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Inledning 

”Jag vet knappt något mera obehagligt än att mot sin vilja av slumpen göras till vittne av 

saker, som man alls inte vill ha att göra med; eller åhöra förtroenden som inte varit ämnade 

för ens öron, eller av en tvetydig beskaffenhet.” 
1
 Detta citat återfinns i Aurora Ljungstedts 

novell ”Drama i skogen”, där berättarjaget av ren slump får bevittna både en och två 

händelser som ska komma att utveckla sig till just ett skogens drama. Detta citat framstår, ju 

längre läsningen av novellsamlingen En Jägares Historier fortgår, mer och mer som en 

ironisk blinkning  då ”vittne” är en perfekt beskrivning av hur Ljungstedts berättarkaraktär 

förhåller sig till samlingens historier. Citatet på uppsatsens försättsblad är hämtat från 

Ljungstedts inledning till novellerna i En Jägares Historier och visar hur berättartekniken 

från vår berättare Jägaren kommer att se ut. Han är mer eller mindre passiv åskådare till 

händelser som är katalysatorer för handlingen, och påverkar dess utveckling även om han står 

utanför dess sanna centrum. Han innehar en biroll i sin egen historia. Dessutom anspelar detta 

citat på den skräckromantiska stämning som genomsyrar Ljungstedts novellsamling.   

  Hennes historier utspelar sig nämligen till stor del på landsbygden, i dess gods eller i 

skogen, med naturen som ständig canvas. Här väver Ljungstedt in den svenska folktron i 

berättandet; faran för övernaturliga väsen som älvor eller troll finns ständigt närvarande och 

besjälar skogen. Magi och övernaturligheter används som förklaringar när inget logiskt svar 

finns att finna och upprätthåller en nerv av spänning och mystik. Det förekommer sällan sant 

övernaturliga fenomen i Ljungstedts verk; de flesta mysterier får naturliga förklaringar, och 

det är ofta tekniken eller vetenskapen som är den verkliga boven i dramat. Ljungstedt 

balanserar mellan fantasi och verklighet och leker med idén att det kan vara övernaturligheter 

som ligger bakom handlingens oförutsedda händelser; men det kan naturligtvis även finnas 

helt logiska förklaringar.  

 Denna uppsats kommer att undersöka narrationen och folktrostematiken i Ljungstedts 

En Jägares Historier. Narrationen ska analyseras genom att ta en närmare titt på hur 

Ljungstedt behandlar berättarperspektiv och konstruktion av hennes huvudpersons ethos. 

Folktrostematiken kommer undersökas genom att se vad de övernaturliga fenomenen har för 

inverkan på berättelsernas skräckkaraktär. Framförallt ska berättarteknikens och 

folktrostemats samspel analyseras, för att se just hur dessa används för att skapa en stämning 

av spänning och skräck.  
                                                           

1 
Aurora Ljungstedt, En Jägares Historier, Ljungby 2013, s. 9.  
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Syfte och frågeställning  

Syftet med den här uppsatsen kan ta avstamp i detta citat ur Yvonne Lefflers Skräck som 

fiktion och underhållning: 

  Det  som utmärker skräckberättelsen är således inte primärt dess berättar- 

  teknik  och  tematik  i  sig,  utan hur den narrativa tekniken och tematiken  

  samverkar  i  avsikt  att  ha  en viss  effekt  på publiken, alltså den känslo- 

  mässiga  upplevelse som genrens estetiska verkningsmedel avser att fram- 
  kalla hos eller påtvinga publiken. 

2 
 

Mitt syfte är att undersöka just det Leffler nämner som utmärkande för skräckberättelsen, 

nämligen hur berättarteknik och tematik samarbetar för att framkalla vissa känslor hos 

publiken. I fallet Aurora Ljungstedts En Jägares Historier ligger detta fokus på hur 

författarinnan arbetar med ett tydligt berättarjag och dennes roll som vittne tillsammans med 

hennes användande av svensk folktrostematik. I den berättartekniska undersökningen kommer 

vikt läggas vid hur Ljungstedt konstruerar sitt berättarjags ethos med betoning på phronesis, 

arete och evnoia, de tre kategorier eller aspekter vi har för att se hur ethos konstrueras. Ethos 

är en av de tre pistis, bevismedlen som tillhör konsten, som ska stödja det läsaren eller 

åhöraren ska övertygas om.
3
 Medan logos hänvisar till logiken och pathos till känslan så 

konstrueras ethos genom att talaren  eller författaren använder sin person och karaktär för att 

påverka.
4
 Detta innebär att det i denna uppsats ska undersökas hur Jägaren genom sin 

berättelse framställs som en man med kunskaper och gott omdöme (phronesis), goda 

moraliska egenskaper (arete), samt god vilja (evnoia).
5
  

 Min frågeställning kommer således vara:  

- Hur samarbetar Ljungstedts berättarteknik med folktrostematiken? 

- Hur konstruerar Ljungstedt sin berättares ethos? 

Med underfrågorna:  

 

- Vad får det för effekt för berättelsernas skräckkaraktär? 

-  Vad kan dessa strategier ha för funktion för läsarens upplevelse?  

                                                           

2
 Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Lund 2001, s. 30.  

3
 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund 2008, s. 77. 

4
 Lindqvist Grinde, s.88. 

5
 Lindqvist Grinde, s. 91-94. 
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Bakgrund 

Aurora Ljungstedt föddes som Aurora Hjort 1821 i Karlskrona. När Aurora var fjorton år 

flyttade familjen som bestod av föräldrarna och deras fyra barn från Karlskrona till 

släktgården Krusenhof i Östergötland.
6
 Den östgötska naturen och bland annat Kolmårdens 

skogar blev senare vanliga kulisser i Ljungstedts historier. 1846 gifte hon sig med sin make 

Samuel Viktor Ljungstedt, byråchef i fångvårdsstyrelsen. Troligtvis var det via hennes make 

Ljungstedt fick mycket av de kunskaper om brottsbekämpning som hon sedan använde när 

hon skrev de av hennes böcker som kan klassas som kriminallitteratur.
7
  

 Ljungstedt visade redan från tidig ålder en skrivartalang, men detta motarbetades och då 

främst av modern som trots sitt eget intresse för konst inte tyckte att författarinna var en 

lämplig sysselsättning för en ung dam av Auroras ställning.
8
 Detta tros ha varit en av 

anledningarna till att Ljungstedt skrev under pseudonym; till att börja med under signaturen 

Richard i bland annat följetonger i Aftonbladet. Mest känd blev hon dock under det senare 

namnet Claude Gérard efter en karaktär i Eugéne Sues roman Martin, hittebarnet.
9
 Hennes 

man Samuel Viktor hjälpte sin hustru med det praktiska förbindelserna under den tid hon 

skrev under pseudonym, och det var först efter ett publikationsmisstag som Ljungstedts sanna 

identitet avslöjades.
10

 Att hon skrev under pseudonym kan vara en av förklaringarna till att vi 

vet så lite om Ljungstedt idag som vi gör: eftersom det inte var förrän senare i hennes karriär 

som det blev offentligt att hon var författare så umgicks hon inte med författarkollegor eller 

hade ett yrkesmässigt litterärt umgänge.
11

    

 Ljungstedt var populär under sin livstid och var en av sin tids mest lästa och spridda 

författare. Nordisk Familjeboks Uggleupplaga tar upp Ljungstedt som en av den svenska 

romantikens främsta företrädare tillsammans med för oss säkert mer kända namn som 

Almqvist, Flygare-Carlén och Rydberg.
12

  Efter hennes död föll dock Ljungstedt i princip helt 

i glömska: hennes namn var inte ett av det som bevarades i litteraturens historieböcker, trots 

hennes popularitet. Under åttio-, nittio- och tvåtusentalet har hon dock i någon mån fått 

upprättelse, och blev bland annat föremålet för Lars Wendelius avhandling Pengar, brott och 

                                                           

6
 Rickard Berghorn, Annika Johansson, Mörkrets mästare – skräcklitteraturen genom tiderna, Lund 

2006, s. 330.  
7 
Berghorn, Johansson s. 331. 

8 
Berghorn, Johansson, s. 331. 

9 
Lars Wendelius, Pengar, brott och andeväsen, Uppsala 1985, s. 8.  

10
 Berghorn, Johansson, s. 333.  

11
 Rickard Berghorn, En Jägares Historier, s. 313 (efterord). 

12
 Berghorn, Johansson s. 332.  
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Andeväsen – en studie i Aurora Ljungstedts författarskap från 1985. 2002 utgav förlaget 

Aleph Två sällsamma berättelser, som innehåller två av de noveller som finns med i En 

Jägares Historier. Detta ledde till mycket medial uppmärksamhet och Dagens Nyheter 

ägnade ett helt uppslag åt Aurora Ljungstedt i publiceringens bakvatten. 2005 översattes 

detektivhistorierna Hastfordska vapnet och Det oöppnade brefvet till engelska och utgavs på 

ett kanadensiskt förlag, och samma år kom Hastfordska vapnet i ny svensk utgåva.
13

  

Tidigare forskning  

Eftersom Aurora Ljungsteds författarskap till så stor del har fallit i glömska, finns inte heller 

mycket forskning om hennes verk och gärning. Tidigare har nämnts Lars Wendelius 

avhandling från Uppsala Universitet, Pengar, brott och andeväsen – En studie i Aurora 

Ljungstedts författarskap. Wendelius ambition är enligt egen utsago att ”ge en första 

någorlunda inträngande presentation av Ljungstedts författarskap” och avhandlingen är 

uppdelad i tre delar, som berör de hos Ljungstedt vanligt förekommande temana spel om 

pengar, den kriminella sfären och brytningen mellan det naturliga och övernaturliga.
14

 

Ljungstedt finns också nämnd i Yvonne Lefflers I Skräckens Lustgård – Skräckromantik i 

svenska 1800-talsromaner, som är texter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid 

Göteborgs Universitet 1991. Här är det Ljungstedts roman Hin Ondes hus som är föremål för 

analys som ett exempel på en svensk skräckroman.
15

 

Teori och Metod 

I den här uppsatsen ska dels en narrativ undersökning bedrivas, med fokus på den 

berättarteknik Ljungstedt använder i novellsamlingen En Jägares Historier (en nyutgåva med 

oförkortade texter från Samlade berättelser, publicerad 1872 på Albert Bonniers förlag). 

