsam läsare och jag behöver läsa om åtskilliga gånger innan texten “sitter”. Det 

betyder att jag måste lägga mycket tid på läsningen. Ett andra skäl är att när jag begränsar det 

textliga intaget till två noveller - en från vardera författare - då riskerar jag inte att drunkna i 

stilvariationer som jag ska förhålla mig till utan det blir snävare och “renare” stilar som jag 

ska betrakta i författarnas produktion.  

 

Trädgårdsfesten utspelas på Nya Zeeland hos familjen Sheridan som planerar en 

trädgårdsfest. Vackert väder, vindstilla, vackra blommor, god mat och trevliga gäster som 

invaderar trädgården där en orkester spelar upp.  

Huvudkaraktären och den unga värdinnan Laura’s världsbild ruckas: en man ur 

arbetarklassen dör strax innan tillställningen och den unga kvinnan hamnar i en väldigt 

märklig situation när hennes anhöriga uppmanar henne att gå med matrester från festens 

överdåd till de sörjande. En situation då hennes ungdom börjar gå förlorad och vuxenvärlden 

öppnar sig. Hon får en oväntad roll som ställer livet på sin spets. Själva trädgårdsfesten spelar 

en mycket liten roll i novellen. Olyckan och dess konsekvenser spelar en större roll. 

 

I 1922 hamnar Wilfred James och hans hustru Arlette i konflikt kring två markområden som 

omger deras gård och som de äger var för sig. Konflikten eskalerar och Wilfred får sonen 

Henry på sin sida, mördar Arlette och dumpar henne i brunnen på gården. För att dölja 
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Arlette tar han livet av en gammal ko och vräker ned den i brunnen.  Råttor invaderar 

brunnen och sprider sig på gården och oroar Wilfred. Henry och hans gravida flickvän 

Shannon flyr och beger sig ut  på en Bonnie and Clyde turné.  Wilfred går ned sig och tvingas 

sälja gården. Han arbetar som arbetare på en klädesfabrik och som bibliotekarie. Han hittas 

död på ett hotell med stora bitsår på kroppen. Där har han skrivit ned berättelsen 1922 där han 

hävdar att Arlette, Henry och Shannon är närvarande. Han ämnar ta sitt liv innan råttorna 

konsumerar honom. Berättelsen slutar öppet för tolkning - är berättelsen sann eller påhittat av 

Wilfred? Är han en galning som hittar på eller har det hänt (och han är även då en galning)  

 

Då novellerna är extremt olika varandra, dels från olika epoker och genrer men även att de 

kontrasterar varandra, kan det bidra till att jag får syn på en mångfald av stilelement.   

Textanalyser utifrån begreppen fokalisering, tid och plats 

De två författarna har på ett ytligt plan väldigt olika sätt att hantera texten i sina noveller.  

 

 

Fokaliseringen  

Gällande fokalisering i Trädgårdsfesten utgår jag från tidigare forskning. Jag gör således 

ingen egen inledande analys, men förhåller mig kritisk till den tidigare forskningen, utifrån 

min egen läsning av novellen.  

 
 
 
I inledningen till The Garden party står: 
 
Och vädret var faktiskt idealiskt. De kunde inte fått en mer perfekt dag för ett garden party, om de hade beställt 
den. Vindlös, varm, himlen utan ett moln. Det blå var överdraget med av gyllne dis lätt som en slöja, sådant som 
det ibland kan vara på försommaren. Trädgårdsmästaren hade varit uppe sedan gryningen och klippt 
gräsmattorna och räfsat dem, till dess att gräset och de mörka platta rosetterna där tusenskönorna hade vuxit 
tycktes skina .  23

 
Det är “svårt att exakt avgöra vem som ser och vem som berättar, att avgöra om berättandet 

sker utifrån eller inifrån, om fokaliseringen är intern eller extern”  skriver Immi Lundin och 24

23 Lundin, s 131 
24 ibid, s 133 
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jag kan hålla med henne. “De” i den citerade texten kan vara extern men lika gärna internt. 

Växlingarna mellan extern och intern sker snabbt och ibland omärkligt.  

 

Laura var ohyggligt nervös. Hon kastade sammetsbandet över axeln och sade till en kvinna intill henne:  “Är det 
här mrs Scott bor?”, och kvinnan log ett egendomligt leende och svarade:  “Ja, det är det, flicka lilla”.  Å, om 
hon befunnit sig långt borta från allt det här!  Hon sa till och med:  “Hjälp mig, Gud”, när hon gick in längs den 
lilla stigen och knackade på. Om hon befunnit sig långt borta från dessa stirrande ögon eller varit dold av 
någonting, vad som helst, till och med av en de här kvinnornas sjal. Jag lämnar bara korgen och går sen, beslöt 
hon. Jag väntar inte ens tills de har plockat ur innehållet. Då öppnas dörren. En liten svartklädd kvinna 
uppenbarade sig i dunklet.  25

 

I detta avsnitt växlar det mellan externt och internt och i det interna växlar det mellan 

karaktärerna. Det är jättesvårt med fokaliseringen i Mansfields  novell, för att den skiftar så.  

