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1. Inledning 

Välkommen till 1800-talets England. En värld full av bakåtsträvande grälsjuka politiker 

och eleganta middagar med lords och ladies uppassade av betjänter. Och magi förstås. 

Här kan stenstoder tala och döda soldater väckas till liv för att erkänna hemligheter från 

motståndarlägret, så länge en magiker beordrar dem. Mr Norrell och Jonathan Strange, 

Englands första aktiva magiker på flera hundra år, har till en början relationen mästare 

och lärling för att sedan skiljas åt som fiender och till slut försonas i kampen mot något 

större än de själva. Parallellt med framförallt Jonathan Stranges jakt på den magi som 

fallit i glömska assisterar han Lord Wellington i dennes kamp mot Napoleon Bonaparte 

medan Mr Norrell hellre stannar trygg kvar i sitt bibliotek och studerar innehållet i 

någon av sina tusentals böcker. 

  Jonathan Strange & Mr Norrell är Susanna Clarkes debutroman och den gavs ut 

i England 2004 och ett år senare i Sverige.
1
 Boken tog 10 år att få färdig och i takt med 

läsningen kan man möjligen förstå varför. Ju längre in i boken man kommer desto längre 

bort från vår egen verklighet befinner man sig. Men det finns några band kvar som håller 

kontakten med den värld vi känner sedan tidigare, till exempel Napoleon Bonaparte och 

hertigen av Wellington. Susanna Clarke bygger sin fiktiva värld i boken med texten som 

sådan men också med hjälp av fotnoter. I den nästan 800 sidor långa romanen finns över 

180 fotnoter av olika längd. De förklarar, citerar, refererar, översätter och berättar 

historier, allt som en del i skapandet av en ny värld.  

 Fantasylitteratur bygger upp alternativ till den verklighet vi lever i och skapar 

ofta helt nya världar, så kallade parallellvärldar. En viktig uppgift blir då att bygga upp 

bilden av den alternativa världen på ett genomtänkt sätt så att allt hänger samman genom 

någon form av logik vilket underlättar för läsaren att acceptera den alternativa världen. 

Det här kan göras på många olika sätt och jag har valt att studera hur fotnoterna ingår i 

Susanna Clarkes konstruerande av en ny värld och vilken deras relation är till 

huvudtexten. Som en del i det har jag valt att kategorisera fotnoterna utifrån deras 

funktion, om de är förklaringar, citat/hänvisningar, översättningar eller ren kuriosa. Jag 

gör även en utblick mot Susanna Clarkes andra verk, novellsamlingen The Ladies of 

Grace Adieu då verken är sammanlänkade av fotnoterna och tillhör samma uppdiktade 

                                                        
1
 Susanna Clarke, Jonathan Strange & Mr Norrell, London: Bloomsbury 2004; Susanna Clarke, Jonathan 

Strange & Mr Norrell, övers. Jimmy Hofsö, Stockholm: Norstedt 2005. 
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värld.
2
 För att påvisa hur långt Susanna Clarke går i sitt skapande använder jag även 

hemsidan www.jonathanstrange.com som exempel.
3
   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utreda fotnotens funktion i det skönlitterära verket Jonathan Strange & Mr 

Norrell av Susanna Clarke. Läsaren introduceras till en värld full av magi och okända 

ting men fotnoternas sätt att förklara och berätta om det högst overkliga på ett självklart 

sätt ger intrycket av att det som sker snarare är verkligt och ingenting att förundras över. 

Mitt syfte består i att utreda fotnoternas funktion och kategorisera dem efter innehåll och 

relation till huvudtexten. Kategoriseringen av fotnoterna leder i sin tur till att jag 

studerar hur de påverkar romanens struktur och hur strukturen i fotnoterna kan bidra till 

att genreklassificera romanen. För att reda ut fotnotens funktion i texten har jag valt att 

arbeta utifrån följande frågeställningar: 

– Vilken är fotnotens funktion i Jonathan Strange & Mr Norrell? 

– Är notapparaten homogen eller skiljer sig fotnoterna åt på något sätt? 

– Vad innebär notapparatens innehåll och funktion för möjligheten att klassificera 

verket inom genren fantasy? 

 

1.2 Teori och metod 

Jag har valt att arbeta utifrån flera teorier i kombination med varandra. För det första en 

teori kring genren fantasy. Farah Mendlesohn har skrivit mycket inom området science 

fiction och har nu tagit steget över till fantasylitteraturen.
4
 I sin bok Rhetorics of Fantasy 

går hon igenom fyra olika kategorier av fantasy.
5
 Med hjälp av exempel tydliggör 

Mendlesohn vad som skiljer kategorierna åt. Hon väljer att placera Jonathan Strange & 

Mr Norrell i den kategori som hon kallar ”Intrusion fantasy”, där de fantastiska inslagen 

gör intrång i en annars normal och organiserad värld. Men hon menar samtidigt att 

boken faller in under kategorin ”Immersive fantasy” där en helt ny värld skapas där 

karaktärerna inte ser någonting underligt med denna värld. I en ”intrusion fantasy” blir 

                                                        
2
 Susanna Clarke, The Ladies of Grace Adieu, London: Bloomsbury 2006. 

3
 Hemsidan www.jonathanstrange.com var igång fram till början på mars 2011 men den har sedan dess 

varit nedstängd av okänd anledning. 
4
 Hon undervisar vid Middlesex University i London och har bland annat varit med och redigerat The 

Cambridge Companion to Science Fiction (2006). 
5
 Farah Mendlesohn, Rhetorics of Fantasy, Middletown: Wesleyan University Press 2008. 

http://www.jonathanstrange.com/
http://www.jonathanstrange.com/
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även protagonisten, huvudkaraktären, förvånad eller förundrad över det som händer och 

söker en förklaring medan huvudkaraktären i en ”immersive fantasy” lever i en värld 

enbart okänd för läsaren, karaktärerna befinner sig i den värld de skapats för och ställer 

därför inga frågor om dess uppbyggnad eller innehåll. Därför förklaras inte det som är 

annorlunda, förutsättningen är att läsaren går med på den andra världens villkor utan 

vidare frågor.
6
 Farah Mendlesohn menar att magin i Jonathan Strange & Mr Norrell till 

viss del är ”immersive” då den teoretiska magin inte är avvikande på något sätt men att 

däremot den utförda (och framförallt den så kallade mörka magin) avviker från det 

organiserade mönster som individerna lever efter.  

 ”Intrusion fantasy” (där det fantastiska gör intrång i en annars organiserad 

”normal” värld) handlar mycket om tempo. En växelverkan mellan ”latency” och 

”escalation” skapar en rytm som får läsaren att dras med i historien.
7
 Denna växelverkan 

skapas i takt med att historien berättas och tempot höjs och sänks. Tempoväxlingen 

framkallas antingen via själva handlingen, i en växelverkan mellan direkt och indirekt 

tal från karaktärerna eller om texten växlar mellan att stanna upp för långa beskrivningar 

eller fortsätta framåt. Mendlesohn menar också att en studie av Jonathan Strange & Mr 

Norrell måste innehålla en blick på fotnoterna. De ingår nämligen i den rytm av latens 

och eskalering som är själva stommen i ”intrusion fantasy” då de hindrar berättelsen i 

huvudtexten och erbjuder läsaren ytterligare information innan denne återvänder till 

huvudtexten.
8
 Mendlesohn väljer dock att lämna resonemanget där. Hon påpekar att 

fotnoten har en plats i strukturen av latens och eskalering men hon erbjuder enbart 

exempel på det faktum att notförfattaren lämnar mer plats åt magin än berättaren. Jag 

har valt att ta upp den lösa tråden och studera fotnoternas struktur utifrån Mendlesohns 

begrepp latens och eskalering.   

 Den andra av de teorier jag använder är Gérard Genettes kapitel om noter i boken 

Paratexts: Tresholds of Interpretation där han redogör för olika slags noter, deras 

                                                        
6
 Mendlesohns två andra kategorier är ”Portal-Quest Fantasy” och ”Liminal Fantasy”. En ”Portal-Quest 

Fantasy” handlar om en fantastisk värld som karaktärerna tar sig till via en portal (t.ex. garderoben i 

Narniaböckerna). Berättelsen är oftast linjär och det finns ett uppdrag att utföra (t.ex. Sagan om Ringen). 

Det fantastiska ”läcker” inte mellan de olika världarna utan håller sig inom sina egna ramar. En ”Liminal 

Fantasy” är en historia som innehåller fantastiska inslag i bakgrunden. Det fantastiska lurar i ett hörn och 

väntar på att någon av karaktärerna ska söka upp det, vilket ofta inte sker, och det skapar en tryckande 

stämning i berättelsen. ”Liminal Fantasy” är ovanligt, ett exempel på en ”liminal fantasy” enligt 

Mendlesohn är H.G. Wells The Door in the Wall från 1906. 
7
 Mendlesohn 2008, s. 115. Hädanefter använder jag begreppen på svenska, det vill säga latens respektive 

eskalering.  
8
 Ibid, s. 167. 
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placering och möjliga funktioner.
9
 Genette skriver om vad han själv kallar ”those liminal 

devices and conventions” som finns både på bokens in och utsida. Han behandlar mer 

eller mindre alla element i ett verk, både i facklitteratur och i fiktion, som inte är själva 

huvudtexten. I det kapitel som är aktuellt för min frågeställning nämns bland annat 

fiktiva fotnoter vilket innebär fotnoter som har en fiktiv avsändare. Genette menar att 

fotnoten ofta är riktad till den läsare som vill ha ytterligare information och att den är att 

se som helt valfri för läsaren att ta del av. Läsekretsen är inte homogen, intressegraden 

är olika hos alla och därför menar Genette att noterna finns där för den läsare som vill 

veta mer. Att informationen möjligen bara riktar sig till en viss del av läsarna skulle 

därför motivera att den placeras i just en fotnot istället för i huvudtexten.
10

 Genettes syn 

på fotnotens funktion och plats bidrar till min diskussion av strukturen i verket. 