Fokus kommer ligga på relationen mellan berättarjaget som just historieberättaren, en 

förlängning av författarinnan själv: hur jägaren eller berättaren är en biperson i sin egen 

historia. Novellerna i En Jägares Historier kommer analyseras för att undersöka det släktskap 

berättarteknikerna har.  Utöver detta ska också folktrostematiken i samlingen bli föremål för 

                                                           

13
 Berghorn, Johansson, s. 334.  

14
 Wendelius, s. 8-9.  

15
 Yvonne Leffler, I skräckens lustgård – skräckromantik i svenska 1800-talsromaner, Göteborg 1991, 

s. 105.  
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analys, för att se hur hon använder folktron som ramverk i sina berättelser och hur 

berättarteknik och tematik tillsammans skapar skräckfiktionen.     

Material 

En Jägares Historier är en nyutgåva av Samlade berättelser (Albert Bonniers förlag 1872) 

utgiven av Hastur Förlag 2013. Novellsamlingen innehåller en inledning som är skriven som 

att det är Jägarens eget förord till hans sanna berättelser, som följs av fyra noveller: ”Drama i 

skogen”, ”En gubbes minnen”, ”Farmors skrin” och ”Harolds skugga”. Den avslutas med ett 

efterord av författaren, förläggaren och översättaren Rickard Berghorn. 

 Flera av novellerna har publicerats i andra sammanhang och samlingar, bland annat Två 

sällsamma berättelser som innehåller ”Drama i skogen” och ”Harolds skugga”. Det är de fyra 

novellerna som skall analyseras, men författarinnans inledning kommer också till viss del 

användas i analysen och Berghorns efterord kan brukas som källa till bakgrundsfakta.  

  

Val av narratologi-teori 

I den narratologiska undersökningen kommer begrepp hämtas ur följande handböcker i 

narratologi och epikläsning: Bertil Rombergs Att läsa epik, Claes-Göran Holmberg och 

Anders Ohlssons Epikanalys – En introduktion samt Staffan Björcks Romanens formvärld. 

Definition av folktro 

När jag analyserar folktrostematiken kommer jag främst ta fasta på det som Ebbe Schön 

definierar som folktro, nämligen: ”[…] föreställningar som ligger utanför den officiella 

religionen och vetenskapen.”
16

 Jag kommer alltså främst fokusera på de övernaturligheter som 

inte har ett direkt samband med den kristna tron, även om detta kommer att bli något av en 

balansgång då de flesta trolltyg och liknande folktrosväsen ansågs ha en koppling till 

djävulen.  

 

 

                                                           

16
 Ebbe Schön, Folktrons ABC, Malmö 2005, s. 7.  
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Analys – En inledning  

Alla noveller i En Jägares Historier är skrivna i första person, med en tydlig jag-berättare. I 

Rombergs Att läsa epik passar en Jägares historier bäst in i den kategori han beskriver såhär: 

”Författaren döljer sig bakom en fiktiv berättare, som formellt övertar berättandet, varvid 

enligt spelets regler författaren blir helt dold bakom sin fiktion.”
17

 Om denna berättare, 

jägaren, vet vi inte mycket – bara de få detaljer vi får i berättelsen och de är allt som oftast av 

implicit karaktär. Vi förstår att vår berättare uppskattar jakt och friluftsliv, att han besitter stor 

social kompetens och att han har det relativt väl ställt, då pengar inte framställs som ett 

problem och han tilltalas ”herrn” också av personer som har en någorlunda hög ställning. 

Även om det är svårt att diskutera karaktären hos en jag-berättare eftersom skildringen 

onekligen blir subjektiv framstår Jägaren allt som oftast som en sympatisk och intelligent 

karaktär, som likt en detektiv lägger ihop ledtrådar men också reflekterar över och bryr sig om 

andra människors välmående. Han framstår också som en framgångsman som reser till Paris 

och ger vinkar om sin belästhet genom referenser till litterära verk.  

  Av titeln på samlingens namn, En Jägares Historier, ser vi att detta ska syfta till att det 

är samma berättarjag i alla noveller. Det skall också tilläggas att titeln En Jägares Historier 

inte är den ursprungliga, utan ett grepp som Hastur Förlag tog. Däremot så publicerades dessa 

historier tillsammans redan 1872 i Samlade berättelser. Att detta var menat att ses som flera, 

potentiellt sanna, berättelser från samma person kan vi se i samlingens inledning, där 

författarinnan själv skriver:”[…] ränningen utgörs av skogsbornas berättelser och egna 

fantasier, och inslaget blir de verkliga episoderna och äventyren i ett jägarliv.” 
18

 (min 

kursiv).  

  Inför analysen av konstruktionen av jägarens ethos kan utgångspunkten ses i det Leffler 

skriver om identifikationens innebörd i skräckberättelser: ”Vi förutsätter också att detta ska 

vara framställt på ett sådant sätt att vi via identifikationen med huvudpersonen själva ska bli 

skrämda.”
19

 Att jag-berättaren är så vagt beskriven som jägaren är kan alltså vara ett medvetet 

drag för att skapa en tom projektionsyta för läsaren att utgå från och identifiera sig med. Att 

konsekvent hålla sig till ett ”jag-perspektiv” ska enligt Staffan Björck inge läsaren en känsla 

av förtroende.
20

 Leffler skriver också i kapitlet ”Skräckfiktionens känsloengagerande 

                                                           

17 
Bertil Romberg, Att läsa epik, Lund 1987 s. 70.  

18 
Ljungstedt, s. 6. 

19 
Leffler 2001 s. 30.  

20 
Staffan Björck, Romanens formvärld,  Stockholm 1970, s.50.  
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berättarteknik”: ”Skräckberättelsens framställningen [sic] ska få läsaren eller åskådaren så 

känslomässigt engagerad i huvudpersonens öde att denna delar hans eller hennes upplevelse 

av hot”.
21

 Häri kan vi finna en fördel i att framställa Jägaren som en sympatisk person, så att 

vi bryr oss om hur det går för honom. Leffler fortsätter:  

 

  För  den  känslomässiga  inlevelsen  i  en skräckberättelse är  det således viktigt  

  att  vi identifierar oss med eller  hyser empati för en av de positiva karaktärerna  

  i  den  bemärkelsen  att  framställningen  får  oss att föreställa oss hur vi känslo- 

  mässigt skulle kunna reagera om  vi vore i karaktärens ställe just nu. […] I sam- 

  band  med  skräcklitteratur  är  identifikation och empati  därför ofta kopplat till  

  en  intern  synvinkel.   Detta  innebär  att  läsaren  går  in  i  fiktionsvärlden  och  

  upplever händelserna ur karaktärens perspektiv.
22

 

Vår jägare, som är så vagt beskriven att han inte ens har något namn men samtidigt utmålas 

som sympatisk och hederlig, passar väl in på denna beskrivning. Ännu mer kan vi kanske 

känna igen jägaren i följande citat, när Leffler beskriver den typiska huvudpersonen i en 

skräckberättelse: 

Han  eller  hon får inte, som monstret, väcka vår avsky eller skräck. Han eller  

hon får heller  inte, som monstret, väcka  vår nyfikenhet och fascination i allt- 

för  hög grad,  eftersom  vi då  riskerar att sysselsätta oss med att tolka huvud- 

personen som karaktär och därmed hindras från att ge oss hän åt händelseför- 

loppet och den känslomässiga upplevelsen.
23

 

Som vi kommer att se så får vi veta mycket lite om vår protagonist Jägaren, och eftersom hans 

roll i historierna till största delen är som ett vittne uppfyller han utan tvekan Lefflers kriterier 

för en karaktär som inte tar för mycket fokus från skräckberättelsens handling, men som ändå 

förefaller tillräckligt sympatisk för att hans skräck och misstro ska smitta av sig på oss.  

Ethos kan användas för att skapa en ideal talare, eller i detta fall ”den ideala 

historieberättaren”: och analysen  ska undersöka hur Ljungstedt framställer berättarjaget och 

konstruerar hans ethos.  

Jag kommer hädanefter hänvisa till Ljungstedts verk i brödtexten för att undvika 

överdrivet bruk av fotnoter. Eftersom Ljungstedts noveller är så pass okända kommer ”Drama 

i skogen” och ”Harolds skugga” till stor del referera handlingen parallellt med analysen, 

medan analysen ”En gubbes minnen” och ”Farmors skrin” är av mer sammanfattande 

karaktär.  

Berättarjaget, det vill säga jägaren, kommer från nu att hänvisas till som Jägaren. 

 

                                                           

21 
Leffler 2001 s. 55.  

22 
 Leffler 2001 s. 56.  

23 
Leffler 2001 s. 59.  



9 
 

Analys  

 
Drama i skogen  

”Det var vid sextiden en eftermiddag i juli 1857, då jag alldeles uppgiven av värme och 

trötthet kastade mig ned i mossan under en stor kullblåst gran.” Så inleds samlingens första 

novell, där vår berättare har gått vilse och kastar läsaren rakt in i en historia av sagoberättande 

karaktär. Det är alltid för att jaga som Jägaren främst befinner sig i skogen i novellerna, men 

han vill även explicit trycka på sin position som just jägare: ”[…] jag somnade så tungt, som 

jag tror blott en jägare kan sova.” (Ljungstedt s.6). Samtidigt har Jägaren inte en enkel mans 

språk – han är inte ”bara” en jägare – och vi kommer senare se att Ljungstedt skiljer mellan 

hur till exempel Jägaren och andra personer av lägre ställning pratar.
24

 En regel inom konsten 

att konstruera ethos säger att det ofta är bättre att låta ett bildat språk och stort ordförråd tala 

för sig själva, än att skriva ut eventuell klass eller utbildning.
25

  

Jägaren vaknar efter en kort lur av sina hundars morrningar, och skymtar någonting på 

andra sidan det närliggande kärret. Jägaren urskiljer ”tvenne personer” och här tar Ljungstedt 

tydligt fram möjligheten till övernaturligheter: ”[…] väntande med återhållen andedräkt och 

lössläppt fantasi, att få se några dvärgar, skogsrån eller dylikt slutligen framkomma.” 

