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När känslorna får ta rodret: 
	  
En läsning av John Fowles Den franske löjtnantens kvinna som 

postmodernt melodrama.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Abstract:  
This essay is first and foremost an exploration of the melodramatic themes in John Fowles 
The French Lieutenant’s woman. By defining melodramatic plot events and analyzing the 
novels postmodern narrative as a melodramatic element in its own right, this study’s purpose 
is to explain what makes the reader react in a specific way – Or more specifically: feel 
alienated by the books narrator.  
  
Throughout the study, I’ve analyzed specific melodramatic examples in The French 
Lieutenant’s Woman; Its multiple endings, the meta-fictional narrator and its characters and 
connected them to the melodramatic genre and sensibility in an attempt to define the 
reader’s emotions towards a seemingly unconventional narrative.  
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Inledning 
När jag läste Den franske löjtnantens kvinna (1969)1 för några år sen hade jag minimalt med 

förkunskaper om verket eller författaren och det blev en känslomässigt omvälvande 

upplevelse. Jag lämnades frustrerad, med en känsla av att blivit bedragen av författaren 

själv. John Fowles tycks mer eller mindre leka med läsarens känslor genom att locka in 

denna i en detaljrik, målande och romantisk värld – enbart för att sedan ifrågasätta verkets 

och karaktärernas autencitet. Jag började undra om textens framställning medvetet ville 

väcka de känslostormar jag drabbades av, vilket leder till denna analys.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med min uppsats är dels att utforska verkets melodramatiska sida, dels att undersöka 

hur det postmoderna narrativet kan bidra till en ny melodramatisk nivå. Jag ämnar utreda hur 

de postmoderna och melodramatiska elementen samarbetar i berättartekniken, 

kärnkaraktärerna och i skildringen av epoken i berättelsen. Jag ställer frågorna: 

Hur kan en undersökning av de melodramatiska elementen i Den franske löjtnantens kvinna 

bidra till en förändrad förståelse av berättelsens värld och karaktärer?  

Kan berättarens inblandning i det huvudsakliga narrativet klassas som ett melodramatiskt 

inslag? Bidrar eller hämmar detta till läsarens emotionella respons? Andra frågor som ställs 

är: är melodramat som genre verkligen så simpelt som ryktet säger? Är genren enbart 

beroende av billiga, överdramatiska trick och kan Den franske löjtnantens kvinna, som ses 

som en komplex berättelse, klassas som melodramatiskt?  

Inledningsvis beskriver jag verkets dubbla temporalitet samt relationen mellan den tid då 

berättelsen utspelas och författarens samtid. Detta gör jag genom att gå igenom ett flertal 

verk gällande postmodernism och kopplar dessa till hur den viktorianska berättelsen kan 

representera frihet och verkligheten som konstruerad.  

De mest omfattande delarna berör verkets karaktärer samt berättelsens tre alternativa 

slut. Jag har valt att med ett flertal artiklar och mer övergripande facklitteratur vrida och 

vända på de inslag som kan uppfattas som melodrama, samt ställa frågan om dessa inte är 

mer relevanta än jag först trott. 2 Nämnda artiklar presenteras i min teoridel.  

                                                
1 John Fowles, The French Lieutenant’s Woman, Cape, London, 1969. 
2 John Mercer, Martin Shingler, Melodrama: Genre, Style, Sensibility, Wallflower, London, New York, 2004. 



 

 

Teori och metod 
För min analys av Den franske löjtnantens kvinna använder jag mig främst av Mieke Bals 

Narratology: Introduction to the theory of narrative (1985), som ger en bred bild hur den 

narratologiska teorin fungerar, samt John Mercer och Marting Shinglers Melodrama: Genre, 

Style and Sensibility (2004) som diskuterar melodramats många områden och funktioner. 3,4, 

För att förklara metafiktion använder jag Linda Hutcheons Narcissistic Narrative: the 

Metafictional Paradox (1980).5 Dessa går igenom de tre områden, narratologi, melodrama 

och metafiktion som jag utreder i relation till romanen. För att förtydliga har jag tillägnat 

dessa områden separata underrubriker nedan.  

 

Melodrama 
Melodrama, eller mélodrame, växte fram som genre i Frankrike under det sena 1700-talet 

och tidiga 1800-talet inom teatern. Det definierade då ofta överdrivet romantiska eller 

våldsamma inslag, men även användning av musik och scenspråk som var anpassat för att 

väcka omedelbara känslor hos publiken.6 Som genre hade melodramat en överdriven natur: 

”At the level of pure entertainment, melodrama established notoriety through astonishing 

twists and turns of fate, suspense, disaster and tragedy, its last-minute resques and happy 

endings.”7 

Det finns många definitioner på vad begreppet melodrama innebär idag, är det en 

genre, en stil? Stämmer den allmänt pejorativa bilden av det som länge existerat? Oavsett 

hur det definieras råder konsensus av det är ett område som ännu inte fått ett ultimat svar; 

Marcie Frank menar att ”the role melodrama has played in the modern organization of 

literary and nonliterary forms and styles has yet to be fully theorized and described (…)”8. 

Det finns med andra ord ett stort antal aspekter av de olika melodramatiska områdena som är 

möjliga att analysera. John Mercer och Martin Shingler gör en omfattande undersökning av 

ett flertal av dessa i Melodrama: Genre, Style and Sensibility (2004)9. De menar, att oavsett 

                                                
3 Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of the Narrative, University of Toronto Press, 1985. 
4 Mercer, Shingler, 2004. 
5 Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, Wilfrid Laurier University Press, 
Waterloo, Ont: 2013. 
6 Peter Brooks, the Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the mode of excess, 
New Haven, Yale University Press, 1995, s. 9. 
7 Mercer, Shingler, 2004, s. 21. 
8 Marcie Frank, ”At the Intersections of Mode, Genre, and Media: A Dossier of Essays on Melodrama, 
Crtiticism”, 2013, s. 3. 
9 Mercer, Shingler, 2004. 