 En mindre intresserad läsare har valet att inte läsa fotnoterna och enbart hålla sig 

till huvudtexten eller bara läsa några noter när andan faller på. Läsningen rubbas i sin 

rytm av noterna då läsarens ögon rör sig upp och ner över sidan från not till text och 

tillbaka igen. Dessutom finns det noter som enbart hänvisar bakåt eller framåt i 

notapparaten för vidare förklaring eller för att undvika upprepning.
11

 I novellerna finns 

det inga noter och läsningen blir därför mer linjär från första till sista sidan vilket 

innebär att det bara är magin som är ”intrusive” i novellerna.
12

 

 Genette påpekar också att notapparaten är ett samtal mellan avsändare och 

mottagare, i det här fallet mellan den röst jag kallar notförfattarens och den fiktiva 

läsaren. I romanen urskiljer jag två röster, den röst som berättar historien i huvudtexten 

(hädanefter kallad berättaren) och den som uttalar sig i de många fotnoterna (hädanefter 

kallad notförfattaren). Berättaren uttrycker sin personliga åsikt och det finns ett tydligt 

jag i texten i början men allt eftersom historien fördjupas blir berättaren mer distanserad 

och objektiv.
13

 Notförfattaren uttrycker också personliga åsikter och ironiserar öppet 

                                                        
9
 Gérard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation, Cambridge: Cambridge Univ. Press 1997. 

10
 Genette 1997, s. 324. 

11
 Se till exempel fotnot 2 i kapitel 39 (s. 418) som hänvisar läsaren tillbaka till fotnot 3 i kapitel 33 (s. 

367) om läsaren inte kommer ihåg vad som hände med lantbrukaren i Yorkshire. Fotnot 2 i kapitel 42 (s. 

464) gör det motsatta och hänvisar läsaren fram till fotnot 2 i kapitel 45 (s. 498) för vidare förklaring av 

vem Thomas of Dundale är. 
12

 En av de åtta novellerna innehåller fotnoter, ”Tom Brightwind or How the Fairy Bridge Was Built at 

Thoresby”. Notapparaten i novellen är uppbyggd på samma sätt som den i romanen med fotnoter som 

förklarar, hänvisar och berättar anekdoter för läsaren. I den här novellen figuerar dock inga av de mest 

framträdande karaktärerna ur Jonathan Strange & Mr Norrell. 
13

 Se till exempel s. 65 där berättaren uttalar sig om Sir Walter Poles utseende och inleder med ”To my 

mind…”. 
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över till exempel politikernas samvetslösa sätt.
14

 Skillnaden dem emellan är att 

notförfattaren fortsätter att uttrycka sig på samma sätt rakt igenom hela historien medan 

berättaren gradvis väljer att försvinna in i bakgrunden. Varken berättaren eller 

notförfattaren är någonsin medveten om vad som egentligen rör sig inom de olika 

karaktärerna. Beskrivningar av hur en replik uttalas eller hur någons ansiktsuttryck ter 

sig finns det gott om men läsaren får inte öppen tillgång till karaktärernas tankar. Allt 

filtreras genom notförfattaren respektive berättarens kvalificerade gissningar då dessa 

inte har öppen tillgång till karaktärernas tankar.  

Monika Fludernik skriver i sin bok An Introduction to Narratology om 

narratologi och då bland annat om Genettes narratologiska teori.
15

 Genette använder en 

rad begrepp för att analysera narratorn i en berättelse. Homodiegetisk respektive 

heterodiegetisk används om huruvida berättelsen är berättad utifrån ett 

förstapersonsperspektiv eller ett tredjepersonsperspektiv.
16

 Externdiegetisk respektive 

interndiegetisk används i sin tur om den nivå narratorn befinner sig på, mitt i 

händelsernas centrum eller utanför diegesen. Både berättaren och notförfattaren refererar 

till sig själva som jag men berättar i huvudsak om andra karaktärer och figuerar inte 

själva i historien som sådan och därför bör de klassificeras som heterodiegetiska 

narratorer. Då ingen av narratorerna är erkända karaktärer befinner de sig inte i 

händelsernas centrum men de tillhör ändå den magiskt färgade dieges som presenteras. 

Då båda har tagit ett steg tillbaka för att berätta historien om de två magikerna för 

läsaren är de ändå att se som externdiegetiska.
17

 Båda rösterna är därigenom att betrakta 

som heterodiegetiska externdiegetiska narratorer.  

 Båda rösterna i romanen vänder sig till någon, de kommunicerar aldrig direkt 

med varandra utan det finns som Genette skriver alltid en mottagare. Gerald Prince är 

professor i modern fransk litteratur vid Pennsylvania State University. Han skriver i 

antologin Reader-Response Criticism om den fiktiva mottagaren som ”The Narrator”, 

det vill säga berättaren, vänder sig till. Han kallar mottagaren för ”The Narratee” och 

                                                        
14

 Se till exempel not 1 i kapitel 10 (s. 97) där notförfattaren börjar med att förklara vad Burlington House 

är och vilken funktion det fyller för den engelska regeringen. Därefter meddelas läsaren att ägaren av 

huset, tillika premiärministern, låg gammal och sjuk i ett stängt rum i någon ände av huset. Men 

ministrarna går det ingen nöd på då de använder premiärministerns personal och vinkällare. Noten 

avslutas med en förtrolig parentes: ”(They generally found that governing Great Britain was a thirsty 

business.)”.  
15

 Monika Fludernik, An Introduction to Narratology (Einführung in die Erzähltheorie, 2006) övers. 

Patricia Häusler-Greenfield, London: Routledge 2009. 
16

 Ibid, s. 98. 
17

 Ibid, s. 37. 
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menar att denne inte ska blandas samman med den verklige läsaren eller den ideala 

läsaren.
18

 Den ideala läsaren förstår allt berättaren säger/skriver och kan tolka texten i 

oändlighet. ”The Narratee” skrivs fram av berättaren via både tydliga och subtila 

signaler, som direkt hänvisning till en ”kär läsare” eller presentationer av karaktärer som 

förekommer i berättelsen, vilket visar vilka ”The Narratee” känner till sen tidigare.
19

 

”The Narratee” kan vara både en läsare och en åhörare beroende på berättelsens 

framförande. Prince exempel på ett verk där mottagaren är att betrakta som åhörare är 

Rolandsången.
20

  

 Mendlesohns teori kring fantasylitteratur ger mig verktyg att definiera romanens 

genre och hjälper mig dessutom att belysa fotnotens möjliga medverkan i 

genreklassifikationen av romanen. Jag använder mig framförallt av hennes termer latens 

och eskalering på notapparaten för att se om också den borde ingå när Jonathan Strange 

& Mr Norrell klassas som ”intrusion fantasy”.  Genettes teori kring fotnoter hjälper mig 

att resonera kring fotnotens funktion i romanen och samtalet mellan rösten i fotnoterna 

och läsaren. Strukturer och skiftningar, som latens och eskalering, finns i texten för 

läsaren att upptäcka och därför är Genettes åsikt att notapparaten är ett samtal mellan 

avsändare och mottagare intressant för genreklassifikationen. Och för att kunna resonera 

kring läsaren har jag konsulterat Gerald Prince teori kring den fiktiva mottagaren som 

han kallar ”The Narratee”. Hädanefter kommer jag använda ”läsaren” och menar då den 

fiktiva läsaren som både berättaren och notförfattaren vänder sig till. 

 

1.3 Forskningsöversikt  

Det finns inte mycket forskning kring Susanna Clarkes författarskap. Farah Mendlesohn 

använder Jonathan Strange & Mr Norrell som exempel när hon redogör och diskuterar 

sin kategori ”Intrusion fantasy” och även Annika Johansson använder romanen som 

exempel för en av de underkategorier hon presenterar i sitt verk Världar av ljus – 

Världar av mörker, mer om den nedan. Flertalet av de översiktsverk som behandlar 

fantasylitteratur är skrivna före romanens utgivningsår och i övrigt finns det enbart 

recensioner att tillgå. Jonathan Strange & Mr Norrell har recenserats i många stora 

tidningar världen över med blandade reaktioner från recensenterna. Positiva omdömen 

                                                        
18

 Gerald Prince,”Introduction to the Study of the Narratee”, Reader-Response Criticism: From Formalism 

to Post-Structuralism, red. Jane P. Tompkins, Maryland: The John Hopkins University Press 1980, s. 9. 
19

 Ibid, s. 12‒16. 
20

 Ibid, s. 19. 
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handlar främst om skildringen av det viktorianska England. Fotnoterna omnämns i de 

flesta recensionerna som många till antalet och några menar att de bidrar till känslan av 

att Susanna Clarke delger läsaren kunskap som vi borde ha fått med oss i övrig 

utbildning. Negativa omdömen handlar i sin tur främst om det faktum att boken är 

väldigt lång och flera recensenter anser att tempot försvinner och dessutom att 

karaktärerna är för många och dessutom saknar djup och känslor.
21

  

 Men det finns mycket skrivet om fantasy som genre.
22

 Att definiera olika genrer 

är komplicerat och de som har försökt sig på detta tycks överens om att skiljelinjerna är 

otydliga. Jan Broberg och John-Henri Holmberg har gemensamt att de inleder sina verk 

Fantasins världar och På fantasins vingar respektive Fantasy: fantasylitteraturens 

historia, motiv och författare med ett försök att definiera genren och fortsätter sedan 

med nedslag inom fantasylitteraturen för att belysa olika aspekter, motiv och 

särskiljande drag.
23

 De är båda tydliga med att urvalet är baserat på personligt 

engagemang och de är dessutom noga med att påpeka att deras verk på intet sätt är att 

betrakta som heltäckande. Annika Johansson verk Världar av ljus – världar av mörker 

följer ett liknande mönster. Även hon försöker definiera fantasy som genre men 

fokuserar mer på olika former av fantasy än olika motiv. För sin redogörelse använder 

hon ett flertal författarskap men också ett flertal underkategorier till fantasy som hon 

själv tycks ha skapat och utformat. Där faller Jonathan Strange & Mr Norrell in i 

Johanssons kategorier historisk och mytisk fantasy. Historisk fantasy går ut på att 

berättelsen är förankrad i historiska händelser eller innehåller historiska karaktärer. 

Mytisk fantasy i sin tur går ut på att författaren har använt sig av myter eller mytiska 

figurer i sin historia. Bokens andra halva består av regelrätta författarporträtt där bland 

annat Susanna Clarke finns med. 

 För en översiktlig bild av fantasylitteraturens beståndsdelar och framväxt finns 

Anders Öhmans kapitel om fantasy ur boken Populärlitteratur: De populära genrernas 

                                                        
21

 Michel Faber, ”It‟s a Kind of Magick”, The Guardian, 02.10.2004; Janet Maslin, ”Wellington's 

Wizardry Wasn't All His”, The New York Times, 17.09.2004; Jesper Högström, ” I Tolkiens trollcirkel”, 

Expressen, 07.06.2005 är alla exempel på recensioner med både ris och ros.  
22

 Till exempel: William Gray, Fantasy, Myth and the Measure of Truth: tales of Pullman, Lewis, Tolkien, 

MacDonald and Hoffmann, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2009 handlar framförallt om 

fantasylitteratur skriven för barn och Grays fokus är i huvudsak på Philip Pullmans verk i förhållande till 

de andra. Även JK Rowling får ta plats i efterordet med sin serie om den unga magikern Harry Potter. Ett 

annat exempel ur den stora gruppen som skriver om JRR Tolkien är Bo Eriksson, Tusen år av fantasy: 
resan till Mordor. Lund: Historiska media 2007 som berör stora delar av medeltida mytologi och 

folksagor utifrån ett intertextuellt perspektiv då allt han berör återfinns i JRR Tolkiens trilogi om 

Härskarringen.  
23

 John-Henri Holmberg, Fantasy: fantasylitteraturens historia, motiv och författare, Viken: Replik 1995. 
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estetik och historia.
24

 Anders Öhman är universitetslektor vid Umeå universitet och har 

skrivit ett flertal böcker om bland annat litteratur med koppling till Norrland. Kapitlet 

”Fantasy” kretsar framförallt kring vikten av att bygga en trovärdig värld att introducera 

läsaren i. 