(Ljungstedt s. 7). Skogsrå som Jägaren tar upp, kunde vara extra förrädiskt för just en jägare, 

eftersom detta gav sig på ensamma män i skogen med allt annat än goda avsikter.
26

 När det 

visar sig att det är en vanlig ”gosse” som befinner sig i skogen, fortsätter jägaren ändå att 

känna en mystisk spänning, och fortsätter: ”Alltsammans förekom mig såsom en scen ur de 

många trollsagorna från min barndom, så tyst och förstenad stod den framför mig.” 

(Ljungstedt s. 8). Läsaren försättes alltså direkt i känslan, som sådan den är i en trollsaga – 

och en av folktrons funktioner har alltid varit att förklara sådant vi inte kan förstå.
27

 Jägaren 

fortsätter hänvisa till folktrostemat trots att inget bevis finns för övernaturligheter och 

upprätthåller en spänningskänsla. Han ger läsaren en fingervisning om att han eller hon inte 

bara ska förvänta sig människors märkliga beteende, utan även förbereda sig på övernaturliga 

påhälsningar. 

Den här kombinationen är enligt Björck inte ovanlig:  

                                                           

24
 Ljungstedt,

 
se exempel s. 23. 

25
 Lindqvist Grinde, s. 93.  

26
 Schön, s. 239.  

27
 Schön, s.8.  
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Också  den  ordinära  berättaren,  som  själv  tar  ansvar för sin historia, föredrar 

ofta   en   frivillig   begränsning  i  sina figurer också i fråga om ”objektiva” fakta.  

Ett  vanligt  knep   är  t. ex.  att  då och då åberopa traditioner och hörsägner men  

andra   gånger   säga   sig   ämnad    i  sticket  av  dessa  källor.  Tvekan kan vara  

mera förtroendegivande än tvärsäkerhet. 
28

 

 

Att ta in folktro och Jägarens tvekan för vad han tror på konstruerar alltså i sig en trovärdighet 

för hans ethos. Kanske påverkar det främst hans evnoia; det vill säga hur hans goda vilja 

framställs, då han erkänner en litenhet inför det han inte kan förklara och visar en sårbarhet 

inför läsaren. Ljungstedt kan alltså sägas använda den tekniken som Björck nämner för att 

begränsa jagberättarens allvetande och skapa ett tvivel och en mänsklighet som paradoxalt 

nog får Jägaren att framstå som mer trovärdig.  

Handlingen i novellen fortsätter sedan med att pojken slänger ett oidentifierat föremål i 

kärret och försvinner från platsen. 

Vid en första anblick på denna första inledande del kan vi se hur huvudpersonen 

inledningsvis är just ett vittne till en händelse, som senare ska visa sig vara av största 

betydelse för handlingen. Han har ingen egentlig anledning att inte ta kontakt med pojken när 

han har insett att han inte är varken dvärg eller skogsrå – tvärtom är han ju vilse och skulle 

kunna fråga främlingen om vägen – men jägaren påverkas av stämningen i skogen och 

pojkens uppenbara ängslan och väljer därför att hålla sig gömd; han är rädd att det kanske är 

en dåre han råkat stöta på. En avgörande händelse för berättelsen har ägt rum utan att vår 

berättare hade mer med den att göra än att han såg det hända, något vår jägare nästan tvekar 

på om han gjorde: ”Det föreföll mig som om jag hade drömt.” (Ljungstedt s. 8). Även fast 

ingenting Jägaren har sett har varit övernaturligt förmedlar Jägaren en känsla av overklighet 

och mystik till läsaren. 

 Vår berättare skulle i detta läge lika gärna kunna vara en tredjepersonberättare: det enda 

som skiljer detta från det är jägarens personliga upplevelse av miljön och hans reflektion över 

vad han ser. Björck påpekar: ”Jag-romanen återger, vad berättaren erfarit, och dess 

väsentligaste förebild är otvivelaktigt självbiografien. Men berättaren behöver inte vara 

huvudperson i de berättelser han relaterar, han kan också vara mer eller mindre passivt vittne 

till dem”.
29 

                                                           

28 
Björck s.58. 

29
 Björck, s. 51. 
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När historien fortsätter får vår huvudperson (som fortsatt inte har något namn utan endast 

kallas ”herrn”) veta att pojken han såg slänga något i kärret var Henrik, en ung herde. Henrik 

hyser en kärlek för skogsvaktaren Hellströms dotter Maja, samme Hellström vår jägare hyr in 

sig hos. Hos honom får jägaren veta allt om den enligt skogsvaktaren förkastlige Henrik, som 

inte äger kläderna på kroppen och hänger ihop med patrask, som den ryslige Sotar-Olle. I 

nästa vittnesdel vi får ta del av är när jägaren inte kan sova första natten i skogvaktarens 

stuga, och han hör hur Henrik och Maja träffas utanför hans fönster. Även här är det drömlika 

scenariot då det hela utspelar sig på natten och Jägaren en god stund har försökt somna. När 

Maja och Henrik skildes från vår berättare av ”blott en stor enbuske”, uttrycker jägaren sig 

såhär (Ljungstedt s.13):  

  Jag   erkänner,  att  jag makade  mig  fram  en smula,  ty  jag  inbillade  mig  att  

  jag skulle  få höra några  ord till förklaring över vad jag hade sett i skogen; och 

  i detta ögonblick och på denna tid var mitt sinne i hög grad stämt för  mystiska  

  intryck, och skulle  för tillfället  ha sympatiserat  med vilken  vidskepelse som  

  helst,  tror jag; åtminstone skulle jag med intresse kunnat höra detsamma, som  

  jag en annan gång, på ljusa dagen, med friskt och vaket sinne, skulle ansett allt  

  för lumpet att ens skratta åt.     

 

Här är tid att påminna om citatet i denna uppsats början och även denna novells inledning: 

”Jag vet knappt något mera obehagligt än att mot sin vilja av slumpen göras till vittne av 

saker, […]”. På detta följer ”[…] som man inte alls vill ha att göra med […]”, och detta är 

kanske exempel på något jägaren vill ha att göra med, men samtidigt är det spännande att 

jägaren trots sin avsky för att råka bli inblandad i någonting ändå inte drar sig för att luta sig 

framåt för att få höra vad de eventuellt kommer tala om. Han ”erkänner” också att så är fallet, 

och därigenom konstrueras Jägarens arete: han visar att han har en god moral och vet att det 

är fel att tjuvlyssna, men han kan ändå inte låta bli.  

 Vår jägare tar nu del av en lång konversation mellan Maja och Henrik, där det centrala 

ämnet är hur de ska kunna vara tillsammans när Henrik inte har några pengar. Samtalet glider 

över på Henriks kamrat Sotar-Olle. Här kommer än en gång skrock med i bilden när Henrik 

försöker försvara sin vän: ”[…]… men Olle har ett sådant trollskt sinnelag, och vet så många 

saker… han är aldrig av sån’t folk som vi…”. (Ljungstedt s.15) Maja spär på detta: ”[…] … 

du måtte väl aldrig låtit Olle locka dig till någon elakhet, eller ha något trollkuckel ihop med 

honom, som de säger han har för sig.” (Ljungstedt s. 15). Det hela avslutas med att Maja ger 

Henrik en medaljong som ska skydda honom från ”allt ont och trolldom och sådant” innan de 

skiljs åt. (Ljungstedt s.16).   
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Vi ser här hur rädslan för just trolldom är konstant närvarande i berättelsen, och hur vår 

berättare ännu en gång av ren slump blivit vittne till någonting som inte var hans sak. När han 

vaknar reflekterar han själv över  sin situation och position, efter att han hört ett skott avlossas 

(Ljungstedt s. 17):  

  Jag  hade  ju  nyss sett ett älskande par i  nattens dunkel,   en  sovande  far,  och…  

  nu hörde jag kanhända en lurande rivals skott…  det vore ju alldeles i sin ordning,  

  så skulle det ha gått till på teatern, om scenen varit  där; jag skulle  sannerligen inte  

  fått  se den  bättre uppföras,  åtminstone  inte  så  oskyldigt,  ty aldrig hade väl  ett  

  kärleksmöte slutat mera ärbart än det jag nyss bevittnat. 
 

Här kan vi se hur Jägaren själv reflekterar över hur han fungerar som endast publik framför ett 

skådespel fullt med förvecklingar och intriger. Detta kan ses som en reflektion över 

berättandets förutsättningar; att likna skrivandet vid teaterns uppföranden, med aktörer, scen 

och publik. Vi kommer också se att detta inte är enda gången som Ljungstedt använder sig av 

denna typ av liknelse.  

 När vår hjälte dagen efter detta nattliga äventyr än en gång befinner sig i skogen, hittar 

han ett brev på den plats där han dagen innan såg Henrik slänga någonting i kärret. Än en 

gång innehar slumpen en huvudroll i detta drama: jägaren har inte avsiktligt gått till denna 

plats utan inser när han ser kärret att han var tillbaka på dramats ursprungsplats. Brevet, denna 

ledtråd till det mysterium han bevittnat, gör honom dock inte upprymd; utan ännu en gång 

förklarar Jägaren sitt ogillande inför situationer som denna (min kursiv) (Ljungstedt s. 19):  

  Nästan  alla  mina  bekanta  överensstämmer  uti en särdeles förbittring över alla  

  lagbrott  i  allmänhet  och   tjuverier  i  synnerhet. De livas av ett intresse, ett nit  

  och  en  iver  att bringa dem  i  dagen  och få dem  bestraffade, som kommit mig  

  på den  tanken,  att de egentligen varit födda till poliskonstaplar. Det där är, utan  

  tvivel ett  berömvärt  nit,  men  jag  bekänner,  att  jag  inte  alls  delar detsamma;  

  tvärtom,  jag  hyser  en avgjord motvilja, en verklig panisk förskräckelse för alla 

   upptäckter och inblandningar i dylika saker. 