Med Immi Lundins ord:  

det inte bara är skiftningarna från extern till intern fokalisering som karaktäriserar framställningen utan i minst 
lika hög grad de snabba skiftena mellan olika interna fokalisatorer. 
 
Det är dessa omärkliga och snabba skiftningar som intresserar mig och gör Mansfields stil så 

levande och för mig naturlig. Hennes fenomenala sätt att efterlikna det verkliga livet utanför 

novellernas värld bidrar till att jag gärna läser om hennes texter. 

 

I 1922  ger huvudkaraktären Wilfred Leland James en bekännelse hur han och sonen Henry 

mördade hustrun och mamman Arlette Christina Winters James. Fokaliseringen i Kings 

novell är tydlig intern utifrån Wilfreds perspektiv. Han för en inre och en yttre dialog. Den 

inre dialogen förs även i ett metaperspektiv då vi vet att han sitter på ett hotell i slutet av sitt 

liv och skriver denna bekännelse. Den interna fokaliseringen varierar då Henry vänder sig till 

sin pappa. Detta gäller även då sherif Jones pratar med Wilfred är fokaliseringen internt 

varierad utifrån det perspektivet. Under den inledande delen av novellen då Arlette 

fortfarande lever är hennes perspektiv också levande.  

“Och överlåta min fars mark på dig, va?” sa hon och knyckte på nacken. Vad jag hade kommit att avsky hennes 
trilska kast med huvudet, som alltid åtföljdes av en liten fnysning och fick mig att tänka på en olydig ponny. 
“Det kan du glömma Wilf.”  26

[---] 
Jag tror att det inom varje man bor en annan, en främling, en Beräknande Man. Och jagtror att i mars månad 
1922, när himlen över Hemingford County var vitaktigt ljus och varenda åker en snöblaskig lervälling, hade den 
Beräknande Mannen inom lantbrukaren Wilfred James redan fällt domen över min hustru och avgjort hennes 
öde. Straffet var det strängast tänkbara.   27

 

25 Mansfield, s 146 
26 King, s 15 
27 ibid, s14 
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Ett annat stiltekniskt knep som King använder sig av är att han ibland riktar sig direkt till 

läsaren. T.ex. så här:  

Ni tror mig kanske inte men det var sant. Mitt hat mot henne år 1922 var så starkt att det är omöjligt för en man 
att hata en kvinna så mycket om det inte finns en stor portion kärlek med i bilden. Kvinnor har så mycket 

28

kläder, eller hur?   29

 
På det sättet skapar King en kontakt och kommunikation med läsaren som gör att den känner 
sig indragen och inkluderad tillsammans med protagonisten. Detta är ett återkommande grepp 
som King använder och exemplen är flera. Under introduktionen till berättelsen vänder han 
sig direkt till läsaren: 
 
TILL DEM DET BERÖR 
Mitt namn är Wilfred Leland James och detta är min bekännelse. I juni månad 1922 mördade jag min hustru, 
Arlette Christina Winters James, och gömde hennes kropp genom att kasta ner den i en gammal brunn. Min son, 
Henry Freeman James, var mig behjälplig vid detta brott, även om han som fjortonåring går fri från ansvar; jag 
pressade honom att gå med på det genom att under två månader spela på hans rädslor tills jag helt hade nött ner 
hans naturliga motstånd. Något som jag ångrar ännu bittrare än själva brottet, av orsaker som kommer att framgå 
av detta dokument.  30

 

I berättelsen finns också karaktären “Den beräknande mannen” som Wilfred ofta relaterar till 

när han planerar och utför de hemska dåden. “Den beräknande mannen” är också Wilfred. 

När Wilfred och sonen Henry precis mördat Arlette och kastat henne i brunnen sitter son och 

far  och samtalar om vad de gjort. Dels som dialog dem emellan men även genom karaktären 

“Den  beräknande mannen” som talar inom Wilfred och utifrån sitt eget perspektiv. 

 

 

Tid 

I och med att det vi läser i novellen 1922 är en bekännelse utifrån händelserna som utspelar 

sig 1922 och som huvudkaraktären skriver på från sin plats på ett hotellrum i Omaha 1930 är 

berättelsen en tillbakablick på vad som tidigare skett, en analeps från början till slut. Den är 

kronologiskt berättad och tillbakablicken börjar i juni månad 1922. Berättelsen är i huvudsak 

indelad i tre delar: Inledningen, bakgrunden och planeringen av mordet, s. 13-30. 

Genomförandet och skeendet efter mordet i juni och sommaren, s. 31-107. Sonen Henrys och 

hans flickväns flykt i slutet av september, s. 108-156 och deras Bonnie and Clyde liknande 

rånarturné under hösten som slutar med att den gravida flickvännen blir skjuten och dör i 

november och epilogen, s.157-165, som börjar i och med nyåret 1923, då Wilf säljer gården, 

28 ibid, s 18 
29 ibid, s 43 
30 ibid, s 13 
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flyttar, börjar arbeta på en klädesfabrik och sedan på bibliotek. Han dör 13 april 1930. Den 

största delen av berättelsen utspelas från  juni till och med december 1922, s.13-156. Resten 

av novellen, s. 157-165, tas upp av epilogen.  