 

 

hur man eventuellt förstår eller definierar begreppet så har det alltid förmågan att framkalla 

starka känslor hos mottagaren, oavsett vilken typ av känsla detta må vara.  

Gällande emotionell anknytning samt läsarreaktion använder jag mig av artikeln 

”Melodrama and Tears” (1986) av Steve Neale. Denna behandlar melodramats element av 

att framkalla just tårar hos publiken, främst i film. Neale inleder med ”Melodrama emerged 

on the stage as a consequence of the development a new theatrical genre, somewhere 

midway between tragedy and comedy. (…)” och fortsätter; I want in this article to discuss 

’the pleasure of being touched and giving way to tears’ as a crucial component of 

melodrama (…)”10 Han fortsätter sin artikel med att förklara grunderna i melodrama som 

genre, om att effekt går före anledning, och att inslag av ödet och slumpen leder till en makt 

över verkets karaktärer. Neale diskuterar även ”too late” som en specifik narrativ händelse 

som framgångsrikt används för att väcka mottagarens/publikens känslor. Han förklarar detta 

med ett exempel på hur detta kan göras: 
 Will the characters become aware of another’s feelings, […] – or will events 
intervene to separate them in one way or another? We have to wait and see. We 
are dependent, not on time in the abstract, but on the time of the narrative and its 
narration. And the longer there is delay, the more are we likely to cry, because the 
powerlessness of our position will be intensified, whatever the outcome of events, 
’happy’ or ’sad’, too late or just in time.11    

 
Neale menar att inslaget ”too late”, eller ett utökat tidsavstånd som sker mellan till exempel 

en konflikt och dess uppgörelse, bidrar till emotionella reaktioner eller tårar hos publiken, 

oavsett om det avslutas med en lycklig eller sorglig händelse. Detta diskuterar jag närmare i 

delen ”Fowles tre slut: Tradition, romantik och cynisism”.12 

Narratologi 
”Narratology is the theory of narratives, narrative texts, images, spectacles, events; cultural 

artifacts that ’tell a story’”.13 Så inleds Mieke Bals Narratology: Introduction to the theory 

of narrative. Boken erbjuder enligt Bal ett redskap för att beskriva och analysera narrativ 

text. Bals exempel rör litteratur men även film, och hon utreder allt från filmen visuella 

narrativ till den litterära textens olika berättarnivåer. Hennes definition av den narrativa 

texten består av en specifik bas: ”(…)a three-layered distinction – text, story, fabula (…)”14.  

                                                
10 Neale, 1986, s. 1. 
11 ibid., s. 7. 
12 Se s. 22. 
13 Bal, 1985, s.3. 
14 ibid., s. 6. 



 

 

Nödvändiga begrepp för min uppsats är fokalisering, dieges samt berättarens synlighet 

och identitet. Berättaren och fokalisatorn är nära relaterade till varandra; ”The Focalizor […] 

is an aspect of the story this narrator tells. It is the represented ’colouring’ of the fabula by a 

specific agent of perception, the holder of the ’point of view’”.15 Detta är viktigt för min 

analys då Den franske löjtnantens kvinna innehåller flera diegetiska nivåer. Det är den 

huvudsakliga berättelsen som står för den centrala diegesen, men berättaren befinner sig 

både utanför denna, men när det behövs; inuti. Detta återkommer jag till i själva analysen. 

Som Bal nämner är fokalisatorn berättarens redskap till att presentera berättelsen, och 

romanen består av flera fokalisatorer då berättaren har tillträde till ett flertal karaktärer. I 

Den franske löjtnantens kvinna är Charles den huvudsakliga fokalisatorn, men berättaren är 

namnlös men benämner sig själv som författare. 

 

Postmodernism och metafiktion  
För en definition och förklaring av metafiktion, som grundar sig i postmodernismen, har jag 

använt mig av Linda Hutcheons Narcissistic Narrative: the Metafictional Paradox (1980).16  

”’Metafiction’, as it has now been named, is fiction about fiction that is, fiction that includes 

itself a commentary on its own narrative/linguistic identity.”17 Hutcheons inledande 

definition av metafiktion är simpel men kompakt, och högst relevant för min uppsats.  

Hutcheon diskuterar narrativet som självmedvetet, och ett synliggörande av 

skapandeprocessen. Hon argumenterar för hur postmodernismen som genre är viktig för 

metafiktionen, men att hon valt att enbart diskutera postmodernismen kortfattat, då hon 

anser att det är en stämpel som begränsar metafiktionen som självständig genre.18 Det 

viktiga i tolkningen av metafiktion och postmodernistisk prosa är inte bara vad som skapas, 

utan även hur. Metafiktion som genre har en redan existerande värld att förhålla sig till, i 

detta fall den viktorianska epoken, men sagda värld kan presenteras med ett modernt, 

efterkommande perspektiv. 

                                                
15 Bal, 1985, s. 19. 
16 Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, Wilfrid Laurier University Press, 
Waterloo, Ont: 2013. 
17 Hutcheon, 2013, s. 22. 
18 ibid., 2013, s. 24. 