 

Än en gång hur berättarjaget ställer sig negativ till inblandning i den historia han berättar. Vi 

kan fråga oss vilken effekt denna återkommande ovilja inför inblandning har: kan det vara en 

förhoppning om högre trovärdighet som får Ljungstedt att återvända till att ge hennes 

berättare denna motsträviga ståndpunkt? Det är svårt att se denna upprepning av Jägarens 

ovilja som någonting annat än att Ljungstedt vill utmåla honom som en hederns man, någon 

som inte vill ”lägga näsan i blöt” och som inte vill beblanda sig med andra människors 

affärer. Detta kan ses som Ljungstedts försök att konstruera jägarens arete: han framstår som 

en moraliskt god man. Förutsättningar för att uppfylla arete är precis som de övriga 

kategorierna av ethos föränderliga från tid till tid och kultur till kultur, men att framstå som 
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moraliskt framstående har alltid varit ett viktigt sätt att framstå som trovärdig.
30

 Det är ett 

vanligt drag att jag-berättare tjuvlyssnar vid dörrar eller läser brev som inte är till dem, 

eftersom en jag-berättare inte har tillgång till de andra karaktärernas känsloliv så som en 

allvetande berättare kan ha.
31

 Att Jägaren ändå tvekar över detta framställer honom som 

moralisk och mänsklig, och bygger hans arete.    

 Just när jägaren står och begrundar vad han ska göra med det brev som han har hittat, 

avlossas ett skott precis intill honom. Han ropar efter den som avlossat det men ingen svarar, 

och han misstänker att han har blivit beskjuten. När han senare ska resa vidare visar det sig att 

det är ingen mindre än Sotar-Olle som är den som ska köra honom med häst och vagn till hans 

nästa mål. De inleder en konversation där Jägaren berättar att någon skjutit tidigt på 

morgonen. Sotar-Olle berättar att många tror att någonting inte står rätt till i skogen. Jägaren 

utbrister då: ”Det är väl skogsrå’t kan jag tro, som ni vill skylla era synder på, det är förbannat 

bekvämt åtminstone, bara någon ville tro därpå.” Sotar-Olle svarar då: ”Ja, ja herrn kan gärna 

skratta […] men det är dagens sanning, att många fler än herrn har hört skott i i skogen, 

alldeles inpå sig och tyckt att en kula pipit rakt förbi örat på dem, utan att de någonsin kunnat 

få rätt på skytten.” (Ljungstedt s.22-23). Här motiveras möjligheten att det finns en 

övernaturlig förklaring, presenterad av just en sådan karaktär, som utgivits för att hålla på 

med trolldom och skumma affärer. Skogsrået var ett väsen som, vilket tidigare har nämnts,  

var tätt sammanknutet med just den ensamme jägaren i skogen. Enligt sägnen skulle ett 

skogsrå till exempel kunna mixtra med jägarnas bössor.
32

 Sotar-Olle avslutar konversationen, 

efter att han berättat om att han själv en gång blivit beskjuten utan att se skymten av en 

levande själ: ”Ja, det är fälle bara för att oroa och skrämma folk kanske… liksom allt annat 

trolltyg, så rår det väl inte riktigt över en kristen människa; men en blir hemsker till sinnet i 

alla fall”. (Ljungstedt s. 24). Här anspelar Ljungstedt på att även om det inte finns 

övernaturligheter kan tron eller misstanken om dessa resultera i de hjärnspöken som senare 

faktiskt får olyckor att hända. Det öppnar upp för en annan läsning för läsaren: en som mer 

framställer det mänskliga psyket som boven i dramat. 

  Jägaren släpps av och när han kommer tillbaka till torpet inser han att han helt glömt 

bort det brev han hittat, och han bestämmer sig för att läsa det. Värt att notera här är att 

Jägaren inte längre verkar hysa några moraliska tvivel över huruvida han bör läsa brevet: 

                                                           

30
 Lindqvist Grinde s. 92. 

31 
Björck s. 50.  

32
 Schön, s. 240. 



14 
 

tvärtom beskriver han det som att han läser det i ”allsköns lugn” (Ljungstedt s. 26). Brevet, 

som är undertecknat R.S, handlar om hur denne man  (som är en förmögen sådan) nu på sin 

dödsbädd letar efter sina två förlorade söner så att han kan försonas med dem innan sin död. 

Jägaren klurar med hjälp av ledtrådar han tidigare fått att de två sönerna måste vara 

olycksbröderna Sotar-Olle och Henrik. Björck skriver såhär om brev- och dagboksromanens 

betydelse för utvecklingen av den moderna romanen:  

  Det  är  inte  tu  tal  om  att  brev-  och  dagboksromanen  har  främjat hela den  

  episka  diktens  utveckling i riktning mot psykologisk analys och introspektion.  

  Den fingerade korrespondensen gav dessutom alldeles  utsökta  möjligheter  att  

  anlägga flera synvinklar på de förvecklingar som skildrades.
33  

 

Att använda brev som referensram är tacksamt i en berättelse med en tydlig jagberättare, 

eftersom den öppnar upp för andra personers synvinkel och berättelser som annars hade varit 

dolda för oss. Extra tacksamt är det självklart också med den här typen av avslöjande, 

bortkomna brev i berättelser som bygger på mystik och förvecklingar. 

 Morgonen därpå kommer Jägaren till  en gästgivargård. Där hade samlats en grupp med 

människor, där Jägaren känner igen länsman. Jägaren går fram för att se vad som står på: 

”Med en beklämning om hjärtat, som om jag hade haft det mest dåliga samvete i världen, gick 

jag fram och frågade vad som var å färde, eftersom jag såg ’kommissarien’ ute i så bittida på 

morgonen.” (Ljungstedt s. 31).  Jägaren beskriver inte vad det är mer precis som gör honom 

obekväm: ett dåligt samvete över det brev han läst? Ännu en gång förklarar ändå Ljungstedt 

för oss hur Jägaren förhåller sig till sina känslor och moral, och konstruerar hans arete. 

Kommissarien förklarar att de hade fått upp ett spår på postrånet: en flicka hade kommit till 

prosten med en genomvåt kappsäck med brev hon hittat i ett kärr, och nu skulle kommissarien 

och hans mannar ut och undersöka nämnda kärr för fler ledtrådar. Kommissarien frågar 

Jägaren om han vill vara med på ”nöjet”, och Jägaren tänker: ”[…] min första känsla var att 

neka därtill, kände jag på samma gång en besynnerlig dragningskraft till detta äventyr, vars 

utveckling jag nu troligtvis skulle få bevittna.” (Ljungstedt s.32). Velandet mellan att inte 

vilja bli inblandad och beskåda äventyret framhålls än en gång. Ännu tydligare blir Jägarens 

ovilja att bli inblandad i någon form av olyckligheter när han förklarar för kommissarien, som 

insinuerar att Jägaren ju kan komma väl till pass med sitt gevär och unga starka kropp, att: 

”[…] jag skulle önska att förbli en passiv åskådare”. (Ljungstedt s.32) Och när de kommer 

fram till kärret, kommer osäkerheten ännu en gång till jägaren: ”Min motvilja både för det 

                                                           

33
 Björck s. 43.  
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sällskap, statt i sin ämbetsutövning, i vilket jag befann mig, och för möjligheten att bli 

inblandad som vittne i denna sak, bjöd mig att lämna dem på egen hand, men intresset och 

nyfikenheten höll mig å andra sidan kvar.” (Ljungstedt s. 35). 

 I kärret hittar sedan Jägaren och de andra männen Henriks lik. Han har uppenbarligen 

blivit dödad av ett skott och sedan gömd i kärret. De andra blir förskräckta och börjar tala om 

den mystiske, potentiellt övernaturliga, skytten som möjlig mördare: men Jägaren lägger ihop 

två och två och inser att Sotar-Olle måste ha mördat Henrik, så att han själv skulle vara ensam 

arvtagare till deras fars förmögenhet. Folktron finns som ett konkret för alla karaktärer i 

novellerna och utesluts aldrig, hur många bevis på att ingenting sådant har inträffat som än 

presenteras. Det verkar nästan som att läsaren ska övertygas om förekomsten av det 

övernaturliga, men också få förklaringen att det inte var det som var orsaken bakom 

handlingens utkomst – den här gången.  

  Slutligen konstrueras Jägarens arete än mer när han berättar det han vet för 

kommissarien innan de skiljs åt: ”Styrkande i hans misstankar om Sotar-Olle […] upptog jag 

min skjutväska och begav mig på hemvägen.” (Ljungstedt s. 38) 

 I slutet liknar vår berättare om sitt äventyr ännu en gång det han har fått uppleva som 

något taget från teatern: ”Huvudpersonerna i en dram, som under dessa tre dagar så hastigt 

utvecklat sig, dels för mina ögon och dels i min fantasi, var nu försvunna från scenen.” 

(Ljungstedt, sida 38). Att Ljungstedt flera gånger låter sin berättare likna det som händer vid 

en pjäs eller föreställning (novellen heter till och med ”Drama i skogen”) befäster ännu mer 

Jägarens roll som en åskådare, en del av publiken och en förlängning av oss som läsare. Han 

får positionen av en publikmedlem som får improvisera några stycken i en spännande pjäs, 

eller spökhistorieberättaren som varit tillräckligt nära ett äventyr för att på ett trovärdigt sätt 

kunna berätta om sina bravader; men tillräckligt långt ifrån för att anses besitta någon form av 

objektivitet. 