 Jan Broberg, John-Henri Holmberg och Annika Johansson är till skillnad från 

Farah Mendlesohn entusiastiska fantasyläsare som delar med sig av sina favoriter som 

tips till läsare för vidare fördjupning i genren. Farah Mendlesohn angriper genren på ett 

mer teoretiskt sätt med ambitionen att finna mönster i den litterära strukturen hos ett 

stort antal olika verk. Anders Öhman tycks befinna sig någonstans mellan de två 

polerna. Han är mer teoretisk än de tre andra svenska författarna men han går inte lika 

långt i sina analyser som Mendlesohn vilket har sin förklaring i de respektive böckernas 

innehåll. Mendlesohn skriver bara om fantasylitteratur och fokuserar på sina egna 

kategorier medan Öhman skriver om flera olika genrer, till exempel skräck, deckare och 

kärleksromaner. Då Öhman behandlar ett större antal genrer blir hans analyser 

naturligen mer översiktliga än Mendlesohns. 

  Jonathan Strange & Mr Norrell är en påhittad historia som ändå innehåller 

karaktärer och händelser och platser hämtade ur vår verklighet, som till exempel 

Napoleon, Lord Wellington och Hanover Square i London. Det blir en balansgång 

mellan fakta och fiktion vilket är en gränsdragning som har diskuterats länge av ett 

flertal forskare.
25

 Jørgen Dines Johansen och Leif Søndergaard är redaktörerna bakom 

                                                        
24

  Anders Öhman, Populärlitteratur: De populära genrernas estetik och historia, Lund: Studentlitteratur 

2002.   
25

 Se till exempel: Gérard Genette, Fiction & Diction (Fiction et Diction 1991), övers. Catherine Porter, 

Ithaca: Cornell University Press 1993 innehåller en uppställning av faktisk och fiktiv narratologi och en 

frågeställning om den eventuella skillnaden. Slutsatsen Genette drar är ändå att det inte finns någon tydlig 

gräns mellan faktiska och fiktiva berättelser då alla former av berättande flyter samman i större eller 

mindre utsträckning; Greger Andersson & Lars-Åke Skalin, Fact and Fiction in Narrative: an 

Interdisciplinary Approach, Örebro: University Library, Örebro Universitet 2005 är en antologi med 

uppsatser som lades fram till ett seminarium i Örebro 2004. I uppsatserna skrivna av Lars-Åke Skalin 

(”Fact and Fiction in the Novel: A Narratological Approach”) och Vera Nünning (“„Factual Fictions‟ 

Reexamined: Historicising the Fact-Fiction-Distinction on the Basis of Eighteenth-Century Novels.”) 

argumenteras det bland annat för att det går att skilja faktisk och fiktiv narratologi åt då fiktiv narratologi 

är ett eget språk skapat och format utifrån ett syfte att fånga läsaren snarare än att informera denne. En 

annan synpunkt som ventileras är att begreppen historia och fiktion är historiskt och kulturellt föränderliga 

och att forskare därför måste ta hänsyn till den historiska och/eller kulturella kontexten vid ett försök att 

skilja de två typerna av narration åt.; Lars Ole Sauerberg, Fact into Fiction: Documentary Realism in the 

Contemporary Novel, London: Macmillan 1990 behandlar hur olika författare har använt fakta och fiktion 

i sina berättelser. Sauerberg bygger sin redogörelse på ett antal exempel, bland annat hur författare har 

skrivit om förintelsen. Han påpekar liksom Genette att läsaren är en viktig del då alla reagerar olika på 

fakta i fiktion utifrån vad vi har för förkunskaper. En läsare kan tycka att författaren har varit listig som 

lyckats kombinera fakta och fiktion på ett bra sätt medan en annan läsare kan missta hela boken för 

antingen fakta eller fiktion. Han konstaterar också att begreppet historia har förändrats från en samling 

faktiska källor till en värld av tolkningar utifrån dessa källor.  
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en antologi som tar upp den här problematiken. Boken Fact, Fiction and Faction 

innehåller essäer hämtade från ett stort seminarium som hölls vid Syddansk 

Universitetet i mars 2007. Forskare från olika ämnesområden samlades och diskuterade 

gränsdragningen mellan fakta och fiktion och en del av bidragen finns således samlade i 

den här antologin. Intressant för min frågeställning är två av dessa essäer, Marie-Laure 

Ryans bidrag ”Fiction, Cognition and Non-Verbal Media” och Leif Søndergaards bidrag 

”Relations between Real and Fictional Worlds”. Ryan har utvecklat en teori kring 

”immersion” som nämns i förbigående i hennes egen uppsats men Søndergaard väljer att 

redogöra mer utförligt för hennes teori.
26

   

 Ryan menar att alternativa (eller påhittade) världar befinner sig på olika avstånd 

från vår egen värld beroende på hur mycket världarna skiljer sig åt. De andra världarna 

innehåller aldrig element från vår värld utan bygger istället på motsvarigheter 

(counterparts) till det som finns i vår värld. Ju fler motsvarigheter, desto närmare är 

världarna.
27

  Søndergaard skriver i sin tur att Ryans teori om ”immersion” går ut på att 

läsaren kan vara helt absorberad av en historia men att det alltid finns en dubbel 

medvetenhet som balanserar involvering och distans.
28

 Läsaren kan ge sig hän in i 

berättelsen men har samtidigt en medvetenhet om att det som finns där eller händer där 

är en illusion, det är påhittat.
29

 Ryan och Mendlesohn använder med andra ord i stort sett 

samma term, ”immersion”/”immersive”, men de betyder inte samma sak. ”Immersion” 

enligt Ryan innebär att läsaren lever sig in i berättelsen medan ”immersive” enligt 

Mendlesohn innebär att läsaren introduceras till en ny värld utan vidare förklaringar av 

det som är annorlunda. När jag använder termen ”immersive” i den här uppsatsen syftar 

jag i första hand på Mendlesohns begrepp. 

 

1.4 Disposition  

Uppsatsen är indelad i fem avsnitt som sedan följs av en slutdiskussion. I de respektive 

avsnitten studerar jag olika kategorier av fotnoter och drar slutsatser baserade framförallt 

                                                        
26

 Marie-Laure Ryan, ”Fiction, Cognition and Non-Verbal Media”, red. Johansen, Jørgen Dines & Leif 

Søndergaard , Fact, Fiction and Faction, Odense: Syddansk universitetsforlag 2010; Leif Søndergaard, 

”Relations between Real and Fictional Worlds”, red. Johansen, Jørgen Dines & Leif Søndergaard , Fact, 

Fiction and Faction, Odense: Syddansk universitetsforlag 2010. 
27

 Ibid, s. 12. 
28

 Ibid, s. 86. 
29

 Ibid, s. 86. 
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på Genettes teori om fotnoter och Mendlesohns teori om ”intrusion fantasy”. I 

slutdiskussionen sammanfattar jag mina resultat. 

 

2. Fyra grupper och ett undantag 

I mina studier av notapparaten i Jonathan Strange & Mr Norrell har jag kunnat urskilja 

fyra kategorier av fotnoter. Den första kategorin jag redogör för kallar jag förklarande 

fotnoter. Kategorin innehåller den typ av fotnot som förklarar för läsaren vad berättaren 

eller någon av karaktärerna faktiskt menar med det som sägs i huvudtexten.  

 Den andra kategorin är fotnoter som hänvisar till eller citerar ur en annan källa 

till information. Det är i första hand böcker men notförfattaren använder också brev för 

att bidra med mer information till läsaren.  

 I den tredje kategorin har jag placerat de fotnoter som översätter något för 

läsaren. Det kan både vara direkta repliker men också enstaka ord på andra språk än 

engelska. Ibland redogör notförfattaren för vilket språk det är som har översatts och 

ibland står enbart översättningen utsatt.  

I det fjärde avsnittet studerar jag den sista typen av fotnoter. Där delar 

notförfattaren med sig av historier eller kuriosa angående romanens framträdande 

karaktärer eller figurer som rör sig i bakgrunden. Resultatet av studierna av de 

respektive kategorierna avslutas alla med en slutsats huruvida fotnoterna är att se som 

bidragande till eskalering eller latens i läsprocessen. 

 Uppsatsens femte och sista del behandlar de fotnoter som binder samman 

romanen Jonathan Strange & Mr Norrell och novellsamlingen The Ladies of Grace 

Adieu. Det finns flera fotnoter som binder samman de båda verken och på vilket sätt det 

sker studeras i det här avsnittet.  

 

2.1 Att dela med sig av sin kunskap – förklarande fotnoter 

I en ”intrusion fantasy” gör det fantastiska intrång i en till synes ordnad värld. 

Huvudkaraktärerna, liksom läsaren, blir förvånade över dessa intrång och vet sällan vad 

det är som håller på att hända. Till skillnad från i en ”immersion fantasy” där läsaren 

måste acceptera den alternativa världen utan vidare förklaringar erbjuds läsaren ofta 

förklaringar i en ”intrusion fantasy”. I Jonathan Strange & Mr Norrell är många av 

dessa förklaringar placerade i fotnoter.  
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 Romanens andra fotnot, fotnot 2 i kapitel 1 är ett exempel på en förklarande 

fotnot som ger läsaren större möjlighet att förstå berättaren längre fram i historien.
30

 I 

huvudtexten nämner berättaren ”the great mediaeval magicians” och i fotnoten väljer 

notförfattaren att tillägga att de snarare borde kallas ”Aureate or Golden Age 

magicians”. Den här upplysningen kan tyckas vara mindre betydelsefull då 

notförfattaren erbjuder läsaren en alternativ benämning till det berättaren redan har 

beskrivit. Men notförfattarens upplysning är i själva verket viktig för läsarens fortsatta 

möjlighet att förstå berättaren. Den här noten är ett bra exempel på problem som kan 

uppstå då fotnoter enligt Genette är valfria för läsaren. De riktar sig ofta till de läsare 

som är extra nyfikna och på jakt efter all upptänklig information. Med fotnot 2 i kapitel 

1 kan det här få konsekvenser. Berättaren väljer nämligen att gå över till att kalla 

magikerna från medeltiden för ”Aureate magicians” och har läsaren då valt att inte läsa 

den här fotnoten blir fortsatta hänvisningar till denna grupp magiker svåra för läsaren att 

förstå.  