 

 

 

Tidigare forskning 
Det som har varit tydligt under min forskning är hur mycket det skrivits om Den franske 

löjtnantens kvinna. Det är omöjligt att nämna en bråkdel av de analyser, studier, 

avhandlingar och forskningsarbeten som skrivits om den. Allt från verkets olika teman 

såsom frihet, sexualitet och existentialism har diskuterats; som tidigare nämnt har Linda 

Hutcheon skrivit ett kapitel titulerat ”Freedom Through Artifice: The French Lieutenants 

Woman” tillägnat romanen, och hon diskuterar alla nämnda teman. Hutcheon använder 

denna som ett typexempel på det metafiktionella narrativet, hon motiverar sitt val med: 
 
This novel is worth closer investigation here because it also brings to the fore many of 
the other motifs and devices of the overt kind of diegetic narcissism that has been the 
topic of discussion […] For this reason, it stands almost as a model.19  

 
Heidi Hanssons avhandling Romance Revived: Postmodern Romances and the 

Tradition (1998)20 är en studie av litterära verk av ett flertal författare som hon anser hör 

hemma i facket postmodern romantik, och en stor del av avhandlingen är tillägnat John 

Fowles och Den franske löjtantens kvinna. Hansons hävdar att den postmoderna romantiken 

är en egen subgenre och inte bara ett begrepp.21 

Relationen mellan författaren och läsaren samt Fowles berättarteknik har analyserats i 

stor utsträckning och har nyligen utretts i till exempel Dani Connollys doktorsavhandling 

Out of the Shadows: Representation of the Reading and Writing Experience in Fiction från 

2011.22 Connolly jämför Den franske löjntnantens kvinna med J.M Coetzees Foe (1986) och 

utreder förhållandet mellan författare, läsare och subjektivitet. Avhandlingen djupdyker i 

verkets narratologiska avvikningar samt författarens nedskrivna närvaro i diegesen och 

utforskar den kontakt läsaren får med författaren. Maria Trejlings kandidatuppsats från 2013 

”Gudsspel didaktik och överföring i John Fowles The French Lieutenants Woman” gör en 

liknande analys som Connolly då även Trejling fokuserar på just denna relation.23 Inom 

feministiska studier har romanen både kritiserats och hyllats, vilket Bonnie Zare diskuterar i 

sin artikel ”Reclaiming Masculinist Texts for Feminist Readers: Sarah Woodruff’s The 
                                                
19 Hutcheon, 2013, s. 113. 
20 Heidi Hansson, Romance Revived: Postmodern Romances and the Tradition, Umeå: 1998. 
21 ibid., s. 2. 
22 Connolly, Dani, & De Reuck, Jennifer, Out of the Shadows: Representations of the Reading and Writing 
Process in Fiction, 2011. 
23 Maria Trejling, ”Gudsspel didaktik och överföring i John Fowles The French Lieutenant’s Woman”, 2013.  



 

 

French Lieutenants Woman” (1997)24. Zare behandlar båda sidorna av debatten och visar 

vad i framställandet av Sarah Woodruff som kan tolkas som feministiskt kontra 

antifeministiskt.   

 

Översikt av verket 
The French Lieutenants Woman av John Fowles (1926-2005) utgavs 1969 och är den mest 

sålda av hans romaner. Den kan tas för en klassisk viktoriansk berättelse om man inte har 

tidigare kännedom om Fowles berättarteknik. Berättelsen börjar våren 1867 och utspelar sig 

under ca två års tid utöver de referenser till efterkommande historiska händelser som skedde 

mellan berättelsens och författarens samtid. Romanens huvudkaraktär som också står för 

fokaliseringen är Charles Smithson, en ung paleontolog som i berättelsens början befinner 

sig i Lyme Regis med sin fästmö Ernestina Freeman. Charles är inledningsvis till synes nöjd 

med sin tillvaro, sitt blivande äktenskap samt sin roll i samhället – tills han möter 

titelkaraktären Sarah Woodruff vars frivilliga utanförskap får honom att ifrågasätta sin värld. 

De inleder en kort romans och möts enbart ett fåtal gånger varpå de skiljs åt. Romanen har 

tre alternativa slut, inget av dem är presenterat som det ”äkta”, utan det är upp till läsaren att 

välja. Det första slutet sker långt innan romanens slut men beskrivs först efteråt som en 

vision. 

Utmärkande för romanen är Fowles metafiktionella narrativ. Författar eller 

berättarkaraktären är ofta närvarande: dels i delar som tar avstamp från berättelsen 

överhuvudtaget, men även i instanser där han får en fysisk form i berättelsens värld. Linda 

Hutcheon beskriver Den franske löjtnantens kvinnas världsnivåer i sin studie Narcisstic 

Narrative: the Metafictional Paradox: 
 
Here we are dealing with a number of of worlds within worlds. The core or the 
most traditional novelistic universe is that of the characters. Outside and 
including that is a world in which exist the […] narrator’s personae who enter, 
at times, the core world. Outside that is the diegetic world of the narrator’s 
voice.25 

 
Berättaren kommenterar dessutom berättelsens händelser från ett utomstående, mer modernt 

perspektiv och refererar till historiska händelser som sker långt efter berättelsens slut. När 

                                                
24 Bonnie Zare, ”Reclaiming Masculinist Texts for Feminist Readers: Sarah Woodruff’s ’The French 
Lieutenant’s Woman’”, Modern Language Studies 27, nr. ¾, 1997. 
25 Hutcheon, 2013, s.113. 