 I ”Drama i skogen” har Jägaren fått vara just som en gästskådespelare, en skugga som 

iakttar, studerar och analyserar händelseförloppet: men som inte själv ingriper eller har något 

egenintresse i att saker utvecklar sig på ett visst sätt. Jägaren framställs också upprepade 

gånger som en moraliskt högtstående man då Ljungstedt framställer honom som en man med 

god arete, något som kanske blir extra viktigt i och med den position som sago- eller 

spökhistorieberättare som Jägaren har. Folktrostematikens ständiga närvaro, framställd av 

Jägaren eller andra karaktärer, skapar en nerv av spänning som upprätthålls genom det 

förtroende som skapas mellan läsaren och berättaren i och med framställningen av honom 

som trovärdig och ärlig. 
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En gubbes minnen och Farmors skrin 

I detta avsnitt ska analysen av ”En gubbes minnen” och ”Farmors skrin” sammanflätas då 

båda dessa noveller har en förändring av berättarperspektivet jämfört med ”Drama i skogen” 

och ”Harolds skugga”. Det kommer här också handla mer om nedslag i berättelserna, utan att 

som tidigare referera handlingen: detta då novellernas omfång skulle ta för mycket utrymme i 

anspråk.  

 Det som förenar dessa båda noveller är att det sker en förflyttning av berättarperspektiv 

i dem: i ”En gubbes minnen” från en jagberättaren Jägaren till en annan jagberättare och i 

”Farmors skrin” till en allvetande berättare, från en berättelse skildrat ur ett brev. Så här 

skriver Holmberg och Ohlsson om den sortens berättare som först agerar som jagberättare 

men som sedan lämnar över ordet; alltså är den första jagberättaren Holmberg och Ohlsson 

hänvisar till en jagberättare som låter någon annan fortsätta historien och den andra en mer 

traditionell dito:  

  Jagberättaren ger sig visserligen ut för att vara bekant med  förhållandena  i den  

  framarbetade  världen,  men till  skillnad från jagberättarna […]  deltar  han inte  

  själv i sin historia. […] Berättaren är således extern; hon eller han   befinner sig  

  utanför diegesen  och  kan  därför  sägas  vara   heterodiegetisk. Denna berättar- 

  situation  uppvisar  i  själva  verket större likheter med den mängd romaner och 

  noveller  som  är  berättade  i  tredje  person  än  med  den  första typen av  jag- 

  berättare. Inte heller i dessa uppträder berättaren som karaktär i historien.
34

  

Inledningsvis analyseras  ”En gubbes minnen”, som börjar med vår Jägare som berättare 

under den första delen av novellen. Han är ute och jagar i skogen när han möter en man som  

introducerar sig som Konrad Dürer, och Dürer verkar vara ett känt efternamn. När Jägaren ska 

presentera sig får vi ett uttryckligt bevis på att Ljungstedt avsiktligt undanhåller hans namn 

för oss: ”Jag sade honom mitt namn tillbaka och tillade: ’Det är inte lika berömt som ert, men 

– det kan möjligen i en avlägsen framtid bli det.’” (min kursiv). (Ljungstedt s. 40). Här skulle 

det kunna handla om en lek med det faktum att Ljungstedt vill ge Jägaren en autentisk 

karaktär: att han är en fysisk person, kanske till och med den mystiske Claude Gerard? Det 

kursiverade i citatet skulle kunna syfta till att insinuera att hans namn snart kommer bli känt 

som just Gerard, jägaren  med alla de spännande historierna. Ljungstedt kan ha utnyttjat sin 

pseudonym  i detta mystifierande syfte, en inte ovanlig strategi.
35

 Det skulle också kunna vara 

                                                           

34 
Holmberg, Ohlsson s. 74.  
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 Björck s. 48. 
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en meta-anspelning på det faktum att Ljungstedt under denna tid skrev just under pseudonym, 

och syftar på hennes egna namns eventuella framtida berömmelse. 

 De två männen möter senare en äldre herre som erbjuder dem husrum på den herrgård 

där han bor. De tackar ja och i den första delen av novellen får de lära känna mannen och den 

gårdens historia och förra ägare. De unga männen blir intresserade och den äldre mannen 

lovar att berätta om ett särskilt äventyr för dem. Jag-berättaren går från Jägaren till gubben 

med meningen: ”’Jag försäkrar er, att jag känner samma otålighet att höra er, som då jag i min 

barndom fått löfte om en saga’, tillade jag, och småleende biföll gubben vår begäran.” 

(Ljungstedt s.74). Den sago-känsla som framkom på flera ställen i ”Drama i skogen” finns 

även här, och påverkar läsningen så att läsaren ska förbereda sig på ett smått fantastiskt 

äventyr. I slutet av novellen återgår berättandet till Jägaren som kort sammanfattar sina 

känslor för det gubben har berättat. Sedan tar nästa novell vid med en form av 

sammanfogande övergång: ”[…] för ett år sedan mottog jag ett långt brev ifrån min svärmiske 

och andeskådande vän, och därigenom erhöll jag en hel romantisk berättelse om ’Farmors 

skrin’.” (Ljungstedt s.115). Förutom att Konrad ska spela huvudrollen i nästa novell finns det 

mer som sammanfogar den: det skrin som ”Farmors skrin” kommer kretsa kring är ett skrin 

som gubben i ”En gubbes minnen” ger till Konrad. Berättelsen kan med skrinet sägas 

överlämnas till Konrad, även om Jägaren återger hans äventyr. 

  Jägaren inleder novellen ”Farmors skrin” med att berätta hur han fick ett brev av 

Konrad med berättelsen, och avslutar delen där han är berättare med: ”Innehållet av detta brev 

kom mig att finna tiden ganska kort, och jag ville önska att ni funne detsamma då jag nu 

meddelar dess innehåll.” (Ljungstedt s.115). Här är ordvalet ”meddelar” värt att anmärka på: 

det konnoterar förmedlingen av faktiska händelser till skillnad från till exempel ”berättar”. 

Här adresserar också Jägaren explicit en läsare, eller en publik, beroende på om vi väljer att 

tolka ”ni” som respektfullt sagt till en person eller som syftande på flera personer. Det skulle 

vara spännande att anta att det är till en publik Jägaren vänder sig: det ger teater- eller 

spökhistorieliknelsen ännu en dimension. Även om så inte är fallet intimiserar detta tilltalet 

och får läsaren att känna en stark koppling till det som händer: detta berättas för mig.   

  Novellen fortsätter sedan vara berättad ur en mer eller mindre allvetande tredjeperson-

perspektiv. Det refereras alltså ingenting ur brevet, utan istället utmålas det som en berättelse 

mer lik den i en traditionell roman.  

 Båda novellerna har först alltså, om än flyktigt, Jägaren som berättare; det är tack vare 

honom vi får ta del av resten av berättelsen. Att på detta sätt ta sig an en extern berättare kan 

vara särskilt fruktbart i en annars sträng jag-berättad samling berättelser:  
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  Men  om  den  sekundära  berättelsen  inte  är  någon utvikning utan i stället är  

  oumbärlig för den löpande framställningen? Detta är den vanligaste formen av  

  relation  i  andra  hand.  I stället för att den ursprunglige berättaren i eget namn  

  redogör  för ett förlopp eller ett sammanhang låter han någon av figurerna göra  

  det.  Inte minst omhuldat är detta grepp  just  i  jag-romane n eller  annorstädes,  

  där det behövs en synbar auktoritet för varje uppgift.
36

  

 

Att ta in en extern berättare kan hjälpa historien att få en ny vinkel av berättandet. Det blir i 

båda novellerna en sorts ask-i-ask-berättande, där flera olika vinklar vävs samman. 

 Leffler skriver i Skräck som fiktion och underhållning: ”I samband med skräcklitteratur 

är identifikation och empati därför ofta kopplat till en intern synvinkel. Detta innebär att 

läsaren går in i fiktionsvärlden och upplever händelserna ur karaktärens perspektiv.”
37

 Både 

”En gubbes minnen” och ”Farmors skrin” utgår från karaktärer vi har lärt känna tidigare, i 

första fallet den äldre mannen eller ”gubben” och i det senare Jägarens kamrat Konrad. För 

även om ”Farmors skrin” berättas från en tredje person så kretsar den kring just Konrad, som 

också har skickat brevet vars innehåll Jägaren meddelar. Båda novellerna hyser alltså en 

huvudkaraktär det är enkelt att känna empati för, vilket enligt Leffler är oumbärligt för 

skräcklitteraturens identifikation och den sympati som krävs för att vi ska uppleva de otäcka 

inslagen som skrämmande.  

 I ”Farmors skrin” inleder Jägaren med att förklara att han ska meddela handlingen i det 

brev hans vän Konrad har skickat till honom: det handlar alltså inte om en ”uppläsning” som i 

fallet med brevet i ”Drama i skogen”. Tvärtom märker man snart att återberättandet i sig är 

dramatiserat, då Jägaren berättar om händelser som Konrad inte medverkar i, och som han 

således inte hade kunnat återberätta i ett brev. Jägaren blir här explicit den historieberättare 

han verkat som i de andra novellerna. Detta blir ännu mer tydligt eftersom det till skillnad från 

i ”En gubbes minnen” inte finns någon summerande återkoppling till Jägaren och hans 

reflektioner. Istället avslutas novellen med att den sympatiske huvudpersonen Konrad efter 

mången strapatser och äventyr får flickan och skatten och försvinner mot nya äventyr, så som 

i sagan.  

 Vad finns att vinna på detta byte av berättarteknik? I båda fallen presenteras själva 

skräckhistorien av en berättare; i ”En gubbes minnen” av den äldre mannen och i ”Farmors 

skrin” av Jägaren, men detta indirekt eftersom han avslutar delen där han agerar jag-berättare 

och går över till att agera återberättare av Konrads brev, utan egen inblandning,. En vinst i 

detta kan vara att ”[…] mellan en sekundär berättare och sekundära lyssnare kan det på nytt 
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uppstå en episk kontakt […]”.
38

 Traditionellt har skräckberättelsen haft en stark ställning som 

kommunicerad muntligt framställd eller återberättad av en tredje part. Att konkretisera 

förmedlandet av skräckhistorier i en uttalad ”berättare till publik”-situation framhäver 

spökhistorie-känslan och efterhärmar den muntliga tradition från vilken historier om folktrons 

väsen och spöken härstämmar från. I ”En gubbes minnen” blir Jägaren en del av oss i 

publiken, medan han i ”Farmors skrin” istället förändrar sin egen berättarroll på så sätt att han 

nu dramatiserar eller berättar (trots hans anspråk på att ”meddela”) en historia hans vän varit 

med om. 