 Mr Norrell tar sig an Jonathan Strange som sin lärjunge och han lämnar tidigt 

över en lång lista med olika sorters magi som han menar att Jonathan Strange ska börja 

med att studera för att så småningom eventuellt behärska. I fotnot 1 i kapitel 25 (s. 234) 

slår notförfattaren fast att Mr Norrell ”naturally” har utformat sin läroplan utifrån en 

speciell bok. Att notförfattaren använder ett så pass värdeladdat ord som ”naturally” kan 

tyckas märkligt om läsaren inte kopplar ihop upplysningen med informationen i not 5 i 

kapitel 5 (s. 59) där notförfattaren redogör för Francis Sutton-Groves verk. I den noten 

får läsaren veta att Mr Norrell är Sutton-Groves största och enda beundrare vilket 

möjligen skulle vara förklaringen till notförfattarens ordval i fotnot 1 i kapitel 25. Om 

Mr Norrell är en stor beundrare av Sutton-Grove är det inte det minsta underligt att han 

använder författarens verk som grund för sin egen läroplan. Jag nämnde ovan att läsaren 

skulle kunna uppleva svårigheter att förstå texten om han eller hon valde att inte läsa 

fotnoterna men den här fotnoten är ett exempel på att även den läsare som väljer att ta 

del av informationen i vissa fotnoter kan uppleva förvirring och ha svårt att förstå vad 

som menas.  

 Fotnot 1 i kapitel 50 (s. 550) är ett förtroligt förtydligande från notförfattarens 

sida. Mr Norrell samtalar med politikern Lord Liverpool om de uppdrag Jonathan 

Strange får av armén och Ostindiska kompaniet. Mr Norrell och Jonathan Strange har 

                                                        
30

 Clarke 2004, s. 5. Hädanefter kommer sidhänvisningar till romanen ske i parentes efter att fotnotens och 

kapitlets nummer angetts. 
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valt att gå skilda vägar då de inte kan komma överens om hur magi ska utövas och 

vilken magi som ska utövas. Mr Norrell försöker få Lord Liverpool att sätta stopp för 

Jonathan Strange genom att få armén att dra tillbaka dennes uppdrag. Lord Liverpool 

säger då till Mr Norrell att regeringen inte lägger sig i generalernas förehavanden. I 

fotnoten är notförfattaren mycket bestämd: ”This was not in the least true. It had been 

the Duke of Wellingtons bitterest complaint during the Peninsular War that the 

Government interfered constantly.” Notförfattaren avslöjar alltså Lord Liverpools lögn, 

men det kommer antagligen inte som en stor överraskning för läsaren om han eller hon 

kommer ihåg de avsnitt som beskriver när Jonathan Strange var Hertigen av Wellington 

till hands i kriget mot Napoleon. Notförfattaren påminner läsaren om att hertigen av 

Wellingtons irritation över regeringens ständiga försök att lägga sig i krigföringen. 

Avslöjandet av Lord Liverpools lögn kan därför ses som en förtrolig kommentar från 

notförfattaren i stil med ”vi vet ju båda att det här inte är sant eftersom…” men det kan 

också vara så att Lord Liverpools lögn inte är en medveten lögn utan snarare ett bevis på 

politikernas bristande självinsikt.    

 Att Hertigen av Wellington och högt uppsatta engelska politiker har sina 

respektive motsvarigheter (för att använda Ryans term) i en roman som också innehåller 

alver och magiker som kan gå in i speglar är en lek med gränsen mellan fakta och 

fiktion. I fotnot 1 i kapitel 65 (s. 733) resonerar notförfattaren sakligt kring vad som är 

möjligt i sagor men inte i ”verkligheten”. Den onda alven som Mr Norrell frammanar för 

att väcka en ung kvinna till liv väljer att stanna kvar bland människorna och förargas 

väldigt av Mr Norrells och Jonathan Stranges försök till magiska bedrifter. Han tar Lord 

Liverpools betjänt Stephen till sig och bestämmer sig för att göra denne till kung av 

England. Alven är dock övertygad om att magikerna vill förgöra honom och han 

bestämmer sig för att vända sig till sina allierade (bland annat vinden, vattnen och 

skogen) för att fråga dem vem som är hans största fiende: ”We must be cunning. We 

must frame our question with exactitude.” Här väljer notförfattaren att lägga sig i och 

kommenterar alvens uttalande på följande vis: ”It is all very well in fairy-tales to ask, 

Who is the fairest of them all? But in reality no magic, fairy or human, could ever be 

persuaded to answer such an imprecise question.” Notförfattaren menar alltså att det i 

sagor går att ställa den fråga Snövits styvmor ställer till sin magiska spegel gång på 

gång. Däremot i romanens verklighet, det vill säga i den verklighet alven och magikerna 

befinner sig i, är det omöjligt att få fram så exakta uppgifter som alven är ute efter 
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genom magi. Notförfattaren skapar en intressant förskjutning av begreppen verklighet 

och fiktion genom att referera till sin egen värld som verklighet. För den mottagare jag 

kallar läsare, som också befinner sig inom diegesen, är det här förmodligen helt naturligt 

medan det för den externdiegetiska läsaren (det vill säga en läsare ifrån vår verklighet) 

blir något att fundera över. 

 Mendlesohn menar att fotnoterna ingår i strukturen av latens och eskalering som 

definierar ”intrusion fantasies” då de skapar en möjlig paus i historieberättandet om 

läsaren väljer att stanna upp och läsa fotnoterna. Fotnoterna 6‒8 i kapitel 31 (s. 336) är 

ett bra exempel på fotnoternas förmåga att sänka tempot. Alla tre fotnoterna är utsatta i 

samma mening i huvudtexten som berättar att Jonathan Strange flyttade på en skog i 

Navarra, staden Pamplona och två kyrkor i Frankrike. I fotnoterna erbjuds läsaren 

förklaringar och kuriosa kring dessa magiska bedrifter. Fotnoterna är som sagt utsatta i 

samma mening och om läsaren väljer att läsa alla tre uppstår det en längre paus (då 

fotnoterna tar upp mer än halva sidan) innan denne kommer vidare i läsningen och får 

veta att Napoleon abdikerade den sjätte april 1814. Förutom att fotnoterna skapar en 

betydande latens är de också ett bra exempel på att fotnoter erbjuder den extra 

intresserade läsaren mer information än huvudtexten. Den läsare som väljer att ignorera 

dessa fotnoter får ändå veta att Jonathan Strange flyttade på en skog, en stad och två 

kyrkor. Fotnoterna 6,7 och 8 ger läsaren detaljerad information om varför just dessa 

byggnader eller platser flyttades och dessutom den korta upplysningen att Jonathan 

Strange aldrig återställde någonting som han flyttat till sin ursprungliga plats trots löften 

om att göra just det när kriget var över.   

 Enligt Mendlesohn innebär fotnoterna ett avbrott i textens flyt och därför borde 

de alla klassificeras som bidragande till latens. Men de här fotnoterna har den funktionen 

att de förklarar och erbjuder läsaren en större förståelse för vad som faktiskt står i texten. 

En del är mer utbroderade än andra men de håller sig för det mesta till ämnet. Då de 

skapar en större förståelse hos läsaren anser jag att man snarare borde se dessa noter som 

en del i eskaleringen. Eskalering handlar om tempo men också om påverkan och 

läsarens inlevelse. En läsare som inte förstår eller bara uppfattar delar av berättarens 

historia blir så att säga invigd av notförfattaren och har större glädje av berättelsen.
31

 

Därför bör de förklarande noterna klassas som bidragande i strukturen av latens och 

eskalering, i det här fallet som en eskalerande effekt.  

                                                        
31

 Möjligen med undantag för fotnoterna 6-8 i kapitel 31 (s. 336) som snarare är att se som en utvikning i 

ämnet. Läsaren klarar sig bra på den information som lämnas i huvudtexten. 
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2.2 Sagt och skrivet – citat och hänvisningar 

Här har jag valt att sammanföra de fotnoter som innehåller citat och de fotnoter som 

innehåller hänvisningar till annan litteratur då det vid ett flertal tillfällen både citeras och 

hänvisas i en och samma fotnot. Fotnot 1 i kapitel 1 (s. 3), bokens första fotnot, är en 

hänvisning till en bok. I texten citeras anonymt ”A great magician” då denne uttalar sig 

om politikerna i England. Efter citatet finns en notsymbol och i fotnoten hänvisas 

läsaren till en bok skriven av Jonathan Strange som ännu inte är introducerad. Den bok 

som notförfattaren hänvisar till gavs enligt informationen ut 1816 samtidigt som den 

historia som berättas för närvarande utspelar sig under hösten 1806 till januari året 

därpå. Notförfattaren ligger således steget före berättaren och de lägger gemensamt ut 

spår för läsaren att snappa upp. Jonathan Strange kallas för en stor magiker och kommer 

läsaren då ihåg namnet uppstår en slags igenkänningseffekt när Jonathan Strange blir 

introducerad i berättelsen längre fram i boken. Fotnoten i sig är fullständig då den 

innehåller titel, författarens namn, volym- och kapitelhänvisning, förläggare, ort samt år 

för publikation. Längre fram i romanen visar det sig att Mr Norrell utför en speciell 

besvärjelse som får all text i alla kopior av boken att försvinna, förutom i den bok han 

själv har köpt och Jonathan Stranges original. Notförfattaren har således lyckats komma 

över ett av de två enda exemplaren av verket. 

 The History and Practice of English Magic är bara en i raden av obefintliga verk 

som notförfattaren hänvisar till och det skapar en omedelbar känsla av att berättaren och 

notförfattaren kan sin sak. Att verken faktiskt inte existerar måste man själv komma 

fram till genom att söka efter dem i till exempel en bibliotekskatalog eller på internet. 

Det finns ett flertal fotnoter till som hänvisar till annan litteratur men långt ifrån alla 

presenteras med full formalia.
32

 Det finns en tydlig hierarki inom den magiska 

litteraturen. För det första gör man skillnad på magisk litteratur och litteratur om magi 

då den första gruppen är betydligt högre skattad än den andra. De verk som framhålls 

som viktigast är dessutom mycket gamla vilket skulle kunna förklara den bristande 

informationen om förlag och utgivare då det troligtvis rör sig om medeltida handskrifter.  