 

 

berättaren blir ”synlig” delar han många av de attribut som kännetecknar John Fowles och 

har därmed ofta benämnts som författaren: något som leder till denna vanliga slutsats är 

kapitel 13 då detta består av en utläggning angående verklighet och författarens roll, samt till 

och med påpekar att han är en författare.26 Senare i romanen beskriver berättaren sig själv 

som en skäggig gestalt vilken delar likheter med Fowles. Denna berättarteknik ställer frågor 

om verklighet, fiktion och läsarens roll. Verkets genomgående teman är klass, kön, 

intertextualitet och frihet. Sagda teman representeras delvis via karaktärer, dialog och 

händelser, men även hur de beskrivs och presenteras. 

När verket utgavs var det mottagandet överlag positivt, både av kritiker och gemene 

läsare, och den låg på New York Times bästsäljar-lista i över ett år.27 1980 filmatiserades 

romanen i regi av Karel Reisz och med Harold Pinter som manusförfattare. 

Huvudkaraktärerna Charles och Sarah spelades av Jeremy Irons respektive Meryl Streep. 

Även filmen nådde stor framgång och godkändes av Fowles.28 

 

Avgränsningar 
I analysen av verket använder jag mig huvudsakligen av tre olika avsnitt av boken och går 

igenom dem i kronologisk ordning, detta beror på romanens omfattande omfång. Jag har valt 

ut dessa delar på grund av hur det melodramatiska kan ses i dem: karaktärer, narrativ, 

struktur och händelser går alla att diskutera ur det melodramatiska perspektivet. Jag 

exkluderar även en stor del av romanens karaktärer då alla inte är relevanta för min 

undersökning. Jag har valt fyra av verkets karaktärer, exklusive berättaren, som alla är goda 

exempel för hur det melodramatiska kan tolkas i texten. De karaktärer jag utforskar är 

Charles Smithson, Sarah Woodruff, Ernestina Freeman och Mrs Poulteney.  

De delar av boken som diskuteras är följande: 

Romanens inledande få kapitel (1-14), fokuset på dessa gäller beskrivningen av den värld 

som presenteras, introduktion av huvudkaraktärer, berättarteknik samt berättarens första 

intrång i berättelsen. Följaktligen analyseras kapitel 40, 46 samt 47. Här går jag igenom hur 

Charles sexuella möten med två olika kvinnor gestaltas, samt de händelser som omger och 

följer sagda möten. Slutligen undersöker jag berättelsens tre slut, kapitel 44 samt 55-61. Jag 

har valt just dessa passager ur romanen då de på olika sätt innehåller melodramatiska 
                                                
26 Fowles, 1969 s. 98. 
27 Charles Drazin, ”Fowles, John Robert, (1926-2005)”, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford 
University Press, 2009.  
28 Shoshana Knapp, ”The Transformation of a Pinter Screenplay: Freedom and Calculators in The French 
Lieutenant’s Woman”, Modern Drama, vol. 28: 1985, s. 10.  



 

 

element. Definition samt avgränsningar gällande melodrama finns nedan i uppsatsens 

teoridel.  

 

Disposition 
Jag har inlett min analys med att ge exempel på den viktorianska epokens betydelse för den 

frihet berättaren vill ge läsaren, och denna epoks förutsättningar som litterär miljö i detta 

ändamål. Jag har även diskuterat hur melodramat som genre och narrativ i relation till det 

postmoderna skrivsättet. Under samtliga delar har jag gått in på relationen mellan berättare 

och försökt få en bild av det affektiva förhållandet mellan dessa.  

Därefter har mitt arbete främst fokuserat på romanens karaktärer och kärnhändelser. 

Under rubriken ”Melodramatiska karaktärer – arketyper ur den postmoderna blicken” har 

jag inlett med att beskriva fyra av verkets karaktärer och hur de framställts.29 Jag går även in 

på huruvida karaktärernas tankar och framtid är tillgängliga för berättaren och därmed 

läsaren eller inte. I delen som följer har jag fokuserat på Charles och Sarahs relation, och hur 

det melodramatiska greppet ”too late” går att finna i en specifik händelse gällande dessa 

karaktärer; brevet som aldrig kom fram. Min mest omfattande del behandlar romanens tre 

alternativa slut, och hur berättaren sviker sitt löfte om att ge läsaren frihet. Jag har även 

diskuterat hur man kan tolka sluten som olika melodramatiska inslag. 

 

Analys  

1960-talet och det viktorianska: Diskurser och frihet 
För att inleda har jag valt att diskutera berättarteknik, teman, epok och genre. Fowles 

berättarteknik fungerar på flera nivåer och delvis som ett verktyg till att gestalta Charles 

längtan och kamp för att bli fri från sin tids struktur. Charles tycks acceptera många av de 

moraliska regler som existerade under det sena 1800-talet, men är allt för nyfiken, sexuell 

och impulsiv för att vara helt tillfreds. Romanens berättare är namnlös, länge utan ansikte 

och relation till berättelsens karaktärer.  

När berättaren förklarar att karaktärerna är fiktiva, men att de trots det inte helt och 

hållet kan styras av författaren är frihet hans främsta argument: ”There is only one definition 

of God: the freedom that allows other freedoms to exist. And I must conform to that 
                                                
29 Se s.16. 



 

 

definition.”30 Han påpekar även att han måste ge sina karaktärer frihet för att själv kunna 

uppleva sagda frihet. Loveday skriver, angående berättarens gestaltning av sig själv i texten: 

”(...) These intrusions are very carefully handled so as to fall into two types: manipulators 

and non-manipulators.”31 Anmärkningsvärt med detta är argumentet gällande berättarens 

extra-diagetiska inslag som manipulatorer – då det åter går i hand med det melodramatiska 

tillvägagångssättet att aktivt försöka väcka specifika känslostormar hos mottagare. 