 När det kommer till folktrostematiken i de båda novellerna ”En gubbes minnen” och 

”Farmors skrin” är inte den lika utpräglad som den konstaterats vara i ”Drama i skogen” och 

som vi kommer se att den även är i ”Harolds skugga”.  Det oförklarliga spelar fortfarande en 

stor roll, men det är nu mer skildrat från ett annat perspektiv. Folktron finns representerad så 

fort karaktärerna befinner sig i skogen, men som övernaturlig utgångspunkt förflyttas fokus i 

dessa två noveller till att mer handla om spöken och gengångare som farorna i mörkret. Detta 

kan ha med bytet av miljö att göra: för även om skogen finns kvar som skådeplats så utspelar 

sig större delen av dessa berättelser i gods och herrgårdar eller på gästgiveri och torp. På dessa 

platser passar hemsökande spöken bättre än tomtar och troll, och miljön präglas fortfarande av 

mystik och skräckstämningar. Leffler påpekar att: ”Natur- och miljöskildringens huvudsakliga 

funktion i skräckromanen är att skapa stämning och att förbereda läsaren på de 

spänningsladdade scenerna, inte att skildra ett verkligt landskap.”
39

 Ljungstedt kan helt enkelt 

ses anpassa temat till miljön, och kombinera rädslan för de folktrosväsen som tidigare 

presenterats med nya varelser att bli rädd för. 

 I dessa två noveller lyfter alltså Ljungstedt  berättandet från (eller i det senare fallet 

genom) berättaren Jägaren utan att lämna honom utanför historien. Han blir en förlängning av 

oss som publik respektive en beskriven tredjepersonsberättare. Effekten för läsaren kan sägas 

bli att den episka kommunikationen utvidgas och till viss del anpassas till temat skräck, utan 

att innebörden av Jägarens ethos förminskas. Förutom den lilla roll han har som berättare 

inledningsvis är det fortfarande han som upplever och reflekterar över berättandet i ”En 

gubbes minnen” och han som dramatiserar eller återger det han tror vi ska finna spännande i 

”Farmors skrin”.  För att återigen anknyta till teaterns värld är det som att Jägaren i ”En 

gubbes minnen” i fysisk mening får agera publik en stund. I ”Farmors skrin” får han istället 
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agera sagoberättaren, dramatikern och regissören. Jägaren tar läsaren varligt vid handen och 

guidar henne genom äventyr och förvecklingar: även om hans position förändras så finns han 

alltid placerad nära läsaren. 

 

Harolds skugga  

I denna sista novell kan det konstateras att alla noveller i samlingen har börjat antingen i 

skogen eller med en reflektion över denna. Att så stor del av berättelsernas handlingar utspelar 

sig i skogen kan i sig ses som ett sätt att konstruera phronesis eller kunskaper: för vem kan 

mer om skogen än en jägare, och vem har där en mer självklar plats? Som Lindqvist Grinde 

tar upp i Klassisk retorik för vår tid måste talaren (här sett som Jägaren) komma fram till vad 

han eller hon har för specialistkompetens som är särskilt viktig i det fall där han eller hon vill 

övertyga, och att vara Jägare i skogen signalerar onekligen detta.
40

  

  ”Harolds skugga” inleds med hur Jägaren reflekterar över hur han trivs mycket bättre 

på landet än i staden (”Det är i skogens dunkel jag först riktigt känner mig leva, det är först 

under inandandet av dess friska doft, som själ och tanke får sin spänstighet, sitt verkliga liv.” 

Ljungstedt s. 268). Detta gör han när han är ute och jagar, nyss hemkommen från Sverige 

efter en resa till Paris. Om detta nämns inte mer än att han varit på besök där för en tid men 

längtat hem ”efter våra svala, friska skogar” (Ljungstedt s. 268) – men att överhuvudtaget 

under den här tiden resa utomlands, och till en sådan kulturell huvudstad som Paris, visar än 

en gång Jägaren som en del av en elit samtidigt som detta omedelbart kopplas till hans längtan 

efter skogen, fosterlandet. Här ser vi alltså en koppling både till arete och dessutom tidens 

doxa, det vill säga ”trosföreställningar som inte får eller kan ifrågasättas vid en viss tidpunkt, 

men också sådant som är så självklart att det knappt behöver sägas […]”.
41

 Arete för att han i 

och med detta visar på att han har de ekonomiska och kulturella förutsättningarna att hälsa på 

vänner i ett annat land, och han nämner det i förbigående: utan att skriva läsaren på näsan. 

Han uppvisar alltså intellektuell och samhällelig status och ett visst mått av ödmjukhet och 

distans till sig själv. Han visar också att han förhåller sig till doxa eftersom han förhåller sig 

till tidens nationalromantiska ideal, eftersom han visar en patriotisk hållning.
42
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Jägaren letar sig nu ut till ett värdshus, dit han går in och beställer något att dricka. Han sätter 

sig på övervåningen och utanför hör han två män samtala fram och tillbaka, först utan att se 

vilka de är. Han lyssnar intresserat på samtalet och reflekterar över de samtalandes röster; till 

synes obekymrat tar alltså vår berättare ännu en gång del av andras affärer. Plötsligt kommer 

en vagn med en förrymd fånge och hans dotter in på gården. Slagsmål uppstår mellan fången 

och hans fångvaktare och snart är i princip alla män nere på gården inblandade i bråket. 

Jägaren står kvar vid sitt fönster: ”[…] ett tyst och obemärkt vittne till scenen nedanför.” 

(Ljungstedt sida 273). Än en gång reflekterar Jägaren över sin egen position som vittne och 

hänvisar till det som han inte är inblandad i som en scen: han påpekar avståndet mellan 

honom och det som händer. Upprepningen av scenliknelsen och andra hänvisningar till teater-

terminologi är konsekvent, och kan ha flera orsaker. Förutom att det ett är sätt att sätta 

Jägaren i en specifik position eller förhållande till vad som händer är det också ett sätt att ta 

bort skuld från att Jägaren tjuvlyssnar eller tjuvtittar på folk: en scen utspelas i syfte att någon 

skall se den. 

 De andra männen kan till slut få kontroll på den arge brottslingen och Jägaren kan 

återgå till sitt iakttagande innan männen kör iväg i sin vagn. Även Jägaren fortsätter sedan sin 

färd. Oväder gör det dock svårt för Jägaren att fortsätta och han väntar på uppehåll under en 

gran. Då kommer längs vägen de två män han sett samtala, och ljud hörs från skogen. Harold, 

en av männen, går ut i skogen för att se vad ljuden kommer ifrån; allt medan Jägaren 

fortfarande sitter kvar under granen, utan att röra sig. När ljuden tilltar känner han sig dock 

tvungen att göra något (Ljungstedt s. 276): ”Jag lyssnade ångestfullt och beredde mig nu i min 

ordning att lämna mitt gömställe, för att uppträda såsom handlande person i denna scen, som 

troligen spelades där borta bakom granarnas täta och mörka kulisser.” Upprepandet av scen-

liknelsen kompletteras här med att likna själva skogen vid teaterns kulisser: det blir mer och 

mer tydligt att Jägaren vill att läsaren ska uppfatta honom som en del av publiken, som har 

fått chansen att vara med i en spännande pjäs och berättar för oss hur det var att spela i den. 

Han blott gästspelar i främlingars historier, och ställer sig i och med detta också explicit på 

”läsarens sida”.  

 Harold kommer tillbaka, nu med en märklig säck, och vagnen försvinner från platsen. 

Ovädret drar förbi och Jägaren kan fortsätta sin färd. Det dröjer nu två år innan Jägaren igen 

är tillbaka i dessa skogar.  

 När han återupptar sin berättelse är han ute och jagar i skogen och går sin vana trogen 

vilse igen. Vilsenheten skulle kunna vara ett sätt att se till att Jägaren inte aktivt uppsöker 

situationer där han kan tjuvlyssna: detta hade lätt kunnat uppfattas som osympatiskt och 
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dumdristigt. Nu är han istället bara ett offer för de märkliga omständigheter han gång på gång 

hamnar i.  

 I sin vilsenhet hittar han ett litet vackert hus och blir alldeles betagen (Ljungstedt s. 

282): 

  Denna lilla instängda dal väckte hos mig minnet av de sagor jag hört  i  min barn- 

  dom om älvornas hemvist, om förtrollade ställen i skogen där feér och troll upp- 

  slagit sina bopålar, och den underbara  tjusning,  den  oemotståndliga  dragnings- 

  kraft  dessa ställen utövar på de människor, som händelsevis råkar att få se dem. 

Här tar Jägaren upp folktron och trycker dessutom på att det skulle finnas en viss 

dragningskraft som skulle kunna dra sådana människor som ”händelsevis” går förbi – alltså 

precis sådana som han. Älvor och troll kunde enligt folktron locka till sig människor –älvor 

särskilt unga män – och vara mycket farliga för dem.
43

 Oavsett utvecklingen av historien kan 

denna utläggning ses som ett försök att rättfärdiga Jägarens irrande: vem är han att motstå 

skogens och trolldomens förtrollade makt? 

  Nu ser Jägaren Harold, mannen som han ett par år tidigare sett baxa upp ett stort bylte i 

en vagn, komma ut från stugan och därefter uppvisa en övermänsklig styrka när han lyfter 

stenar och gräver i trädgården. Utmattad av sitt irrande i skogen och den spöklika stämningen 

svimmar eller somnar sedan Jägaren. 

 När han vaknar ligger han i skogsvaktarens armar, en bit bort från den plats där han 

svimmat. Skogsvaktaren förklarar att han inte ska röra sig i de områden han har befunnit sig, 

eftersom Harold anses vara ”i kompakt med hin håle” (Ljungstedt s. 285). Han berättar också 

skrämmande historier om hur folk har råkat illa ut som varit i närheten av Harolds stuga, 

vilket gör Jägaren fundersam: ”[…] hur barnslig hans berättelse syntes och överensstämde 

med de hundra mer eller mindre fantastiska bevis jag fått på folkets sällsamma, ofta poetiska 

vidskepelse […]” (Ljungstedt s. 286). Här framställer Jägaren ”folkets” vidskepelse som 

sällsam och ofta poetisk: två positivt laddade egenskaper. Hans förhållningssätt mot ”folket” – 

vilka mer exakt de är preciserar han inte – är även det av en iakttagande karaktär. Han ställer 

sig utanför alla de sammanhang han ingår i och ser på dem utanför – som en upptäcktsresande 

i det främmande land som är Sveriges djupa skogar.   