 En av de äldre böckerna som återkommer i romanen är The Instructions av 

Jaques Belasis. I fotnot 1 i kapitel 46 (s. 509) hänvisas läsaren till Belasis bok där den 

besvärjelse Mr Norrells betjänt Childermass använder finns med. Den här fotnoten 

                                                        
32

 Se till exempel not 1 i kapitel 51 (s. 570) där titel, författare och författarens levnadsår står utsatt men 

ingenting mer. 
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sticker inte ut nämnvärt förrän läsaren når fotnot 5 i kapitel 51 (s. 575). Där nämns The 

Instructions igen då Jonathan Strange hade behövt boken för att kunna tvinga fram en 

alv. Men till skillnad från förra noten som enbart meddelar att den omtalade besvärjelsen 

finns i den boken får läsaren plötsligt veta att det bara finns en enda kopia av The 

Instructions kvar. Den enda kopian står i en bokhylla på Hurtfew Abbey, Mr Norrells 

herrgård i York. Notförfattaren börjar alltså med att hänvisa för att sedan meddela sin 

nyfikna läsare att boken inte alls är särskilt lätt att få tag på, den går till och med mer 

eller mindre förlorad i slutet på boken då Hurtfew Abbey försvinner in i ett av magi 

framkallat mörker.  

 Förutom de fotnoter som bara innehåller en hänvisning till ett annat verk 

förekommer det i ett flertal av de andra fotnoterna inom den här kategorin ytterligare 

information eller kuriosa som bygger ut historien eller fördjupar karaktärernas porträtt. I 

fotnot två i kapitel 12 (s. 115) rättas Mr Lascelles som blandar samman Lord Portisheads 

tre böcker till en. Det här överensstämmer väl med den övriga beskrivningen av Mr 

Lascelles som en dandylik affärsman utan intresse för magi, han är bara ute efter att höja 

sitt eget anseende och tjäna pengar på Mr Norrells kunnande. I samma fotnot förklaras 

även de båda magikernas åsikter om Lord Portisheads böcker. Mr Norrell är kraftig 

motståndare till allt som har med the Raven King, eller Korpfursten, att göra och är 

därför inte nöjd med en av böckerna medan den mer frisinnade Jonathan Strange gillar 

den desto mer.  

 Litteratur är dock inte allt som citeras eller som det hänvisas till, ju längre in i 

boken man kommer desto fler blir citaten ur olika brev.
33

 De brev som citeras eller 

hänvisas till är antingen skrivna av en känd karaktär eller av någon som inte tidigare 

omnämnts och även brevets mottagare kan vara både känd för läsaren och ett helt nytt 

namn. Jonathan Strange skriver ett flertal av breven och skickar dem till sin svåger 

Henry Woodhope eller till sin biografiförfattare John Segundus. Breven är skrivna när 

Jonathan Strange är i södra Europa och hjälper Lord Wellington eller när han planlöst 

reser omkring efter att ha förlorat sin fru Arabella. I fotnot 2 i kapitel 31 (s. 325) har 

fotnoten en uppföljande roll där det förklaras hur det gick för Jonathan Strange i 

sökandet efter en speciell typ av besvärjelse som efterfrågades av Lord Wellington. I 

                                                        
33

 Arabella Strange förhäxas av alven och alla tror att hon har dött när hon i själva verket har kidnappats 

till hans gods ”Lost-hope”. Jonathan Strange ger sig ut på resa i Europa och under tiden skriver han brev 

till framförallt John Segundus och Henry Woodhope. Se till exempel fotnot 7 i kapitel 50 (s. 566) där 

brevet från Jonathan Strange till Henry Woodhope används som bevis för det berättaren just har berättat 

om, det vill säga Jonathan Stranges rastlöshet. 
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brevet till John Segundus ber han denne experimentera för att få fram en mer specifik 

besvärjelse då Jonathan Strange själv inte har tid att experimentera samtidigt som han 

hjälper Lord Wellington.  

 Intressant i själva fotnoten är att notförfattaren slår fast att John Segundus inte 

hade några anteckningar om att han skulle ha lyckats i sina egna experiment vilket följs 

av ytterligare information om Jonathan Stranges framgångar med den aktuella 

besvärjelsen längre fram. Notförfattaren lämnar denna information till läsaren utan 

hänvisning till var den kommer ifrån och tycks inte koppla samman den med John 

Segundus övriga anteckningar. Notförfattaren påstår sig alltså veta lika mycket om inte 

mer om Jonathan Strange än dennes biografiförfattare.  

 För att få fram upplysningar som Lord Wellington anser sig behöva väljer 

Jonathan Strange att förvara 17 neapolitanska guerrillasoldaters lik för att vid ett senare 

tillfälle väcka dem till liv och ställa frågor. Men de sargade liken ber snart om att dödas 

på nytt och vägrar lämna Jonathan Strange ifred, men han vet inte hur han ska göra för 

att ”döda” redan döda män. Till slut beslutar Lord Wellington att kropparna ska förintas. 

I fotnoten som följer, fotnot 5 i kapitel 31 (s. 333), citeras en beskrivning av problemen 

med de döda soldaterna som vägrar lämna magikern ifred. Läsaren får också veta att de 

brittiska soldaterna till slut slänger plågoandarna på ett bål för att bli av med dem. Det 

visar sig i fotnotens slut att det som citerats är ett brev från Lord Fitzroy Somerset till 

dennes bror. Ingen av männen har tidigare figurerat i texten och ingen av dem kommer 

att återvända under handlingens gång. Lord Fitzroy Somerset har en verklig 

motsvarighet med samma namn, Fitzroy James Henry Somerset Raglan var en brittisk 

militär som var med i slaget vid Waterloo 1815.
34

  

 Även Augusta Leigh, som enligt fotnot 4 i kapitel 56 (s. 640) har fått ett brev av 

Lord Byron som bland annat innehåller upplysningar om hans tänder, har en verklig 

motsvarighet. Augusta Leigh var Lord Byrons halvsyster och de hade troligen ett 

förhållande.
35

  

 De fotnoter som hänvisar till andra verk eller brev och de fotnoter som citerar 

skiljer sig åt från de förklarande fotnoterna. En förklarande fotnot fördjupar och erbjuder 

läsaren förståelse medan en fotnot som hänvisar till någon annan eller något annat 

framkallar en paus i läsningen. Den läsare som har skrivits fram av berättaren och 

                                                        
34

 Lord Fitzroy James Henry Somerset Raglan. http://www.ne.se/fitzroy-james-henry-somerset-raglan, 

Nationalencyklopedin, hämtad 25.04.2011. 
35

 Augusta Leigh George Gordon Byron. http://www.ne.se/lang/george-gordon-byron, 

 Nationalencyklopedin, hämtad 25.04.2011. 

http://www.ne.se/fitzroy-james-henry-somerset-raglan
http://www.ne.se/lang/george-gordon-byron
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notförfattaren (Gerald Prince term ”The Narratee”) befinner sig i samma fiktiva 

universum som dem och erbjuds då att söka vidare information på annan plats. Även om 

denne väljer att läsa fotnoten utan att söka efter den bok eller det brev som behandlas så 

erbjuder informationen inte mycket för själva berättelsens gång. Då dessa fotnoter 

stannar upp läsaren och därigenom läsprocessen är de hänvisande och citerande 

fotnoterna att se som bidragande till latens i romanen. 

 

2.3 Om du inte förstod – översättande fotnoter 

Denna kategori innehåller de fotnoter som översätter det som står i huvudtexten om det 

är på ett annat språk än engelska. Latin, tyska, italienska, franska och alvernas språk 

Sihde förekommer i olika repliker och notförfattaren har då hjälpt läsaren genom att 

översätta det som sägs till engelska.  

 När Mr Norrell ska utföra sin dittills största magiska bedrift och väcka den unga 

Miss Wintertowne till liv är han tvungen att åkalla en alv till sin hjälp. Han ställer sig 

framför kroppen som ligger på en säng och börjar högt uttala saker som är svåra att 

begripa. Efter första meningen finns en fotnot, fotnot 1 i kapitel 8 (s. 85) som översätter 

uttalandet utan att kommentera vare sig vilket språk det är eller varför Mr Norrell pratar 

just detta språk. När Mr Norrell fortsätter prata med alven sker även det på det andra 

språket som än en gång översätts i en ny not, således fotnot 2 i kapitel 8 (s. 85). Att få 

den besvärjelse som används översatt ökar läsarens förståelse och det blir lättare att följa 

med i händelseutvecklingen. Notförfattaren undanröjer således ett hinder för läsaren som 

hade kunnat få svårigheter med att förstå den fortsatta utvecklingen i scenen.  

 Översättningen från latin till engelska ger notförfattaren möjlighet att visa på 

sina språkliga kunskaper och därigenom sin överlägsenhet gentemot läsaren. Att 

notförfattaren har större kunskaper än läsaren och visar det så pass tidigt med ett 

svårtillgängligt språk som latin ökar dennes trovärdighet som sakkunnig. Att Mr Norrell 

väljer att åkalla alven genom att prata latin är inte konstigt då man enligt historien inte 

har åkallat alver sedan den tid då latin var de lärdes språk och fortfarande talades. Men 

alven tröttnar på Mr Norrells högtravande ton och byter plötsligt språk till engelska för 

att underlätta kommunikationen och det visar sig längre fram att latin inte alls är det 

språk alverna talar sinsemellan vilket annars kanske skulle vara en lockande slutsats. 

Alvernas språk kallas Sihde och övergår till och med berättarens och notförfattarens 

förmåga vilket visar sig bland annat i fotnot 4 kapitel 55 (s. 622). Jonathan Strange har 
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tagit sig in i den ”brugh” (namn på alvernas bostäder, se nedan) som tillhör den alv som 

kidnappat Lady Pole och Arabella Strange. Där dansar och talar han med en alvkvinna 

som säger ”Yes, the prophecy of…” och därefter meddelar berättaren att hon säger ett 

namn på sitt eget språk och att Jonathan Strange inte uppfattar vad det är. Därefter följer 

notsymbolen och notförfattaren meddelar att hon ”presumably” har uttalat John 

Uskglass (The Raven Kings) namn på Sidhe. Men ordvalet ”presumably” visar på 

osäkerhet och notförfattaren skriver inte ut namnet på alvernas språk vilket tyder på att 

inte heller denne vet hur det ska uppfattas. 

 Utöver saker som sagts av olika karaktärer finns det även några begrepp som får 

en kombinerad översättning och förklaring. Här har notförfattaren, förutom möjligheten 

att påvisa sin språkliga begåvning, samma möjlighet som i noterna med rena 

förklaringar nämligen möjligheten att briljera med sin kunskap om magi och till exempel 

alvernas värld och seder. Det tydligaste exemplet är fotnot fyra i kapitel 54 (s. 612) där 

det så kallat uråldriga ordet ”brugh” förklaras. I texten används ordet ”castle” och i 

fotnoten står det då förklarat att alvernas hem på deras eget språk, Sidhe, heter ”brugh” 

men att det ofta översätts till slott eller herrgård (”castle” eller ”mansion”) då alverna får 

sina hem att se ut som slott eller herrgårdar på utsidan när man med ”brugh” syftar på en 

ihålig kulle eller ett stenröse. Det blir således ännu en demonstration av kunnande från 

notförfattarens sida, ett sakligt rättande av berättarens uppgifter och samtidigt en gliring 

riktad mot alverna. Att notförfattaren för ett slags dialog med berättarens text bidrar till 

känslan att det här är ett område som studeras av flera akademiska tänkare. Dessa tycks 

ha olika åsikter som ventileras och diskuteras, precis som i alla andra former av 

vetenskap. Att studera magi och alver legitimeras som något seriöst som kräver 

noggrannhet och kunskap och därför ”rättar” eller förklarar notförfattaren berättarens 

ordval.  