 

I “Trädgårdsfesten”, som börjar “in-medias-res” (utan inledande förklaringar) får vi 

kronologiskt följa de inblandade karaktärerna under händelseutvecklingen från morgonen och 

festförberedelserna till kvällen. Mansfield använder korta textstycken då hon “drar ihop” 

tiden, komprimerar tidsblock: “Och den fullkomliga eftermiddagen mognade långsamt, 

bleknade långsamt, slöt långsamt sina kronblad” . Eftermiddagen komprimeras och går mot 31

kväll i en enda mening, vilket beskrivs med hjälp av naturen. De berättar båda i huvudsak 

kronologiskt (King inom ramen för en analeps som utspelas under en lång tid, 1922 - 1930), 

Mansfield inom ramen för en berättelse som utspelar sig under loppet av en dag, från 

frukosten till kvällen. 

 

Plats  

Platsbeskrivningar har en stor betydelse i Mansfields novell. Det blir tydligt genom att 

platsbeskrivningarna får ta stor plats och därmed mycket tid i anspråk för läsaren. Hon 

utvecklar och kryddar med känsloladdade ord, bildrika och intrikata beskrivningar.  

Framför karakaträden. Då skulle karakaträden skymmas.Och de var så underbara med sina breda, glänsande 
blad, och sina gula fruktklasar. De var som träd som man föreställde sig växte på en öde ö, stolta, ensliga, som 
lyfte sina blad och frukter mot solen i en slags tyst prakt. Måste dom skymmas av ett tält?  32

 

Men luften! Om man tog sig tid att undersöka saken, var luften alltid så här? Små smala vindilar lekte tafatt, in 
högst uppe i fönstren, ut genom dörrarna. Och två små solfläckar lekte de också, en på bläckhornet, en på en 
fotoram i silver. Underbara små fläckar. Särskilt den på bläckhornslocket. Den var alldeles varm. En varm liten 
silverstjärna. Hon kunde ha kysst den.  33

 
De var små fula chokladbruna hus. I trädgårdslanden fanns bara kålstockar, sjuka hönor och tomatburkar. Till 
och med röken som steg ur skorstenarna var utblottad. Små trasor och strimlor av rök, helt olika de pampiga 
silverglänsande plymer som steg ur Sheridans skorstenar.  34

 

Och rosorna - man riktigt kände att de förstod att rosor är de enda blommor som imponerar på gästerna på ett 
garden party, de enda blommor som alla människor vet vad de är för ena. Hundratals, ja bokstavligen hundratals 
hade slagit ut på en enda natt. De gröna buskarna böjde sig djupt mot jorden som om de haft besök av 
ärkeänglar.   35

 

31 Mansfield, s 143 
32 ibid, s 131 
33 ibid, s 133 
34 ibid, s 139--140 
35 Lundin, s 133 
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Här blandas rosornas känslor med festarrangörernas. Immi Lundin ger oss denna analys: 

“Men så dyker rosorna upp i skildringen och därmed ter den sig plötsligt lika infiltrerad av 

rosornas känslor som nyss av de ännu okända festarrangörerna.”  I detta citat tangerar 36

Lundin den idé som Antony Alpers ger när han beskriver platsen och miljön i Mansfields 

författarskap som en egen karaktär (the silent character)  och som enligt mig är mycket 37

givande som tanke. 

 

I Kings 1922 är platsen med gården, brunnen, grannhuset, vägen som det ryker om viktiga 

element men de ytorna har inte fått samma utrymme som i Mansfields noveller. De fungerar 

mera som transportsträckor mellan scenerna.  

Två dagar senare, när jag lagade en bit av stängslet ungefär fyrahundra meter från gården, såg jag ett stort 
dammoln som kom rykande på vår avtagsväg från landsvägen mellan Omaha och Lincoln...När jag kom ut på 
gårdsplanen och satte mig på huggkubben kände jag igen bilen som var på väg till vår gård med en lång plym av 
damm efter sig: Lars Olsens lastbil Red Baby.  38

 
I hörnet tickade vägguret bort stillsamma bitar tid. Ute på gatan - och det ljudet var avsevärt mer påträngande - 
hördes en bilmotor smattra. Den tystnade, och sedan startade en annan motor.   39

 
Om dagarna satt jag på verandan med en bok i knät och fårskinnsrocken på mot fukten och kylan och såg 
regnvattnet droppa från det utskjutande taket. Om nätterna låg jag vaken fram till småtimmarna och lyssnade till 
regnet som försynt knackade på taket ovanför. Det lät som fingrar som försynt knackade på för att bli insläppta.

  40

 
Däremot tar karaktärernas inre platser större utrymme i King’s värld. Drivkrafter, vad de 

tänker och planerar.  

Det litterära experimentet 

Här kommer jag att testa de fynd jag gjort i läsande och analyser av de två författarnas 

noveller. Syftet är att få fatt på skillnader och likheter mellan författarskapen med fokus på 

tid, plats och fokalisering.  