 Jägaren är sedan så nyfiken på Harold och hans stuga att han ändå bestämmer sig för att 

utvilad och lugn återvända till stugan. Väl där hör han en sång, så fantastisk som han aldrig 

hört förut: ”Aldrig tyckte jag mig ha hört något dylikt, det förekom mig som en andes sång; 

jag hörde den inte, jag kände den bäva inför min själ, liksom de änglalika melodier man 
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såsom barn hör i drömmen. […] jag var som förtrollad.” (Ljungstedt s. 287).  Efter episoden 

vid stugan, som snart ska fortsätta analyseras, reflekterar Jägaren igen över sången han hörde 

där och folkets tal om övernaturligheterna som skulle utspelas där: ”[…] jag tyckte ju själv att 

jag hört en trollsång […]”. Trollsång, eller med ett annat ord galder, var ett magiskt kväde 

först omtalat i den fornisländska litteraturen, som kunde förvrida sinnet på den som utsattes 

för det så att denne blev galen.
44

 Att Jägaren själv tvekar över vad han faktiskt har hört eller 

upplevt håller spänningen vid liv i berättelsen men ger också historien en psykologisk 

dimension: vad utspelar sig inom Jägaren och vad händer utanför?  

 Jägaren hänvisar även intertextuellt till folktrotematik i och med blinkningar  till Irvings 

sagor,  som i ”’[…] man skulle trott honom fängslad i en magisk dvala, liksom trollkarlen i 

Alhambras sagor.” (Ljungstedt s.288).  Irvings sagor var berättelser skrivna av författaren 

Washington Irving, en amerikansk författare kanske mest känd för novellen ”The Legend 

Sleepy Hollow”.
45

 Här konstrueras ethos genom att visa att Jägaren är beläst, alltså hans 

phronesis, samtidigt som ett exempel ges för de läsare som inte är bekanta med författaren. 

Han visar också var hans historier skall placeras i och med att likna dessa händelser med 

Irvings, som innehåller skräckromantiska element precis som ”Sleepy Hollow”. 

 För att åter ta vid vid novellens handling befinner sig alltså Jägaren utanför stugan där 

han hör en fantastisk vacker sång. Han kikar in i stugan och ser att det visar sig att sångerskan 

är samma flicka som hade kommit med sin far fången den där sommaren två år tidigare. 

Förbluffad ser Jägaren flickan prata med Harold, och sedan hur Harold kommer ut i 

trädgården. Harold får syn på Jägaren, och är inte glad över det han ser: 

  […] han  hade  upptäckt  mig,  och  min  åsyn  behagade  honom  inte, det var  

  tydligt.  Jag  ville  gå fram för att förklara och ursäkta min närvaro, men dessa 

  genomträngande,  orörliga  ögon,  med sitt stela och hemska uttryck, kom mitt 

  blod  att  stelna; jag ville emotstå dess trollkraft, ville stålsätta mina förrädiska  

  nerver.  Förgäves,  blodet  stockade  sig  kring hjärtat, en svindel grep mig, jag  

  gjorde ett försök att bekämpa min sällsamma förstening, men fötterna var som  

  fastgrodda  vid marken; detta ansikte, dessa ögon, som trängde in i mina, måtte 

  haft  Medusas  makt;  jag  kände  mig  veckla  ooh [sic]  falla, hjälplös som en  

  kvinna,  utan  att  harmen  över min svaghet – som var det sista känsla jag upp- 

  fattade – kunde hålla mig uppe.   

 

(Ljungstedt s.290). Det skulle alltså vara trollkraft som gör att Harolds blick får Jägaren att 

svimma: detta är senare en av få saker som inte kommer få en naturlig förklaring. Kanske är 

det blotta förskräckelsen som får Jägaren att falla?  
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Skogsvaktaren Kjellman hittar härnäst Jägaren blåslagen i skogen. Han har skadat sitt ben 

men är fast besluten att än en gång återvända till stugan för att gå till botten med mysteriet 

med Harold och flickan med den vackra rösten, trots skogsvaktarens protester. Ett par dagar 

senare följer Jägaren med skogsvaktaren ut i skogen för att prova sitt ben, och de två skiljs åt 

för en stund. Jägaren lägger sig ner för att vila en stund och hör någonting i skogen, och en 

man dyker upp (min kursiv): ”Jag lyckönskade mig själv att vara dold, ty både hans 

misstänkta beteende och ännu mera hans utseende rättfärdigade min fruktan för den roll av 

spejare, vari jag helt obetänkt inkommit.” (Ljungstedt s. 292). Jägaren beter sig återigen som 

att han är en del av ett teaterstycke, där han agerar improvisatör och av slumpen hamnar i de 

scener där han sedan tilldelas en roll; ofta som publik, ibland som confidant till berättelsens 

verkliga huvudperson/-er och ibland som riddaren som kommer och räddar dagen. Men han 

närmar sig alltid historien som utifrån, i ”Drama i skogen” och ”Harolds skugga” som vittne 

och åskådare i den faktiska handlingen och i ”En gubbes minnen” och ”Farmors skrin” 

explicit eftersom han fungerar som en publik som återberättar för en ny. 

 Mannen i skogen visar sig vara ”Store Jan”, alltså fången från den där sommaren för ett 

par år sedan. Här ifrågasätter Jägaren själv den otroliga slump som alltid får honom att 

ofrivilligt hamna i händelsernas centrum:”[…] skulle alla dessa tre personer, som då jag såg 

dem första gången, tycktes ha ingenting gemensamt, nu finnas förenade här?” (Ljungstedt s. 

293).  Detta kan vara ett sätt att legitimera Jägarens ärlighet och intelligens: han inser själv det 

otroliga i att han lyckas befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle (eller fel plats vid fel tillfälle, 

beroende på hur man ser det).   

 Då dyker Harold plötsligt upp, och de två männen börjar bråka. Det visar sig att det 

bylte Harold lyfte upp i vagnen den där stormiga sommarnatten för ett par år sedan var Store 

Jans dotter, som Harold lovade att ta hand om åt Jan eftersom han var på rymmen från 

rättvisan. Nu ville Jan ha henne tillbaka, men Harold vägrar eftersom de hade kommit överens 

om att Harold skulle återlämna flickan till Jan endast om hon själv ville återförenas med 

honom; och sådant var inte fallet. Bråk uppstår mellan de två männen, och Harold visar ingen 

av den styrka som Jägaren tidigare har sett. Då kliver Jägaren fram för att avbryta slagsmålet, 

och det intressanta i detta är att det poängteras att skogsvaktaren ”i samma ögonblick” gav 

ifrån sig ett jaktrop, vilket skrämmer Store Jan på flykten. Varför poängteras det så tydligt att 

skogsvaktaren samtidigt som Jägaren avbryter slagsmålet? Det skulle kunna vara ännu en 

strategi för att urskilja Jägaren som den iakttagande: hans handlande förminskas då 

skogsvaktarens rop ändå hade fått Store Jan på flykt, kanske oavsett om Jägaren varit där eller 

inte. Samtidigt får Jägaren allt beröm för att ha räddat Harold. 
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Nu får Jägaren som tack för hans ”insats”, följa med Harold till hans stuga. Där blir han 

bjuden på mat av Harold och äter tillsammans med honom, hans fosterdotter Gerda (rösten 

bakom ”trollsången”) och Harolds amma. När han sedan ska gå är hans ben så svullet att han 

inte kan gå: och han får tillbringa natten i stugan.  

 Under natten har Jägaren svårt att somna, och ligger och reflekterar över skillnaden 

mellan dag och natt och hur det påverkar hans sinne:”[…] det var ännu mörkt och som jag 

inte kunde somna, återkom mina fantasier och gissningar rörande den besynnerliga värld, som 

tycktes förändra natur sedan solen gått ned.” (Ljungstedt s. 297). ”Nattens Harold” som 

Jägaren kallar honom, det vill säga Harold med det otäcka utseendet, kommer och tittar in 

genom Jägarens fönster på natten; och Jägaren fascineras av hur han kan förändras så från dag 

till natt. Dagen efter är det ”dagens Harold”, som har en förtrolig stund med Jägaren där han 

vinner så mycket förtroende av honom ”att jag – som dessutom ingenting hade att dölja – 

berättade honom hela min enkla historia med fullkomlig öppenhet.” (Ljungstedt s. 299). En av 

de allra viktigaste egenskaperna för att lyckas med att bygga sitt ethos är att vara ärlig.
46

 

Jägaren undanhåller så mycket information för oss som läsare att han måste poängtera att han 

minsann inte har någonting att dölja utan tvärtom vill visa ”fullkomlig öppenhet”. Ljungstedt 

vill också framhålla någon form av ödmjukhet hos Jägaren då han hänvisar till sin historia 

som ”enkel”; när han i själva verket verkar leva ett mycket spännande liv, både i och utanför 

skogen. Här styrks alltså Jägarens välvillighet eller evnoia.  

 Harold och Jägaren samtalar tills mycket sent och Harold somnar. Jägaren lyckas inte 

väcka honom och är rädd att han ska vakna som ”Nattens Harold” och vad som kommer 

hända då. Plötsligt hör han steg utanför dörren ännu en gång, och ser Harold utanför fönstret; 

trots att han ligger bredvid honom. Nattens Harold bär ut Dagens, och Jägaren blir 

skräckslagen och vill inte sova i stugan en natt till; ”Men kärleken övervinner både gastar och 

spöken […]” och Jägaren stannar ännu en natt för att få vara nära Gerda.  