 Fotnot 3 i kapitel 55 (s. 617) förtjänar en egen kommentar då den sticker ut från 

de andra formerna av översättningar. Jonathan Strange har lyckats ta sig in i den ”brugh” 

som hans fru och lady Pole har blivit förda till efter att de kidnappats från sina tidigare 

liv av den alv som Mr Norrell åkallade i början av historien. Han ser en stor samling 

människor i vackra kläder dansa i en väldig men förfallen sal och berättaren konstaterar 

att den här typen av underhållning var Jonathan Strange mindre främmande än en 

”conversazione” i Venedig. Vid ordet ”conversazione” finns en not och informationen 

längst ner på sidan är begränsad till ”Italian party”. Huvudtexten fortsätter med en 

beskrivning av Jonathan Stranges känsla av att gästernas beteende stämmer bättre 
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överens med engelsmän än italienare och därefter lämnas iakttagelsen och historien 

fortsätter. Ordet ”conversazione” är italienska och betyder konversation, ett allmänt 

hållet ord för samtal utan speciell bestämning av plats, tid eller innehåll. Att översätta 

ordet till ”Italian party” är troligen att betrakta som långsökt ironi baserat på italienarnas 

manér. En italiensk sammankomst där man umgås, äter och dricker skulle då ironiskt 

kunna kallas för en ”conversazione” för att den italienska kulturen kretsar kring mat, vin 

och att samtala.
36

 Oavsett om notförfattaren ska anses ha en ironisk avsikt med sin 

”översättning” eller inte så är noten inte till mycket hjälp för läsaren.
37

 Utan en 

fördjupad kunskap om den italienska livsstilen, eller åtminstone schablonbilden av 

italienare, är fotnotens mål och mening svårtydd och kan lämna läsaren oförstående och 

med känslan av att stängas ute från information. 

 De fotnoter som innehåller översättningar, oavsett vilket språk det är som 

översätts, har något gemensamt. De visar alla notförfattarens överlägsna språkkunskaper 

och allmänna kunskaper om den värld som introduceras i romanen. De senare fotnoterna 

som även förklarar ursprung alternativt anger vilket originalspråket är ger läsaren en 

chans att hänga med i berättelsens utveckling. Här är det lätt att se att det finns ett band 

mellan fotnotens avsändare och mottagare då den ena förmedlar nödvändig kunskap till 

den andra.  

 De översättande fotnoterna, liksom de förklarande, är en tydlig hjälp för läsaren 

som annars kan ha svårt att förstå vad berättaren vill framföra. De översättande 

fotnoterna är dessutom nästan utan undantag (om vi bortser från den kombinerade 

förklaringen och översättningen av ordet ”brugh”) föredömligt kortfattade. Det innebär 

att läsningen enbart hejdas en kort stund för att sedan kunna ta fart igen med ökad 

förståelse och en starkare upplevelse av det som berättas. På grund av den enbart korta 

pausen och att dessa fotnoter ofta bidrar till en större förståelse och därigenom starkare 

känsla för historien bör de översättande fotnoterna klassificeras som ett indirekt medel 

för eskalering i romanen.  

 

 

                                                        
36

 Tack till Mårten Hemström, gymnasielärare i latin med vissa italienska språkkunskaper, Jonas 

Dahlström, gymnasielärare i italienska och Manuel Maiocchi, biblioteksassistent med rötter i Italien. Efter 

en längre diskussion kom vi överens om att översättningen är märklig och förmodligen tänkt som ironisk, 

13.04.2011. 
37

 Det går att argumentera för att den här noten skulle placeras bland förklaringarna istället men då 

huvudtexten innehåller ordet på italienska och översättningen/förklaringen står på engelska inom 

citationstecken har jag valt att placera den här noten bland övriga översättningar.  
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2.4 Det var en gång… ‒ berättelser och kuriosa 

Vid några tillfällen berättar notförfattaren historier eller delar med sig av kuriosa till 

läsaren. Historierna fyller olika funktioner och kuriosan har ett slags karaktäriserande 

funktion då den lämnar övrig information om de olika karaktärerna vilket gör bilden av 

dem mer komplex. 

 Ett exempel på kuriosa kring Jonathan Strange finns i fotnot 1 i kapitel 22 (s. 

193) där notförfattararen ger extra information om magikerns poetiska ådra. I 

huvudtexten får läsaren veta att Jonathan Strange haft planer på att ge sig in i ett flertal 

yrken men att det hela tiden funnits hinder som fått honom att ändra kurs. Bland annat 

ska han ha tänkt sig en bana inom poesi men inte funnit någon poet att ha som mentor. 

Notförfattaren kliver då in och citerar John Segundus som i sin bok om Jonathan Strange 

har skrivit om magikerns försök att istället dikta på egen hand. John Segundus berättar 

om det enda tillfälle som Jonathan Strange försökte skriva poesi, hur denne skrev 

frenetiskt en hel dag och satte sig ner dagen därpå för att fortsätta i samma tempo. Men 

ett problem uppstår med ett rim, han funderar i en timme och bestämmer sig för en ridtur 

för att låta tankarna klarna och fotnoten avslutas med: ”and never looked at his poem 

again”.  Det går att argumentera för att den här fotnoten snarare borde placerats bland 

övriga hänvisningar och citat då den innefattar både ett citat och en hänvisning. Men 

fotnoten beskriver också Jonathan Stranges karaktär för läsaren. Den delar med sig av 

kuriosa ur den store magikerns liv och skapar på så sätt ett mer levande porträtt av en 

mycket rastlös men hängiven man, åtminstone under korta perioder. Jonathan Strange är 

Mr Norrells motsats, där den äldre magikern är eftertänksam och försiktig är den yngre 

magikern nyfiken och spontan. De här skillnaderna visar sig tydligast för läsaren i 

dialogerna mellan de två magikerna och den här fotnoten bidrar då till bilden av den 

spontana, rastlösa och energiska Jonathan Strange. 

 Ett liknande exempel där notförfattaren visar läsaren mer om Mr Norrells 

karaktär är fotnot 5 i kapitel 28 (s. 283). Fotnoten innehåller både ett förklarande 

element och kuriosa om Mr Norrells karaktär. Ett stort bibliotek ska auktioneras ut och 

fotnoten innehåller en kort beskrivning av de sju magiska böckerna som orsakar 

uppståndelse på auktionen. Läsaren får veta att Arabella Strange har samlat in pengar 

från hela sin bekantskapskrets för att kunna köpa någon av böckerna åt sin man, som för 

tillfället befinner sig i Portugal. Notförfattaren beskriver hur Mr Norrell bjuder över 

Arabella Strange och får alla böcker för sig själv. Läsaren får också veta att Mr Norrell 
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väljer att passera en gråtande Arabella Strange utan så mycket som en blick när 

auktionen är över. Att Mr Norrell inte är särskilt generös eller sympatisk har visats för 

läsaren vid ett flertal tillfällen och i den här fotnoten slår notförfattaren fast att även 

omgivningen börjar märka det. Läsaren får på så vis en bekräftelse på sin eventuella 

bedömning av Mr Norrell som en otrevlig och självisk människa. Utan den här fotnoten 

hade kapitlet tagit slut utan att läsaren fått veta hur auktionen, som orsakar Mr Norrell 

sådant huvudbry, slutar. På så vis är den här fotnoten ett bra exempel på en sådan som 

vänder sig till den läsare som hela tiden vill veta mer. Att Mr Norrell köper alla magiska 

böcker som fanns att tillgå på auktionen påverkar inte själva historien nämnvärt men ger 

en djupare inblick i Mr Norrells karaktär och bidrar också med information om vilka 

böcker det var Mr Norrell så gärna ville köpa.  

 Fotnot 4 i kapitel 25 (s. 240‒243) är av en annan karaktär. Det är romanens 

längsta fotnot och i den berättar notförfattaren en detaljerad historia om en magisk ring. 

I huvudtexten (s. 239) börjar Mr Norrell berätta för Jonathan Strange om en ung kvinna i 

Nottingham som misstog sin fars magiska ring för en leksak och satte den på sitt finger 

innan hon gick ut på marknaden. Här avbryter Jonathan Strange sin lärare och 

ifrågasätter historien då samma lärare tidigare ska ha sagt till honom att sådant som 

magiska ringar inte alls existerar. Mr Norrell blir alldeles tyst när han inser sitt misstag, 

Jonathan Strange räddar honom ur situationen genom att säga att han själv måste ha 

missuppfattat det hela och ber sin lärare att fortsätta berätta historien. Mr Norrell väljer 

dock att inte göra det utan föreslår att de två männen ska dricka te istället. Här är 

fotnoten utsatt och i fotnoten inleds på följande vis: ”The story of the Master of 

Nottingham‟s daughter (to which Mr Norrell never returned) is worth recounting and so 

I set it down here.” Notförfattaren uttrycker ett tydligt jag och tar ställning i frågan om 

magiska ting. Mr Norrells historia är ”värd att berätta” och notförfattaren vill således 

inte att läsaren ska missa den långa historien som i sin helhet är en varning för 

vårdslöshet med till exempel magiska ringar. 

 I romanen är det Mr Norrell som är den försiktiga magikern som försöker hålla 

all form av vansklig eller direkt farlig magi från att överhuvudtaget återupptäckas. 

Jonathan Strange vill istället experimentera och skulle helst av allt erövra den typ av 

magi som The Raven King var kapabel till. Mr Norrell försöker genom alla medel 

hindra Jonathan Strange från att syssla med den typ av magi han själv anser farlig och 

notförfattaren intar i den här fotnoten en liknande position gentemot sin läsare. Historien 

som berättas varnar för magiska ting och utan notförfattaren hade läsaren gått miste om 
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varningen. Notförfattaren riktar sig väldigt tydligt till en mottagare, en mottagare som 

kommer i kontakt med magi och magiska ting och därför väljer notförfattaren att berätta 

historien som ett varnande exempel. 

 Fotnot 3 i kapitel 33 (s. 367) fungerar som ett exempel från notförfattarens sida 

för att bevisa att det Mr Norrell säger om så kallade alvstigar inte är sant. Mr Norrell 

påstår i sitt samtal med Jonathan Strange om alver att det är högst onödigt för 

allmänheten att vara nervös för alvstigar då dessa inte leder någonstans enligt honom. 