Huvuddragen är skillnaderna i genre där King står för skräck och Mansfield berättar i en 

modernistisk romantisk stil. Mansfield karaktäriseras för sin förmåga att måla upp detaljerade 

och poetiska bilder av miljön medan King står för en mer realistisk stil. Båda för inre dialoger 

och i Kings fall dialog med en tydlig egen karaktär som bor i honom.  

36 ibid, s 133 
37 Alpers, 322 
38 King, s 47 
39 ibid, s 104 
40 ibid, s 116 
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--- 

  

Vetesäckarna står uppradade efter väggen ungefär som ett kompani soldater på väg mot 

fronten. Den ena säcken lutar sig mot den framför som i sin tur lutar sig mot den framför. 

Mjölfria ytor på det annars välstädade golvet skvallrar om att det saknas några säckar. På 

andra sidan, på ordentliga hyllor och i bunkar ligger brödkavlar, vispar, bakformar, 

brödpenslar, bunkar, chinois, jäskorgar, köksmått, mortlar och mycket annat som ett bageri 

kräver. Väggarna i rummet är pudrade med mjöl och ger rummet en känsla av mjuk varm 

inbäddning. Trådar av mjöl hänger ner från taket och rör sig sakta i vinddraget som orsakas 

av den uppåtstigande varma luften från de heta radiatorerna. Glasen i fönstren som vetter mot 

bakgården är även de täckta av ett fint fint mjöldamm. När blicken leds av morgonljuset 

genom de dunkla glasen mot bakgården skapas ett hemligt skimmer över bakgården. Det är 

tidig morgon. 03.00. Solen har ännu inte stigit upp över horisonten som kan ses när man höjer 

blicken något och ser ut över havsviken. Ett svagt gryningsljus kan anas. När blicken leds 

tillbaka in i rummet faller den på golvet och på de vågräta ytorna. Rummet intill är disken 

och innanför det ligger  personalens omklädningsrum. Där är det fortfarande släckt. Ingen har 

kommit än. Ett svagt ljus skiner in och det går att se arbetskläderna som hänger stilla och 

väntar på sina krokar. 

 

--- 

 

Minna öppnar ytterdörren och det tidiga morgonljuset sipprar in. Smala strålar av ljus sveper 

över golvet och bristerna i städningen avslöjas. “Faktiskt är det så käre läsare att den 

ordinarie städaren bytte sitt pass med en kompis som inte alls var städare. Nog om det. Jag är 

den sista i syskonskaran. Det är jag som är först på plats. Det är på min lott att ta hand om det 

tidiga morgonpasset i bageriet. Det kommer att dröja ytterligare en timma innan storasyster 

Sanna kommer. Sen dröjer det ytterligare två timmar innan Jean, mellanbrodern dyker upp 

och då är lugnet över”. 

Hon går genom alla rum och ser efter så att allt blev diskat, rengjort och undanplockat dagen 

före. Hon går in i lagret och gör plats för morgonleveranserna av mjöl, smör, mjölk, grädde 

och annat. “Jag hatar dessa morgnar”, tänker hon. “Det tar sån tid att kolla av så att allt är 

klappat och klart för en ny arbetsdag. Alltid är det jag”. 
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Klockan närmar sig kvart i fyra. “Äntligen färdig”, tänker hon och sätter sig för att vila på en 

pall. 

Hon lutar ryggen mot väggen och låter händerna mötas och fingrarna att korsas. Hon suckar 

djupt. Blicken riktas mot golvet. Andningen lugnar ner sig, blir långsammare och djupare. 

Hon lyfter på huvudet och ser sig omkring. Hon tänker: “Här gick far ett helt arbetsliv. 

Blandade degar. Bakade bröd. Ett helt liv bland mjöl och jäst. Bröd kan vara så mycket. Stora 

eller små. Breda och platta eller smala och höga. Runda eller kantiga. Kompakta eller luftiga. 

Hårda eller mjuka på ytan. Och alla småkakorna. Söta, färggranna, fantasifulla. Som 

människor”, säger hon för sig själv. “Vilket bröd är jag”? 

--- 

En specialitet, som bageriet är välkänt för, är de fyllda matbröden. Deras bröd är fyllda med 

allt möjligt. Fruktbitar, rivna rotfrukter, ost, kryddor, nötter. Utanpå är det inte möjligt att se 

vad som finns inuti. “Som människor”, säger hon igen. 

Det kan bli en överraskning för kunden om den inte frågat efter något speciellt matbröd med 

en särskild fyllning. De flesta av kunderna är stamkunder som vet vad de vill ha men de kan 

ibland överraska och vill testa något nytt. Eller om kunden är av den sorten som inte vill veta. 

“Ge mig en överraskning. Du vet vad jag vill ha” kan det låta vid kassan. “Bröd är liv” 

brukade far säga. “Vi skulle kunna ha en bonad där det står så. 

Utan bröd klarar vi oss inte. Jesus delade bröden så det räckte till alla. Här behöver vi inte 

dela. Det räcker till alla. Fyllda bröd är vår specialitet. Allt duger till att fylla bröden. Det 

gäller bara att vara smart, noggrann och uppfinningsrik och bara använda de bästa råvarorna. 