 Dagen efter känner sig Jägaren också lättare till mods: ”Solen sken så varmt och klart, 

vem kunde nu tänka på nattens fantastiska skuggor.” (Ljungstedt s. 302). Än en gång pekar 

Jägaren på de skillnader dag och natt gör för uppfattningen av saker och ting, och här kan 

dessa ord läsas med flerbottnad innebörd. Det kan handla om de faktiska skuggor, av 

mänsklig eller omänsklig sort, som helst rör sig i nattens mörker. Men det kan också ses som 

ännu ett meta-inslag i Ljungstedts berättelser; som en reflektion över dagen och natten i 
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människans psyke. Hur skräcken , oron och ångesten förknippas med natten och mörkret, och 

hur detta är en kommentar till skräck- och folktrostematik samt spökhistorier i sig: för så lätt 

det kan vara att inte tro på det i skydd av sol och värme, lika lätt kan det vara att tveka när 

mörkret faller både utanför och inuti. Yvonne Leffler skriver i I skräckens lustgård – 

skräckromantik i svenska 1800-talsromaner att detta är typiskt för den skräckromantiska 

romanen:  

  Det   finns   en  genretypisk  indelning  mellan  dag-  och  natthändelser.  Skräck- 

  scenerna och de för intrigen avgörande händelserna utspelar sig  huvudsakligen  

  Under  natten. De   händelser som äger rum på dagen blir en avslutning av före- 

  gående  natts  scener.   […]  Genom  denna  uppdelning  mellan  dag-  och  natt- 

  skeenden  kommer  läsaren  att förknippa natten med skräck och bygga upp för- 

  väntningar  inför  de  händelser  i  romanen  som  kan  tänkas  utspela sig under  

  dygnets mörka tid.
47

  

 

Ljungstedt bygger alltså upp en spänning mellan dagens mer förnuftiga analyserande mot 

nattens rädsla och tvivel. 

 Jägaren vet nu inte vad han ska tro om Harolds märkliga uppförande, men vill i skydd 

av dagen hitta en logisk förklaring. Han intalar sig att Harold är en sömngångare, och att det 

är förklaringen till allt Jägaren har sett. Rädslan stärker Jägarens evnoia eftersom han verkar 

ärlig och mänsklig, medan hans rationella sida hänvisar till phronesis, att han ändå vill vara 

rationell.  

 Senare samma dag sätter sig Gerda vid pianot och sjunger en dikt hon har komponerat 

musik till, och texten handlar om en älvdrottning. (Ljungstedt s. 303). Att det kan finnas väsen 

i skogen gör sig gällande överallt: både i faktiska diskussioner om vad som sker men också i 

förbigående som i texten till denna sång eller i ordspråk eller kraftuttryck. Denna sång säger i 

sig ingenting om handlingen men fortsätter ge läsaren intrycket av att det finns någonting 

övernaturligt runtomkring stugan som kan ha med de märkliga förvecklingarna att göra. 

 Detta konstanta antydande om folktron fortsätter på kvällen, då Harold verkar orolig 

och anförtror sig åt Jägaren: ”[…] någonting nalkas oss… mig, men jag vet inte vad namn det 

har.” (Ljungstedt s. 303). Leffler skriver att ett typiskt grepp inom skräckfiktionen är att göra 

den här typen av profetior
48

, och här blir kopplingen till folktron tydligt: någonting nalkas 

dem, men han vet inte vad namn det har. Skräcktemat intensifieras av att en av 

huvudkaraktärerna (och i det här fallet den som är närmast kopplat till mysteriet) explicit 
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uttrycker oro över någonting han inte kan placera eller vet vad det är; men det kommer 

närmare.  

Jägaren vaknar  under natten av ett ångestfullt vrål. Han springer ut och ser Nattens Harold 

slåss mot Jan medan en annan man springer bort med Gerda i famnen. Mannen tappar Gerda 

och flyr in i skogen, och Jägaren springer fram och befriar henne från att vara bunden. 

Alldeles därefter kommer amman, och här kan vi ännu en gång se hur Jägaren egentligen inte 

har gjort någonting, men han får senare ändå mycket beröm för sin insats.  

 Efter att ha återfört kvinnorna till stugan letar Jägaren efter de båda kämparna: och hittar 

Harold död. Straxt efter kommer dock amman ut och ropar att allt slutade gott, då Harold 

ligger på sitt rum och inte har vaknat av uppståndelsen. Jägaren lämnar Harolds orörliga 

kropp och går in i stugan för att där träffa – Harold?  Harold berättar nu sanningen: han hade 

nämligen en tvillingbror, Henning, och det var honom Jägaren sett om nätterna. Om Henning 

berättar amman: 

   […] om  likheten  varit  fullkomlig,  hade  vi inte haft skäl att sörja däröver;  

  men då  de båda barnen växte till och Harold blev kvick och livlig, blev den  

  stackars  Henning  en  idiot, som endast tycktes äga en enda känsla, en enda  

  instinkt, den av blind och passionerad tillgivenhet för brodern, vilken denne 

   å  sin  sida  inte  kunde  återgälda  med  annat,  än  en  sällsam  fasa  för sin  

  förnuftslösa spegelbild […]  
 

(Ljungstedt s. 310). 

 Det visar sig alltså finnas en så gott som helt logisk förklaring, även om det underligger 

vissa övernaturliga tendenser: som Hennings nästan omänskliga styrka, som aldrig förklaras 

närmare. 

 Det är svårt att läsa historien om Harold och hans tvilling utan att komma och tänka på 

Robert Louise Stevensons Dr Jekyll och Mr Hyde från 1886.
49

 Även om detta verk är 

publicerat mer än tio år efter Ljungstedts samling innehållande ”Harolds skugga”, visar båda 

prov på de skräckromantiska strömningar som influerade Europa under slutet av 1800-talet. 

Det mänskliga psyket och dess ”natt- och dag-sidor” finns tydligt representerade i båda dessa 

historier, och båda leker med tanken att det finns två sidor av varje människa. Detta tema var 

extra tacksamt inom skräckgenren eftersom den framhåller spänningen mellan den ljusa och 
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den mörka sidan av människan och ifrågasätter vad var av oss egentligen är kapabla att göra, 

och vad som finns på den mörka sidan. 

  Genom att sammanfläta tvivlet och tvekan som kanske starkast uttrycks genom en 

sympatisk jag-berättare med antydningar om övernaturliga väsen och jag-berättarens 

reflektioner över det egna psykets makt försätter Ljungstedt läsaren i samma osäkra tillstånd 

och ger skräcken flera dimensioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Sammanfattning  

Jag har i denna uppsats undersökt berättarperspektivet i Aurora Ljungstedts novellsamling En 

Jägares Historier utifrån hur Ljungstedt konstruerar sin berättares ethos och använder 

berättartekniken tillsammans med folktrostematik för att skapa en skräckstämning i sina 

noveller. Ljungstedt konstruerar berättarens ethos på ett sätt som framhåller honom som en 

pålitlig person genom phronesis, arete och evnoia. Hon använder också berättarperspektivet 

för att ge berättelserna en stark identifieringsmöjlighet genom jag-berättarens vaga men 

sympatiska beskrivningar. Det sistnämnda kan också ses som en strategi för att väcka 

nyfikenhet och autenticitet inför berättelserna: kan de vara sanna, berättade av en verklig 

person – kanske Claude Gerard själv? I samlingens mittersta noveller byter även Ljungstedt 

berättarperspektiv, men är ändå noggrann med att bevara den sympatiske huvudpersonen och 

Jägarens anknytning till dessa historier. Här får folktron till viss del stå tillbaka för 

övernaturliga inslag som till exempel spöken: men den finns alltid med i bakgrunden och det 

oförklarliga får fortsatt en central roll i berättandet, även om fokus skiftar något.  

 Att framställa Jägaren som en moralisk man skapar tillsammans med folktrostematik 

och Jägarens inställning till denna ett förtroende för berättaren och försätter läsaren ett steg 

närmare i mottagandet av skräcktemat. Ljungstedt arbetar aktivt med att placera Jägaren i en 

position där han är åskådare och inte aktivt handlande i texten: antingen genom att låta honom 

vara passiv i de berättelser där han faktiskt ingår, eller genom att helt eller delvis ta ut honom 

ur handlingen och endast finnas där som förmedlare av historien. Ljungstedt leker med 

fiktionen utifrån dess två ytterligheter: dels försätter hon Jägaren i en position av publik eller 

åskådare med referenser till teatern och dramat, kanske det mest fiktiva som finns: å andra 

sidan går det att ana ett visst anspråk på autencitet, till exempel i och med förordet och 

Ljungstedts position som skrivande under pseudonym. Just teaterliknelsen är genomgående i 

novellerna i En Jägares Historier: det talas om skogens kulisser, scener där handlingen 

utspelar sig, roller Jägaren eller andra karaktärer får med mera. Förutom lekandet med 

fiktionen öppnar detta också upp för sago- eller berättarperspektivet, där varelser som troll, 

älvor och skogsrån har sin särskilda plats.  

 I Jägaren får läsaren den ideala historieberättaren, en länk mellan verkligheten och 

fiktionen, som vinner våra sympatier eftersom han dels kliver fram och tillbaka mellan den 

som på teatern eller i filmen kallas den tredje väggen: i ena sekunden är han med i dramat 

(men som en förlängd version av oss, publiken: en åskådare) i nästa sätter han sig bredvid oss 

och är själv en del av publiken, som återberättar andras äventyr.  
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Ljungstedt visar i En Jägares Historier prov på stor skicklighet vad gäller att skapa en 

skräckatmosfär på flera olika nivåer, med hjälp av framställningen av berättaren Jägaren och 

anknytningarna till folktrostematiken. Det till synes enkla förhållningssättet att använda sig av 

en jag-berättare utnyttjar hon till fullo och dessutom byter hon berättarformer fram och 

tillbaka mellan novellerna, utan att tappa det som gör att hennes noveller uppfattas som 

närvarande och tilltalande. En Jägares Historier är långt ifrån den enkla 

underhållningslitteratur den anklagades för att vara vilket till viss del gjorde att Ljungstedts 

författargärning föll i glömska: tvärtom visar den på stor kunskap om den narrativa konsten 

och människans förhållande till det som skrämmer henne – en uppvisning av sann 

berättartalang.   
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