Notförfattaren tycks inte hålla med och menar att Mr Norrells påstående att alvstigar är 

ofarliga är ”debatable”, det vill säga omdiskuterat. En av många historier om alvstigar 

återberättas där en bonde får besök av The Raven King på sin åker. Bredvid åkern finns 

en alvstig där det står en grupp underliga människor som gör bonden och hans familj 

nervös men The Raven King försäkrar dem att de underliga människorna inte kommer 

att skada dem på något sätt. Gruppen människor stod kvar efter att The Raven King ridit 

iväg men försvann när sommarsolens första strålar nådde dem. I den ovan diskuterade 

fotnoten tycks notförfattaren stå på Mr Norrells konservativa sida men i den här fotnoten 

säger notförfattaren istället emot Mr Norrells påstående. Den extra intresserade läsaren 

erbjuds ett alternativ till Mr Norrells syn på alvstigar, ett alternativ med exempel till 

skillnad från Mr Norrells uttalande utan exempel eller förklaring.  

 Det finns också en fotnot som påminner om den fotnot där läsaren får veta hur 

det gick på den omtalade bokauktionen där Mr Norrell visar sin hänsynslösa jakt på 

magiska böcker.
38

 Fotnoterna liknar varandra på så vis att de båda avslutar kapitel och 

läsaren hade missat den information som fotnoten erbjuder utan notförfattarens hjälp. 

Jag syftar i det här fallet på fotnot 1 i kapitel 52 (s. 584) som handlar om en kvinnas 

uppväxt från liten flicka till gammal dam. Den gamla damen lever i ghettot i Venedig 

och får besök av familjen Greysteel som Jonathan Strange gör sällskap med när han 

befinner sig i Venedig. Hon lever i misär bland ett stort antal katter och är omöjlig att få 

kontakt med.  

 När familjen Greysteel och deras italienska vägvisare ska lämna lägenheten 

uppenbarar sig en av katterna i fönstret med en död fågel i munnen och den gamla 

damen lever genast upp. Hon rör sig mot den lyckosamma jägaren samtidigt som hon 

ger ifrån sig märkliga ljud och signor Tosetti stänger snabbt dörren till lägenheten för att 

dölja det som håller på att hända därinne. Där tar kapitlet slut, om det inte vore för 

                                                        
38

 Fotnot 5 i kapitel 28 (s. 238), se s. 12. 



 25 

fotnoten. I fotnoten delges läsaren en kort version av den gamla damens livshistoria och 

notförfattaren berättar framförallt om hennes fantastiska förmåga att lära sig alla språk 

som finns. Efter en rad olyckliga omständigheter glömde hon alla språk hon kunnat, 

förutom ett. Hon talade fortfarande ”Cat”, det vill säga katternas språk, vilket skulle ha 

varit det märkliga ljud hon gav ifrån sig när familjen Greysteel var på besök. 

Mendlesohn menar att Clarke låter magin lysa igenom tydligare i fotnoterna och den här 

fotnoten skulle då kunna vara ett bra exempel på det. I huvudtexten beter sig den gamla 

damen underligt och familjen Greysteel förstår inte vad som är fel med henne och varför 

hon inte pratar.  

 I fotnoten visar det sig att den gamla damen bara talar katternas språk och att det 

är därför hon beter sig underligt. Att en människa kan tala djurens språk är ett tydligt 

exempel på ett fantastiskt inslag i romanen men det får inte ta plats i huvudtexten utan 

skymtar istället fram i fotnot längst ner på sidan. Har läsaren, eller mottagaren, då valt 

att inte läsa fotnoterna eller just den här fotnoten kommer scenen med den gamla damen 

vara underlig och fortsättningen kommer inte vara lika begriplig. Jonathan Strange 

använder sig nämligen av den gamla damen i ett senare skede och förvandlar henne till 

katt som tack för hjälpen. Om läsaren, eller mottagaren, inte har uppfattat att den gamla 

damen talar katternas språk får hennes förvandling inte lika djup innebörd. 

 Notförfattaren har i den här kategorin tagit ut svängarna lite mer än i de övriga 

kategorierna. Oavsett om notförfattaren vill berätta mer om en specifik karaktär, säga 

emot någon annan eller bara leverera ett varningens ord så är dessa fotnoter längre och 

det innebär att läsningen av själva huvudtexten stoppas upp. Framförallt fotnot 4 i 

kapitel 25 (s. 240‒243) är ett tydligt exempel på extrem latens då den inte erbjuder 

läsaren vidare information för att förstå berättelsen. Den riktar sig istället till denne som 

ett varnande exempel att leva efter oberoende av historien som berättas. Flera av dessa 

fotnoter erbjuder som sagt mer detaljer i personporträtten men det är ingenting som 

påverkar historien som berättas och därför bör den här kategoring klassas som överlag 

latensbringande.  

 

2.5 De andra – fotnoter som sträcker sig utanför bokens pärmar 

Det finns några fotnoter som sticker ut lite extra som jag har valt att lyfta ut ur 

respektive kategori för att studera lite närmare. Not 2 i kapitel 43 (s. 478) kan vid en 

första anblick te sig ganska anspråkslös men visar sig vid närmare studie ha en viktig 
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uppgift. Arabella Strange bror Henry Woodhope kommer och hälsar på paret Strange i 

London och berättar under middagen om sitt arbete som kyrkoherde i Great Hitherden 

utanför Northamptonshire. Innan Henry Woodhope hinner gå in på detaljer om sitt liv i 

Great Hitherden bromsas texten upp av den tidigare angivna fotnoten som innehåller en 

kort förklaring av Henry Woodhopes tidigare arbete som kyrkoherde i Grace Adieu. 

Notförfattaren meddelar att kyrkoherden blev bekant med en ung kvinna där som han 

ville gifta sig med men Jonathan Strange ska ha invänt mot den unga damen och hennes 

vänner. Då Jonathan Strange blivit nära vän med den högt uppsatta politikern Sir Walter 

Pole bad han denne tilldela svågern den plötsligt lediga församlingen i Great Hitherden. 

Till sist meddelar notförfattaren att Henry Woodhope inte hade något emot detta 

arrangemang då den nya församlingen var större och att han snart hade glömt det 

opassande förhållandet. Vad som däremot inte meddelas läsaren är varför Jonathan 

Strange inte föredrog Henry Woodhopes tilltänkta parti, miss Parbringer, så pass att han 

vände sig till sin egen vän för att få bort sin svåger från den by miss Parbringer bodde i.  

 Två år efter utgivningen av Jonathan Strange & Mr Norrell kom 

novellsamlingen The Ladies of Grace Adieu. Samlingen innehåller 8 noveller som alla 

innehåller fantastiska inslag. Den första novellen delar namn med novellsamlingen och 

handlar om när Jonathan och Arabella Strange hälsar på hos Arabellas bror Henry 

Woodhope. Han är kyrkoherde i byn Grace Adieu och har dessutom börjat utveckla 

känslor för den unga miss Parbringer som paret Strange får möjlighet att träffa. Det finns 

tre kvinnor i byn Grace Adieu som får ta plats i novellen, miss Parbringer, hennes 

jämngamla styvmor och en guvernant. Vad som faktiskt försiggår när kvinnorna är 

ensamma är höljt i dunkel men de tycks ha gåvor inte helt olika dem Jonathan Strange 

besitter. Skillnaden är dock tydlig då kvinnorna inte på något sätt har avslöjat sina 

färdigheter för omvärlden och de använder dem inte för att hjälpa andra utan för sitt eget 

höga nöje skull. Då Jonathan Strange själv är magiker har han känselspröt som uppfattar 

magi utförd i hans omgivning och kvinnorna väcker en känsla av obehag hos honom. 

Därför väljer han att kontakta sir Walter Pole och be denne om en tjänst i form av 

erbjudandet av församlingen i Great Hitherden till Henry Woodhope.  

 Fotnoten är en slags brygga mellan romanen och novellsamlingen som erbjuder 

läsaren att lägga pussel för att få bilden mer detaljerad. Alla svar ges inte i romanen, 

några kan man hämta i novellsamlingen istället. Läsaren blir på intet vis guidad till 

novellsamlingen för mer information om varför Jonathan Strange ordnade en ny 

församling åt sin svåger men däremot erkänner novellsamlingen sambandet. I 
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samlingens förord står noten tydligt omnämnd då ”James Sutherland” uttalar sig som 

expert på magi och Alvrike. Han menar att den första novellen ”The Ladies of Grace 

Adieu” handlar om svårigheterna för kvinnor att utöva magi utan att dömas ut av sina 

manliga kollegor. Romanen kallas ”a somewhat obscure novel” och James Sutherland 

uttrycker sitt förakt för Jonathan Strange och Mr Norrell då han slår fast att de avfärdar 

de tre kvinnliga magikerna i Grace Adieu just för att de är kvinnor. Han försvarar dem 

alltså mot omvärldens dömande och dömer istället Jonathan Strange och Mr Norrell för 

att de är trångsynta manliga magiker som vill hindra kvinnor från att studera och 

praktisera magi. För dem som har läst romanen kan James Sutherlands uttalande anses 

förhastat och generaliserande. Mr Norrell är absolut skeptisk mot kvinnor som studerar 

och/eller praktiserar magi men Jonathan Strange är av motsatt åsikt.
39

  

I fotnot 2 i kapitel 35 (s. 378) berättar notförfattaren för läsaren vem Francis 

Pevensey var då en av magikerns besvärjelser nämns. Notförfattaren berättar då att man 

i mitten på 1700-talet fann ett antal brev skrivna av den store magikern Martin Pale. 

Breven skapade stor uppståndelse då man trodde att förlorad magi skulle gå att återfinna 

bland hans ord men istället infann sig besvikelse hos många då man insåg att breven var 

regelrätta kärleksbrev utan ett ord om magi.  

Francis är ett könsneutralt namn och det visade sig att Francis Pevensey var en 

kvinna och inte en man som många tidigare hade tagit för givet. Det här fick flera av de 

magiker som inte tyckte att kvinnor skulle få utöva magi att försöka lösa problemet 

genom att till exempel mena att kvinnan Martin Pale skrivit till måste ha varit den kända 

Francis Pevenseys syster eller kusin men Mr Norrell valde att lösa problemet på ett 

annat sätt. Han tillhör den grupp manliga magiker som vill hålla kvinnorna borta från sitt 

område och hade för länge sedan bestämt sig för att Francis Pevensey måste ha varit 

man. Då breven som hittades på 1700-talet inte innehöll ett ord om magi valde han helt 

sonika att ignorera dem. Men Jonathan Strange däremot ”took a different view” och 

menar istället att självaste Martin Pale troligen hade kunnat tänka sig att lära upp en 

kvinnlig magiker då han själv påstod att han fått lära sig magi av en kvinna, Catherine 

av Winchester.
40

Jonathan Strange är följaktligen inte alls en sådan kvinnomotståndare 

som James Sutherland vill göra gällande i sitt förord till novellsamlingen.  