Högsta kvalitet”. Det var vad pappa Gustaf sa när han pratade om bageriet. “Kärlek och 

omsorg. Bageriets själ ligger i brödet och hur det bakas. Det vi blandar i brödet. Vare sig det 

gäller mjölet, jästen, saltet, kryddorna, fyllningen. Där ligger själen. Ta hand om den. Var 

rädd om den”, präntade han i oss från barnsben. 

 

Fadern fick ärva verksamheten av sin far som i sin tur tagit över av sin far. Tre generationer. 

På väggen innanför affären hänger ett porträtt av Gustaf. Minna tittar upp på honom. “Far, du 

hade ett hett temperament. Många utbrott av din heliga ilska har jag upplevt. Inte mot mig 

men mot andra. Mor och bror fick ta del av din ilska”, tänker hon halvhögt och börjar svettas.  
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Minna minns sin bror. Då får hon ett tryck över bröstet. Ögonen tåras. Hon lutar huvudet i 

händerna och gnuggar ögonen försiktigt med insidan av handen, handen blir våt. “Hej Minna. 

Är du här”? Plötsligt rycks Minna ut ur sina tankar när bakdörren öppnas med ett kraftigt 

ryck. Det är Sanna som anländer. Hon ropar med sin morgonpigga röst. Minna  torkar tårarna 

på tröjan.  “Hej. Vad bra att du kommer. Jag sitter och vilar här inne på lagret. Vi ska snart 

börja förbereda. Jag behöver bara vila lite”, svarar hon och sväljer. 

--- 

Det som du snart ska få ta del av är berättelsen om hur vi skapade rättvisa och vad som hände 

sen. När den här dagen var över hade vi en plan för ett nytt liv för oss: för mig, Minna och 

min syster, Sanna. För brorselendet Jean hade det precis börjat. Förberedelserna går snabbt. I 

degblandarna mixas matbrödsdeg, vetebrödsdeg, wienerbrödsdeg, smuldeg. Efter 22 år i 

bageriet finns det mycket rutin.  

--- 

“Kaffe och ett wienerbröd, genast!”. Dörren slängs  upp och Jean släntrar in i lodenrock och 

keps. Jean går och sätter sig på sin vanliga plats utan att bemöda sig om ett ögonkast till sina 

systrar. Han lägger det ena benet över det andra, slår handflatan i bordet. “Tidningen!” 

Minna kommer med kaffet, wienerbrödet och morgontidningen. Jean slår upp tidningen med 

van och hastig rörelse, bläddrar fram till ekonomisidorna. Han fortsätter att läsa utan att lyfta 

blicken när han för koppen till munnen och sörplar i sig kaffet. Minna står kvar bakom 

honom. “Vilket blask”! ropar han rakt in i tidningen. “Minna! Var har du lärt dig koka kaffe? 

Har du varit på toan och öst”? Han tar ett kraftigt tag om Minna’s överarm, klämmer åt hårt, 

drar henne till sig och väser i hennes öra “Gör om”. Minna kastar sitt huvud och sin 

överkropp åt sidan för att komma ifrån sin bror men hans grepp hårdnar. I samma ögonblick 

kommer en kund med en bricka förbi. Minnas arm tuschar till brickan, den virvlar upp i 

luften ur kundens händer och allt blir ett kaos av kaffe, mjölk, bröd, blickar, rop. Jean stirrar 

med öppen mun på det som händer och noterar inte först att smörgåsen ramlat upp och ned på 

hans byxa. När det lugnat ner sig och kunden ber om ursäkt för det som hänt får han syn på 

den uppochnedvända smörgåsen på benet och han stannar upp. Han tittar på katastrofen och 

hans andhämtning blir snabb, djup och intensiv. Sedan utbrister han med gäll röst: “Vad i 

helvete har du gjort! Kan du ingenting du Minna. Du har förstört mina byxor. Mina sprillans 

nya skräddarsydda byxor. Fattar du vad dom kostar? Du har förstört min dag. Vad i…” Han 

reser sig upp och gör sig beredd att slå Minna då den förfördelade kunden kommer till hennes 
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räddning. “Jean! Du gör ingenting. Du rör inte Minna. Då får du med mig att göra och du vet 

vad jag kan”. Han vänder sig till Minna. “Det gick bra för mig. Bara lite kaffe som gått till 

spillo och en ny smörgås är inget problem. Hur gick det för dig”? “Bra”, svarar Minna snabbt 

och går ut i köket. Där möter hon Sanna och de ser på varandra. “Jag tror det är dags nu”, 

viskar hon och nickar.  

“Vad menar du”? frågar Sanna. “Jamen vi har ju pratat om Jean tidigare. Vi måste bli av med 

honom på något sätt”, svarar Minna. “Hur tänker du? Ska vi avskeda honom”?  

“Det kan vi ju inte. Vi är ju delägare alla. En tredjedel var. Det måste finnas ett annat sätt”. 

Sanna blundar. Böjer ner huvudet. “Vad tänker du”? “Jag har tänkt”, säger Minna. “Jag har 

tänkt mycket på det här ska du veta. Och jag har kommit fram till det perfekta…” “Perfekta 

vadå”, undrar Sanna. “Sch. Kom här”. Minna vinkar Sanna till sig. 