Berättaren är alltid närvarande, men oftast som en kommentator som diskuterar 

karaktärernas val och eventuella framtid. Vid ett fåtal tillfällen blir han dock synlig, fysisk i 

berättelsen och manipulerar åt vilken riktning den ska fortgå. Det tydligaste exemplet på hur 

han ”lägger sig i” är i bokens allra sista kapitel, då han plötsligt dyker upp för att vrida 

tillbaka tiden, vilket jag återkommer till i min avslutande del.  

Simon Loveday hävdar att Sarah som karaktär är öppningen till arbetet för Charles 

frihet, men också att Fowles begär efter att ge även läsarens fria vilja makt över sin läsning 

(och egna val av var innehållet ska hamna). Ur specifikt detta perspektiv, strävan efter 

friheten, ger en viktoriansk miljö de perfekta förutsättningarna för postmodernismens 

ifrågasättande av vad som är verklighet och inte och hur detta skildras.  

Den viktorianska tiden är känd för att vara frigid, tillknäppt och strikt, men är även en 

tid tekniska framsteg, vetenskap och utveckling. Fowles förklarade att hans fascination för 

den viktorianska epoken grundades i att även den var ”highly existentialist, in many of its 

personal dilemmas”.32 Detta dilemma, att vara en tid i kläm mellan gamla och nya perspektiv 

är något Charles brottas med under hela berättelsen.  

 

Läsaren och berättaren 

Läsaren får rollen som representant för valfrihet och dras i och med detta in berättelsen. 

Berättaren vänder sig till läsaren och betecknar denna som ”you”.  Läsarens roll känns desto 

större under de passager där berättaren talar direkt till en antagen läsare: ”A character is 

either ’real’ or ’imaginary?’ If you think that, hypocrite lecteur, I can only smile.”33 

Berättaren träder senare in i berättelsen i fysisk form, dock namnlös och utan en relation till 

övriga karaktärer. I kapitel 13 påpekar han att karaktärerna är påhittade, nedskrivna och 

konstruerade av honom, vilket är den första tydliga avvikningen från diegesen. Långt innan 
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detta sker diskuterar och ifrågasätter han dock karaktärerna i direkt dialog med läsaren. Till 

exempel gör han narr av Charles val av kläder då nämnda ska ut och vandra;  

 
How, in the case of Charles, can he not have seen that light clothes would have 
been more comfortable?”, detta följs av ”Well, we laugh. But perhaps there is 
something admirable in this dissociation between what is comfortable and what is 
most recommended.34  

 
Denna iakttagelse kan uppfattas som trivial vid första anblick, men säger mängdvis om 

berättelsens framställning och är värd att diskuteras ur ett flertal aspekter. Först och främst 

kommentaren; ”We laugh”: Berättaren (senare kännetecknad som författarkaraktären) 

anförtror sig till läsaren, och tar för givet att dennes uppfattning är delad med hans. Detta 

leder till en samhörighet, ett inkluderande som blir ett sällskap genom kommande 

händelseförlopp. Fortsättningsvis kommer läsaren ständigt att bli påmind om berättaren, 

författarkaraktären som sällskap genom läsningen. I och med att berättaren har kunskap om 

en mer modern tid, blir det även lättare att känna ett samförstånd.  

Passagen är också talande för berättarens syn på den viktorianska tidens synsätt och 

förutsättningar: Ett ifrågasättande sker (skulle det inte vara mer bekvämt med en annan typ 

av klädsel) men även en förståelse och respekt: Något i Charles val att välja det 

rekommenderade snarare än det bekväma och praktiska, är trots allt beundransvärt.35 

Slutligen är dessa citat anmärkningsvärda ur verklighets/fiktions-perspektivet. 

Berättaren ifrågasätter karaktärens val och gör sig därmed till en passiv iakttagare, det finns 

en underliggande mening (som senare gör sig desto mer påmind) av att berättaren inte kan 

påverka karaktärens handlingar, utan enbart påpeka och diskutera dem. Detta är relevant för 

de avvikningar som komma skall – och gör läsarens chock gällande berättarens intrång desto 

större. Det är här manipuleringen börjar. Heidi Hansons avhandling Romance Revived: 

Postmodern Romances and the Tradition från 1998 analyserar postmoderna romanser och 

går till viss del in på den ”synliga” berättaren;  
 
(...) One effekt of making the author/narrator visible in the work is to 
question the authority of the text by accentuating the fact that this authority 
is contingent on the reader´s willingness to accept the author´s vision as the 
’true’ one.36 
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Oavsett hur man tolkar hur berättaren värdesätter eller ifrågasätter Charles klädsel, 

indikerar båda delarna av stycket att detta skrivs långt efter den tid då berättelsen äger rum; 

Hansson påpekar att ”(…) the picture Fowles offers has it both ways: it gives a sense of the 

past, of realism, at the same time at it creates distance by ensuring that the reader is still 

placed in the late 1960s”.37 Läsaren, oavsett i vilket årtionde eller århundrade denna befinner 

sig, måste finna sig i att två distinkta epoker existerar inom berättelsen. 

 

Melodramat och postmodernismen 
 

Hur ter sig melodramatiska teman i Den franske löjtnantens kvinna i relation till verkets 

postmoderna narrativ? Matei Calinescu hävdar att den postmoderna prosan kan identifieras i 

och med sitt uppgörande med verklighetsbegreppet: Att fiktionen och verkligheten måste 

mötas, då verkligheten ”inte är något annat än en sammansättning av konstruktioner och 

fiktioner”.38 Om läsaren då har en förförståelse av Den franske löjtnantens kvinna, ter sig 

följande stycke desto mindre omvälvande för läsarens medryckning i texten:  

 
I have disgracefully broken the illusion? No. My characters still exist, and in a 
reality no less, or no more, real than the ones I have just broken. Fiction is woven 
into all, [...]. I find this new reality (or un-reality) more valid; (...).39  

 
Som Calinescu påstår, i postmodernismens prosa är verkligheten konstruerad, 

så varför ifrågasätta autenticiteten av den fiktiva, då den är ärligare med sin konstruktion? 