                                                        
39

 På s. 692 uttalar Mr Norrell öppet sin åsikt kring kvinnor och magi då han får veta att två trettonåriga 

kvinnor har utfört magi enligt instruktioner gjorda av småsten på en stig. 
40

 Citatet är hämtat ur fotnoten. Catherine av Winchester är även omnämnd i novellen ”The Ladies of 

Grace Adieu” där ett stycke ur hennes bok The Book of the Lady Catherine of Winchester har använts som 

förord till novellen. 
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 Det finns en brygga till mellan romanen och novellsamlingen. Som jag tidigare 

har redogjort för rättar notförfattaren mr Lascelles och går igenom Lord Portisheads 

bibliografi. En av de böcker notförfattaren räknar upp är A Child’s History of the Raven 

King. Den sista novellen i novellsamlingen heter ”John Uskglass and the Cumbrian 

Charcoal Burner” och historien är enligt redaktören hämtad ur Lord Portisheads bok A 

Childs History som handlar om The Raven King (Korpfursten). Den specifika historien 

återges kortfattat i fotnot 3 i kapitel 63 (s. 712). Fotnoten avslutas med upplysningen att 

flera forskare anser att den här historien har många likheter med gamla historier där 

härskare blir överlistade av simpla undersåtar och att den därför inte skulle ha någon 

historisk grund. I novellsamlingen återges hela historien mer detaljerat (precis som i 

fallet med Henry Woodhopes flytt) och även här upplyses läsaren om att historien anses 

sakna grund då den är så lik många andra gamla historier.  

 Susanna Clarke har vävt samman båda sina verk, romanen Jonathan Strange & 

Mr Norrell och novellsamlingen The Ladies of Grace Adieu, med hjälp av fotnoterna. 

En nyfiken läsare får möjlighet att få veta mer om några spår som läggs ut i romanen 

och Susanna Clarke bygger samtidigt vidare på den värld hon har skapat. Huruvida den 

här världen är att betrakta som en parallellvärld eller en utbyggd version av vår egen 

värld går att diskutera men det forskare inom litteraturvetenskap tycks eniga om är att en 

ytterst viktig del inom fantasylitteraturen är att bygga upp en värld för läsaren.
41

  

 Susanna Clarke bygger sin värld med Storbritannien som grund men hon väljer 

också att utvidga bilden med till exempel magi, alver och en furste uppvuxen bland 

alver. Noterna gör intrång i berättelsen och hejdar läsaren men de binder också samman 

verken som gemensamt gör den påhittade världen större och mer detaljerad. Det har 

även funnits en så kallad officiell hemsida där Susanna Clarke har gjort reklam för 

novellsamlingen samt låtit karaktärerna Jonathan Strange och Mr Norrell uttala sig 

angående utgivningen av romanen de båda är med i. Hemsidan blir ytterligare ett 

medium och ytterligare ett steg i skapandet av en alternativ värld. 

 Dessa fotnoter går att placera ut i de övriga kategorierna men deras speciella 

funktion som broar mellan romanen och novellsamlingen gör att de förtjänar att studeras 

närmare och därför valde jag att placera dem under en egen rubrik och fokusera på hur 

de binder samman de två litterära verken. 

 

                                                        
41

 Öhman 2002, s. 136 f. 
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3. Slutdiskussion 

I Jonathan Strange & Mr Norrell finns två röster och en framskriven läsare. Berättaren 

hörs i huvudtexten och berättar historien om de två magikerna Jonathan Strange och Mr 

Norrell. Notförfattaren gör sedan sin röst hörd i de många fotnoterna och berättar mer 

för läsaren än berättaren gör. Ibland säger notförfattaren rent av emot berättaren. 

Berättaren och notförfattaren har båda ett uttalat jag i romanens början men till skillnad 

från notförfattaren så backar berättaren in i skuggan allt eftersom historien fortsätter. 

Notförfattaren behåller sitt jag och sina tydliga åsikter romanen igenom.  

 Notapparaten är, enligt Gérard Genette att se som ett samtal mellan dess 

avsändare, notförfattaren, och dess mottagare, läsaren. Läsaren är framskriven av 

berättaren och notförfattaren gemensamt då de avslöjar läsarens kunskapsnivå genom att 

dela med sig av sin egen men också genom att varna läsaren för farliga ting som 

magiska ringar. Fotnoterna är valfria för läsaren att ta del av och de riktar sig i första 

hand till de läsare som är nyfikna och söker extra information. 

 Det finns fyra kategorier av fotnoter i romanen. De förklarande fotnoterna 

erbjuder läsaren en vidare förklaring av det som står i huvudtexten och skapar på så sätt 

en större förståelse hos läsaren. Denne har då större möjligheter att uppskatta historien 

på ett bättre sätt. Den läsare som väljer att inte läsa fotnoterna kan få problem med att 

förstå berättaren i ett senare skede då denne, till skillnad från notförfattaren, utgår från 

att läsaren har dessa kunskaper.  

 De förklarande fotnoterna avslöjar bland annat karaktärernas lögner (fotnot 1, 

kapitel 50, s. 550) och notförfattaren flyttar gränsen för vad som är att betrakta som 

verklighet och vad som är att betrakta som en saga (fotnot 1, kapitel 65, s. 733). Då 

läsaren erbjuds en större chans att förstå vad berättaren menar och därigenom en 

tydligare bild av berättelsen menar jag att den här gruppen fotnoter kan klassas som 

eskalerande. De för läsaren framåt med ny energi och säkerhet. Farah Mendlesohn 

menar att strukturen av latens och eskalering finns i huvudtexten och att ”intrusion 

fantasy” handlar om att det fantastiska gör intrång i den annars organiserade världen. 

Men även fotnoterna gör intrång och jag anser att det finns en struktur av latens och 

eskalering värld att notera även bland dem. 

 Den andra kategorin av fotnoter innehåller hänvisningar till och citat ur andra 

verk eller brev. Dessa är lika fiktiva som historien i övrigt och visar framförallt att 

notförfattaren har stor kunskap i ämnet magi. Läsaren hör till samma dieges som 
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berättaren och notförfattaren och kan då i teorin stanna upp för att söka mer information 

i de verk som nämns. Oavsett hur läsaren hypotetiskt reagerar på en hänvisande fotnot så 

innebär den en paus som inte tillför själva historien något och därför är de hänvisande 

och/eller citerande fotnoterna att se som latensbringande i läsprocessen. 

 Främmande språk förekommer i romanen, till exempel italienska, latin och 

alvernas språk Sihde. Liksom de förklarande fotnoterna hjälper notförfattaren läsaren i 

denna tredje kategori av fotnoter genom att undanröja ett hinder. Om läsaren inte förstår 

vad som sägs på det främmande språket är det bara att konsultera fotnoten och gå vidare. 

Ibland lämnas ytterligare information, som i fallet med ordet ”brugh” på alvernas språk. 

Alla översättningar är dock inte klargörande. Ordet ”conversazione” är översatt till 

”Italian party” när ordet egentligen betyder konversation. I det fallet tycks det vara så att 

notförfattaren är ironisk över italienarnas kultur. Överlag är dessa fotnoter kortfattade 

och hjälper läsaren vidare i berättelsen vilket innebär att det borde klassas som 

eskalerande.  

 Den sista kategorin fotnoter är den som innehåller berättelser eller kuriosa. 

Berättelserna handlar bland annat om magiska ringar och äldre damer som talar 

katternas språk. Berättelsen om den magiska ringen är en slags varning och visar att den 

framskrivna läsaren hör till samma dieges som notförfattaren medan berättelsen om 

kattdamen inte är annat än mer information än berättaren erbjuder. Berättelserna handlar 

alltså inte nödvändigtvis om karaktärerna som figurerar i romanen men det finns också 

fotnoter som gör karaktärerna mer detaljerade. De exempel jag har valt handlar om 

romanens två huvudkaraktärer och de har gemensamt att det i huvudsak bekräftar 

personlighetsdrag som redan har gått att skönja i huvudtexten genom historien. De 

fotnoter som innehåller berättelser eller kuriosa hindrar läsningen av huvudtexten och 

erbjuder inte nödvändig information i utbyte. Därför anser jag att de bör klassas som 

latensbringande i romanens struktur. 

 I den sista delen innan slutdiskussionen studerar jag några utvalda fotnoter som 

binder samman romanen Jonathan Strange & Mr Norrell med ett par av novellerna i 

novellsamlingen The Ladies of Grace Adieu. Vid en första anblick erbjuder fotnoterna 

ingenting extra men för den läsare som kommer i kontakt med båda verken finns det 

tydliga paralleller att dra. Ett flertal spår i romanen plockas upp i novellsamlingen och 

läsaren får där tillgång till en mer detaljerad bild av det hela. I det fiktiva förordet 

benämns dessutom båda magikerna i romanen som trångsynta män som föraktar 
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kvinnliga magiker. Det stämmer väl överens med Mr Norrells syn på kvinnliga magiker 

medan Jonathan Strange är betydligt mer liberal i frågan.  

 Farah Mendlesohn begränsar sin strukturteori med nyckelbegreppen latens och 

eskalering till språkbruket i huvudtexten. Jag anser dock att dessa begrepp, som handlar 

om tempoväxlingar, går att applicera på romanens struktur som helhet. Förutsatt att 

läsaren väljer att följa notsymbolen till sidans nedre del stoppas läsningen upp vilket går 

att se som att fotnoterna gör intrång i huvudtexten. Fotnoterna är alltså ”intrusive” precis 

som Farah Mendlesohn menar att magin är. Det som står i fotnoten har också möjlighet 

att påverka. Om informationen bidrar till en ökad förståelse av huvudtextens budskap 

har det en eskalerande effekt på läsningen. Om informationen däremot står utanför 

huvudtextens innersta kärna bidrar fotnoten till att sakta ner tempot och är därigenom 

latensbringande. Farah Mendlesohn placerar Jonathan Strange & Mr Norrell i sin 

kategori ”intrusion fantasy” för att magin gör intrång och språket skapar en struktur av 

latens och eskalering. Även fotnoterna gör intrång och de bidrar till en övergripande 

struktur av latens och eskalering genom sitt innehåll och sin funktion. På så vis bidrar 

notapparaten till att förstärka romanens genretillhörighet. Fantasy handlar inte bara om 

magiska svärd, besvärjelser eller alver. Tempostrukturer i kombination med 

språkdräkten är minst lika viktiga komponenter. 
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