 

Minna tar sin syster med vänster hand om armbågen och höger arm runt hennes axel. De går 

ut på gården och runt hörnet utom syn och hörhåll från kaféet. “Jag tänker så här. Vi tar livet 

av honom. Det finns inget annat sätt. Vi måste ta livet av honom. Han kommer aldrig att 

ändra sig. Så här kommer det att vara till vi dör om vi inte gör nåt. Du och jag. Åtminstone 

jag men du med”. Sanna tittar rakt in i Minnas ögon. Hon skakar på huvudet. “Du är galen. 

Hur skulle det gå till” undrar hon? Minna, “Jag har den perfekta planen. Vi dränker honom 

sen styckar vi honom i småbitar och använder honom till fyllning i bröden”. “Du e galen 

Minna. Jag måste gå. Jag måste tänka. Jag måste gå…” 

 

Sanna går tillbaka in till bageriet. Hon hämtar sina kläder och går sin väg utan att säga något. 

Hon har mycket att tänka på nu. “Minna är galen”, tänker hon. “Hon tänker ta livet av Jean på 

riktigt! ...tänker hon verkligen det”? 

 

Hon går planlöst gata upp och gata ner. Hon stannar inte. Hon måste gå. Hon knyter händerna 

i fickorna och tittar ner i backen. Hon ser bara gatan rinna förbi. Hennes huvud är tomt. Helt 

tomt. “Vad ska jag göra”? Hon tycker verkligen att Jean är osannolikt jobbig och han har 

gjort henne illa så många gånger. Men därifrån till att ta livet av honom är steget långt. 

Mycket långt.  
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Staden börjar göra sig påträngande på Sanna. Trafiken har ökat och hon måste bli mer 

observant annars blir det hon som blir död. “Ah”, skriker hon rakt.  

En bil har stannat och släpper fram henne och hon lägger inte märke till en bil i ytterfilen som 

inte stannar utan den susar förbi henne med bara centimetrar mellan henne och bilen. Hon blir 

jätterädd och skakar. Hon stannar på trottoaren på den andra sidan och tittar efter den 

framrusande bilen som försvinner i fjärran. “Jag hade kunnat bli påkörd”, tänker hon. “Jag 

hade kunnat bli påkörd”.  

 

--- 

 

 

 

 

 

Här är mitt  försök att skriva en scen a’ la’ Stephen King.  

 

Minna och Sanna ligger i sina rum och ingen av dem kan sova. Dagen när det ska ske har 

kommit och de är redo. Jean är ute på sin sedvanliga onsdagskväll med kollegorna. Nu är han 

på hemväg. Det hörs på långt håll när kamraterna kommer hemrumlande från krogen. De 

pratar högt och brett utan hänsyn till vad timmen är slagen. De hör hur de skiljs åt och jean 

kommer in på grusgången. De lyssnar koncentrerat när Jean öppnar ytterdörren. De hör att 

han har stora problem med att hitta nyckelhålet. Han tappar nyckeln flera gånger och de hör 

att han svär och gormar. När han väl låst upp dörren och tagit sig in blir det tyst en stund. 

Minna och Sanna undrar var för sig vad han gör. Så hör de att det skvalar från hallen. "Han 

står och kissar i hallen den djäveln" tänker minna. Jean svär och håller på och börjar så 

småningom att ta sig uppför trappan till sitt rum. Mödosamt och vingligt. Ett steg upp, två 

ner. Han sätter sig ner på ett trappsteg och pratar för sig själv. De hör inte vad han säger, de 

hör bara ett mummel som tränger sig upp till dem. Så hör de att han fortsätter uppför trappan, 

kommer fram till dörren till sitt rum, rycker i handtaget. När dörren inte går att öppna flödar 

svordomarna igen till han kommer på att han måste låsa upp även denna dörr. Samma 

beteende som alla tidigare onsdagskvällar då systrarna legat och lyssnat till sin brors 

hemkomst mitt i natten. Återigen letar han efter nyckeln i alla fickor och mumlar irriterat 
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"djävla helvete, förbannade kärringar...". Så hör de att han till slut tar sig in på sitt rum. De 

hör när han dråsar i gen och det blir lugnt. Efter en kort stund hör de hans snarkningar och de 

förstår att han ligger på rygg. Som han brukar och som de vill ha honom.  

 

De väntar tio minuter. Tio långa minuter. Minna stiger upp och tar på sig. Sanna stiger upp 

och tar på sig. Minna går till det kombinerade badrummet och tvättstugan. Hon kopplar loss 

slangen från tvättmaskinen till kranen och sätter dit den fem meter långa trädgårdsslangen 

som hon hämtat tidigare från redskapsboden. Hon stannar upp och lyssnar och hör när Sanna 

går nerför trappan till förrådet för att hämta de preparerade spännbanden med krokar på. De 

har pratat igenom noggrant hur de ska gå tillväga och nu finns ingen väg tillbaka. Sanna 

kommer upp till badrummet med banden och de tittarpå varandra och nickar. Minna öppnar 

vattenkranen och gör snabbt ett veck på slangen för att hindra vattnet från att spruta redan nu. 