Även om all fiktiv prosa består av en konstruerad värld skiljer sig denna berättarteknik från 

många andra i och med det utskriva erkännandet av att texten är just fiktiv, inlindat i 

berättelsen. Citatet ovan kan ses som både ett melodramatiskt tematiskt inslag eller 

melodrama som ”(...) an important agent that shapes the way in which we perceive and 

represent social realities.”40  

I sin artikel ”Audience, sentimental postmodernism and the Kiss of the Spider 

Woman” analyserar Kimberly Chabot Davis Kiss of the Spider Woman som text, film och 

musikal samt undersöker publikens mottagande av vad hon kallar den sentimentala 

postmodernismen. Förberedande till sin artikel använde hon sig av en testgrupp som fick 

läsa och kommentera text – för att få en bild av mottagandet. Chabot Davis väljer, i denna 
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undersökning, att jämföra läsningen av Kiss of the Spider Woman med den av Den franske 

löjtnantens kvinna:  
 
For a brief example of the hybridity of sentimental postmodernism, I turn to my 
students responses to Kiss of the Spider Woman. We read the novel and watched 
the film for a unit on postmodern narrative technique, and the previous text on 
the syllabus was John Fowles the French Lieutenants Woman, which the class 
found to be a clever but dry excercise in parodying Victorian culture. Because 
Fowles characters did not solicit identification of egen sympathy, the survey 
subjects were engaged minimally although they found it to be an intellectually 
challenging read.41 

 

Chabot Davis varken utvecklar eller förklarar studenternas reaktion vidare än detta. 

Melodramatiska element till trots är ju melodramat i sig beroende av att spela på mottagarens 

(läsarens) känslor, så vad är det egentligen med Fowles karaktärer Chabot Davis testläsare 

finner så alienerande? Hon berättar aldrig varför eller hur det kan komma sig, och påstår inte 

heller att det beror på Fowles direkta förklaring att alla karaktärer är fiktiva, utan det tycks 

snarare bero på hur karaktärerna är skrivna. Som jag tidigare nämnt ligger det dessutom i det 

postmodernistiska synsättet att se även verkligheten som ”fiktionell”. Att nämnda testgrupp 

reagera som de gjorde behöver dock inte på något sätt betyda att verket inte klassas som 

melodrama, då till exempel många händelser tycks följa en melodramatisk struktur:  
 

As has often been noted, melodramas are marked by chance happenings, 
coincidences, missed meetings, sudden conversations, last minute rescues and 
revelations, deus ex machina endings.42 

 

Att testgruppen dessutom läste den i samband med Kiss of the Spider Woman leder förstås 

till en färgad, om inte partisk, läsning. 

Fowles valde att skapa sin egen version av den viktorianska världen i Den 

franske löjtnantens kvinna – och med det ifrågasätta sin samtid. Med tanke på att melodrama 

som begrepp uppkom under 1800-talet och hur det även senare kopplades till den 

viktorianska berättelsens tematik, kan det tolkas som en del av verkets intertextualitet.  

Men hur avviker Fowles från den melodramatiska genren? Vilka karaktärer och 

händelser skiljer sig från denna? Typiskt för det melodramatiska är berättelsens ständiga 

försök till att väcka känslor hos mottagaren. Med detta menar jag att berättelsens 

avvikningar och alternativa slut, kan ses som ett melodramatiskt inslag i sig då de leder till 

                                                
41 Kimberly Chabot Davis, ”Audience, sentimental postmodernism and the Kiss of the Spider Woman”, 
Comperative Literature and Culture, Purdue University Press: 2008, s.11. 
42 Neale, 1986, s. 1. 



 

 

en emotionell reaktion hos läsaren. Läsaren tror sig känna till den värld som presenterats, 

och tror sig lita på det slut som anges – bara för att inse att den blivit bedragen. Detta i sig 

leder till en emotionell reaktion, och ett ifrågasättande av diegesens autencitet. 

Berättaren fungerar på flera nivåer; han (jag använder maskulint pronomen då 

denna benämner sig som sådan) tycks inledningsvis vara en odödlig närvaro, då han är 

allvetande gällande alla huvudkaraktärer utom Sarah, och därmed även har en inblick i det 

sena 1800-talet. Men berättaren ger återkommande referenser till sin egen tid, det vi kan 

definiera som 1960-talet. Det är en tidsklyfta på hundra år mellan den huvudsakliga 

berättelsen samt berättarens samtid. Det finns anekdoter om historiska händelser som 

kommer ske efter berättelsens slut, samt referenser till litteratur som var ny under 1960-talet. 

Berättaren vet onekligen mer än sina karaktärer om den värld de lever i. Neale skriver om 

det melodramatiska narrativet:  
There is an excess of effect over cause, of the extraordinary over the ordinary. 
Hence the emergence of terms like Fate, Chance, and Destiny. (…) They also 
mark a power over the lives of the protaganists. This power is shared to some 
extent with the spectator. It stems from the degree to which narration in 
melodrama involves the production if dispancies between the knowledge and 
points of view of the characters, such as the spectator often know more.43 
 

Även om citatet behandlar melodramatiskt narrativ i film är det inte svårt att applicera till 

litteratur. Även läsaren av litterära verk är en sorts ”spectator”. Det Neale beskriver är hur 

betraktaren, eller i detta fall läsaren, har en form av makt i och med att de vet mer än 

karaktärerna. Det är tydligt i Den franske löjtnantens kvinna att berättaren, och därmed 

läsaren, vet mer om karaktärernas värld och framtid än de själva gör.  