De öppnar försiktigt dörren till Jeans rum och tittar in. De ser honom ligga på rygg med ena 

benet utanför sängramen med foten vilande på golvet. Armarna är utsträckta rakt ut från 

kroppen. Händerna vidöppna. Han andas med vidöppen mun och snarkningarna är höga och 

kraftiga. Han är totalt borta och sover djupt. De går båda in - Sanna först och Minna efter. 

Sanna har spännbanden i bägge händer och går fram mot sängen. Hon tittar snabbt bakåt på 

Minna för att bekräfta att allt är OK. Hon tittar på Jean. Skannar av hela kroppen. Gylfen är 

öppen och byxorna är blöta där och ner på byxbenen. “Ditt äckel” tänker hon. De nickar igen. 

Jean rör sig. Vrider kroppen mot sängkanten. “Nu är det bråttom. Innan han ramlar ur” viskar 

Minna. Nu tar Sanna de sista stegen fram mot sängen och då är Minna uppe jämsides med 

henne. Sanna fäster det första bandets krok på bortsidan av sängen samtidigt som Minna 

trycker in slangen i Jeans mun och vidare ner i strupen och trycker upp hakan med vänster 

hand så att slangen sitter fast. Sanna har redan fäst och spännt den andra ändens krok på 

sängramen och gör samma manöver med det andra spännbandet som fixerar huvudet. Det 

tredje bandet spänner hon fast över benen. Nu har Jean börjat spänna kroppen och vrider sig 

som en orm men banden håller honom hårt fast. Ögonen är vidöppna och ser ut att vilja 

tränga ut ur sina hålor. Vattnet fortsätter att strömma in i hans mun och strupe. Motståndet i 

kroppen börjar göra verkan och vatten börjar sippra ut ur munnen nerför hakan över bröstet 

ner på sängkläderna. Svagt rödfärgat vatten börjar tränga ut ur näsan och nu börjar bröstet 

häva sig hastigt ryckvis upp och ner. Ansiktet på Jean är under kraftig förändring, huden blir 

röd och kinderna ser ut som Dizzie Gillespies när han spelade trumpet. Som en uppblåst 
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padda. Ögonen är uppspärrade, rör sig åt alla håll: åt sidorna, uppåt, neråt. Ögonvitorna är 

rödsprängda och ögonbrynen åker upp och ner. Sanna, som sitter på Jeans höft, trycker ner 

honom mot sängen. Hon känner hur spänd hans kropp är och oroar sig för att något ska gå 

snett. Det motiverar henne att ta i kraftigare och trycka ner honom. Jeans rörelser och 

motstånd börjar bli mindre. Hans kropp och lungor är fyllda med vatten och han har inte 

andats ett andetag de senaste minuterna. Sanna och Minna tittar på varandra för första gången 

sedan de började vattenfylla och dränka honom i vatten. Återigen nickar de bekräftande till 

varandra att fortsätta tills de inte ser något livstecken hos honom. Sanna känner under sig hur 

magen och bålen rör på sig konvulsiviskt. Hon känner också att det blir varmt och vått under 

henne. Jean kissar på sig. Hon börjar också att känna den omisskännliga doften av avföring 

när hans vattenfyllda mage och tarmsystem börjar trycka ut fekalier genom den nu helt 

avslappnade och öppna analöppningen. “Slutet är nära” tänker hon samtidigt som hon tittar 

på Minna som fortsätter att hålla fast slangen som fortsätter flöda in vatten i Jeans nu nästan 

motståndsfria kropp. Minnas vänsterarm börjar krampa av påfrestningen av att trycka upp 

Jeans underkäke så att den biter om slangen och hindrar den att åka ur hans kropp. Hon håller 

ut. Sanna kliver slutligen av Jeans livlösa kropp. Minna släpper taget om hans haka och efter 

ett tag drar hon ut slangen och gör snabbt ett veck som stoppar flödet av vatten. De ställer sig 

på sidan bredvid varandra och tittar ner på sin bror. Kroppen är helt livlös. Det hörs bara lite 

gurglande ljud från när öppningarna i kroppen släpper ut vattnet och annat.  

 

De vänder sig om och går tillbaka till badrummet. Minna stänger av kranen, kopplar ur 

slangen och ansluter slangen till tvättmaskinen igen. Hon lutar sig med händerna mot 

maskinens lock och Sanna kommer och stryker med sin hand över hennes rygg. Upp och ner. 

Långsamt och mjukt. De säger inget. De är båda blöta av vattnet och av svett. De hör en duns 

från sovrummet.  

 

Analys/Diskussion 

Min förståelse för begreppen har fördjupats och breddats. Initialt hade jag ytlig förståelse av 

tid, plats och fokalisering men ju mer jag läser och tar del av olika begreppsförklaringar 

vidgas blicken och mer blir synligt.  
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I mitt textexperiment har utmaningen varit att utifrån att läsa novellerna och textanalyserna 

och studiet av begreppen tid, plats och fokalisering införliva mina “fynd” i ett helt nytt 

textmaterial. De frågor jag söker svar på är: 

Hur använder författarna sig av tid, plats och fokalisering i novellerna?  

Kan jag i mitt litterära experiment få syn på skillnader och likheter? 

  

Dels handlar det om platsen som de båda författarna förlägger berättelsen till. Mansfields hus 

och dess trädgård och Kings hus och gård. De är i båda fallen tydliga kronotoper som lägger 

en känslomässig grund där jag och förmodligen de flesta med mig har en självklar anknytning 

till. Sen gör karaktärerna i berättelsen utflykter ut från dessa hus men husen står för 

tryggheten och något att lämna alternativt att fly från av olika anledningar. Mansfields 

berättelse avslutas på en plats på avstånd från huset. Den avslutas när hon gjort en 

livsavgörande erfarenhet och som leder mot vuxenlivet. Kings berättelse slutar på ett ödsligt 

hotellrum där protagonisten skriver bekännelsen och avslutar sitt liv. Båda berättelserna 

börjar i huset och avslutas på annan plats. Den ena berättelsen siktar framåt för Laura och i 

den andra utgör den slutet för Wilfred.  

Angående tid berättas är båda novellerna kronologiskt berättade. Det är lätt att följa med i 

berättelserna ur ett tidsperspektiv. Mansfields novell utspelas under en dag och Kings 

berättelse sträcker sig över flera år- 1922 till 1930.  

Fokaliseringen i båda berättelserna är varierad. Dels externt och dels internt. Internt är den 

varierad. Med flera fokaliseringsperspektiv skapas en intressant dramaturgi som utmanar och 

intresserar mig som läsare 

 

Inledningen av mitt textexperiment är inspirerad av Mansfields stil med en beskrivning av 

platsen för berättelsen utifrån extern fokalisering. Jag har försökt att närma mig hennes sätt 

att ge platsen en egen karaktär och viktig för berättelsen. Att försöka besjäla platsen och ge 

den ett poetiskt lyster är svårt men jag har gjort mitt bästa.  

I fortsättningen försöker jag att växla perspektiv och byta mellan extern och intern 

fokalisering. Fokaliseringen varierar mellan berättelsens karaktärer. Jag experimenterar 

medvetet med fokaliseringen och växlar mellan extern, intern och internt varierad.  

Vad gäller tiden håller jag mig till att berätta kronologiskt. Jag tänker mig att den utspelas 
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under några dagar och att berättaren - Minna - sitter många år senare och återberättar 

händelserna. 

 

Språket i de två berättelserna skiljer sig åt: I 1922 är det rakt på, inga omskrivningar, miljön 

beskrivs konkret och handlingarna som beskrivs är detaljerade in i minsta detalj. Dialogen är 

okonstlad och rak. I Trädgårdsfesten är språket poetiskt, vackert medan det i 1922  kan 

upplevas som kallt och kyligt återberättande av fakta. 

 

Platsbeskrivningarna i Trädgårdsfesten får ta stor plats och skapar en fond där berättelsen 

hämtar sitt avstamp. Platsen och de kronotoper en kan hitta stärker känslan av att vara mitt i 

berättelsen. Som läsare blir jag starkt engagerad. Utan dessa poetiska beskrivningar skulle 

Mansfields författarskap vara tomt. Kings sätt att genom sin tydliga och okonstlade, 

ickepoetiska stil att berätta fångar mig också. Jag tänker att dessa författare fångar mig då de 

skriver på ett för dem autentiskt sätt. De försöker inte skriva på något annat sätt än den stil de 

har och behärskar. Mansfield med sitt romantiska, reflekterande och skildrande sätt och King 

på sitt, inte hårda, men skarpa, välformulerade och “bang on target” sätt. Han viker inte för 

att berätta hemskheter och i hans novell känns det som att allt som händer är självklart. Det 

kunde inte ske på annat sätt. Sen har han även en reflekterande sida då han låter Wilfred 

ångra att han drog in Henry i sina handlingar och förstörde hans liv. Det är något som han 

ångrar. Dialogen har jag skapat både som en inre och en yttre. Jag har härmat att karaktärerna 

för ett inre samtal med sig själva och samtal med de andra karaktärerna. 

Sammanfattning 

Det har varit en mycket lärorik process. Dels att få möjligheten till att fördjupa mig i de två 

författarnas noveller, men också att öka förståelsen för begreppen som jag valt att undersöka - 

tid, plats och fokalisering. Av de tre studerade begreppen är det fokalisering som har 

inneburit det största arbetet. Det har tagit tid att komma till en djupare och mer flexibel 

förståelse då jag sett att det inte finns en fast och konkret beskrivning av fokalisering. Jag 

uppfattar det begreppet som det mest komplexa av de tre. Det kan också bero på att 

fokalisering tidigare var helt okänt för mig. Gränsen mellan berättarperspektiv och 

fokalisering är flytande och har berett mig en hel del osäkerhet på när det är det ena och när 
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det är det andra. Jag är faktiskt fortfarande inte helt trygg i att hantera begreppet fokalisering. 

I experimentet har jag övat mig i att växla perspektiv från extern till intern fokalisering.  
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