 

Melodramatiska karaktärer – arketyper ur den postmoderna blicken  
Under denna rubrik vill jag fokusera på karaktärernas stereotypa drag men även försöka 

förklara hur karaktärerna skiljer sig från sin arketyp. I och med berättarens ständiga samt 

återkommande referenser till litteratur samt val av miljö och tid är det inte direkt förvånande 

att även karaktärerna delar likheter med viktorianska karaktärer. 

 Följande karaktärer undersöks: Charles Smithson, berättelsens huvudsakliga 

fokalisator samt huvudkaraktär. På många sätt en antihjälte vilket jag återkommer till i delen 

”Sarah, sanningens innebörd och ’too late’”.  I början av berättelsen är han trettiotvå år 

gammal, ekonomiskt oberoende och förlovad med Ernestina Freeman. Det genomgående 

intrycket av Charles är att det är något i honom som skaver, en otillräcklighet som leder 
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honom till sina avgörande beslut under berättelsens gång. Ernestina är yngre och nyrik. Sen 

födseln överbeskyddad av sina föräldrar; ”Since birth her slightest cough would bring 

doctors; (…) Had they but been able to see into the future! For Ernestina would outlive all 

her generation. She was born in 1846. And she died on the day that Hitler invaded Poland.”44 

Denna mer eller mindre instängda uppväxt tycks ha bidragit till hennes skörhet och rädsla, 

och hon personifierar det bleka viktorianska idealet till utseendet.45 Hon beskrivs dock inte 

enbart som timid, det finns en humor och sarkasm vilket var det Charles fann tilldragande 

redan från början. Berättaren vet ju dessutom att hon inte alls är så skör som hennes 

föräldrar vill tro, hon levde tills 1939.  

 Berättelsens mindre empatiskt beskriva Mrs Poulteney är en välbärgad, djupt religiös 

änka bosatt i Lyme och ter sig som en klassisk viktoriansk antagonist. Hon anställer Sarah 

Woodruff delvis som ett verktyg till att främja bilden av sig som en god kristen, men tycks 

aldrig känna någon sympati för henne. 

Sarah Woodruff är desto svårare att beskriva, hon är den enda huvudkaraktären vars framtid 

berättaren inte kan förutse. Han kan beskriva hennes personlighet och delvis hennes 

känsloliv, men inte uppkomsten till specifika känslor; I kapitel 9 beskrivs hon, av berättaren, 

som emotionell men samtidigt rationell i sitt omdöme av andra och med ”a computer in her 

heart”, och han fortsätter, ”I say heart, since the values she computed belong more there than 

in the mind”.46 Berättaren har denna information om Sarah, men kommer ändå uttrycka att 

han inte vet som kommer hända med henne, eller vad hennes historia med den franske 

löjtnanten egentligen är.  

 Den inledande informationen vi har av henne består av skvaller från andra karaktärer i 

Lyme. Även när Charles börjar samtala med henne är informationen missledande. Hon är 

fattig men utbildad, och ses alltid som intelligent, men sorgsen och har fått diagnosen 

”melankolisk” . Varje dag står hon och blickar mot havet, mot, vad folk antar, den franske 

löjtnanten med vilken hon ska ha ingått en utomäktenskaplig affär. Resterande karaktärer 

kopplar ihop denna sorg med denna affär och längtan efter den man som till synes har 

lämnat henne.  

 

I en kortare beskrivning av Den franske löjtnantens kvinnas karaktärer kan de ses som 

stereotyper ur viktorianska berättelser, dessa stereotyper kan ses som så överdrivna att det 
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blir svårt att relatera eller anknyta emotionellt – Tills Fowles arbetar vidare med att ge 

modernare perspektiv och förståelse för dessa. Berättaren vet också vad som kommer hända 

med sagda karaktärer (alla utom Sarah) långt efter berättelsens slut, och kopplar till 

händelser som, när romanen skrevs, var samtida.  

Detta bidrar enligt mig till en mer realistisk och relaterbar koppling till samtliga 

huvudsakliga karaktärer. De ter sig inledningsvis stereotypa, men får en modern bild på 

grund av berättarens referenser till efterkommande händelser, så som denna beskrivning av 

Charles: ”Though Charles liked to think of himself as a scientific young man and would 

probably not have been too surprised had news reached him out of the future of the 

aeroplane, the jet engine, television, radar (…)”47 

Detta betyder dock inte att det inte finns extrema karaktäriseringar som bidrar till 

stereotypa arketyper: Främst gällande Sarah Woodruff och Mrs Poulteney; Den fallna 

kvinnan (Sarah) och den nästan karikatyrartade strängheten hos Poulteney. Dessa karaktärer 

står som verkets två extremer: Det förflutna och framtiden, det religiösa och det 

vetenskapliga, det tillknäppta och det sexuella, 1860-talet och 1960-talet. Detta går även att 

speglas i den kärlekstriangeln som uppstår mellan Sarah, Charles och Ernestina. Sarah och 

Ernestina står som de dikotomier som Charles slits mellan liksom de motsatspar jag tidigare 

nämnt: religion/vetenskap, det förflutna/framtiden. Även om Ernestina står för de 

viktorianska idealen, är hennes karaktär långt mer empatiskt framställd än Poulteney; 

Poulteney porträtteras som en försvarare av gamla ideal, medan Ernestinas karaktär snarare 

är en produkt av tidens sociala konstruktioner. Poulteney fördömer Sarah, Ernestina tycks 

snarare känna rädsla.  

När vi första gången möter Mrs Poulteney beskrivs hon som mer eller mindre 

monstruös; avskydd och fruktad. Bilden av henne är inte stämplad av Charles eventuella 

åsikter eller känslor gentemot henne; den presenteras som fakta av berättaren; ”There would 

have been a place in the Gestapo for the lady; she had a way of interrogation that could 

reduce the sturdiest girls to tears in the first five minutes”.48  

Trots att Charles är berättelsens huvudsakliga fokalisator är Sarah den drivande 

kraften, och enligt berättaren den egentliga protagonisten (vilket han nämner mot 

berättelsens slut). Men det är inte genom henne berättelsen presenteras. Utmärkande för 

hennes framställning är även hur hon är den enda återkommande karaktären som är ett 

mysterium även för den annars allvetande berättaren. Denna avsaknad av kunskap om 
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hennes tankar och känslor (som inte förklaras eller analyseras utifrån) gör det även lättare 

att sätta henne på en slags romantisk piedestal: Vi möter henne först som en fjärran, 

olycksbådande gestalt, med iryggen vänd mot dem, och blicken mot havet. Den första 

informationen som anges är det skvaller Ernestina fått höra, samt den mer dramatiska 

titeln: ”’But I can guess who it is. It must be poor Tragedy’”.49 Efter att ha kortfattat delat 

med sig av sin lilla information om Sarah till Charles insisterar hon att de ska skynda hem 

innan de blir sedda. 

När läsaren sedan (kapitel 5) får ett ”privat” möte med Ernestina, med henne som 

fokalisator; Får vi kunskap om den rädsla hon känner inför sex, en akt hon som förlovad vet 

kommer ske inom en snar framtid: 

 
It was not only her profound ignorance of the reality of copulation that 
frightened her; It was the aura of pain and brutality that the act seemed to 
require, and which seemed to deny all that gentleness of gesture and 
discreetness of permitteras caress that so attracted her to Charles. She had once 
or twice seen animals couple; the violence haunted her mind.50  

 

Med denna information känns Ernestinas rädsla för Sarah desto mer befogad, vi vet redan att 

Ernestina vet att hon är en ”fallen” kvinna – och direkt kopplad till allt Ernestina inte vill 

eller kan förstå. Hennes skyddade uppväxt tycks ha lett till en skör självbild, och hon 

beskriver sig ofta, torrt, som fruktansvärt bortskämd. Den intimiteten hon känner med 

Charles är enligt henne ren, romantisk, men inte fysisk. När Charles sen träffar Sarah känner 

han konstant en vilja att erövra henne sexuellt. 

Straub menar att ” (...) Melodramatic plots dwell on the loss and the regaining of 

spaces of innocence”51. Oskulden, samt förlorandet av denna är tydlig hos dessa karaktärer, 

men kan kopplas till verkets struktur i sig vilket jag återkommer till senare. Ernestina blir en 

symbol för den Viktorianska renheten, samt den asexuella bilden av denna epok. 

Under berättelsens gång fördjupas bilden av Sarah, hennes privata historia blir alltmer 

tydlig, och hur hon själv uppfattar sitt förgångna. Mysteriet som ska utredas är: Varför blev 

hon ”den franske löjtnantens kvinna”? Ångrar hon sig? I en stor del av berättelsen får vi inte 

ta del av hennes version av det som hänt. Hon ter sig som ett kärl som uppfylls av de 

kvalitéer och fördomar andra karaktärer projicerar. Fördömd, exotifierad, sexualiserad och 

fruktad. Alla dessa projiceringar är byggda på samma identifikation av Sarah, som senare 
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kommer visa sig vara falsk; Att hon är just ”den franske löjtnantens kvinna”. Ernestina, som 

tidigare nämnt, känner rädsla inför den sexuella akten och ser främst detta i Sarah. Charles 

delar denna syn, men med en annan reaktion: lust  

Även den annars allvetande berättaren ställer frågan: ”Who is Sarah? Out of what 

shadows does she come?”52, varefter han, i sitt avstamp från diegesen (där han även 

benämner sig själv som författaren), förklarar att moderna kvinnor som Sarah existerar, men 

att han aldrig förstått dem.53 Även om information informationen samt bilden gällande Sarah 

blir alltmer detaljerad under berättelsens gång, särskilt när kärleksaffären inleds och Charles 

(och vi) får ta del av hennes perspektiv, förblir hon på många sätt en olöst gåta. Hutcheon 

menar att Sarah är berättarens surrogat inuti den huvudsakliga diegesen då hon ger friheten 

till resterande karaktärer inom hennes värld att tolka hennes persona, oavsett om de är 

baserade på Sarahs egna lögner.54 Så med alla dessa egenskaper som projiceras på Sarah, 

och Ernestina som symbol för tidens regler och förväntningar, är inte svårt att drabbas av 

berättarens dramatiska slutsats av Charles och Sarahs första möte:  
Charles did not know it, but in those brief poised seconds above the waiting sea, 
in that luminous evening silence broken only by the waves’ quiet wash, the whole 
Victorian Age was lost. And I do not mean he had taken the wrong path.55 
  

När Sarah för första gången är synlig i berättelsen, är det med blicken mot havet, och det är 

där Charles sedan möter henne för första gången. Denna föraning varnar om något annat än 

att den viktorianska epoken är förlorad, det är Charles kommande svek och själsliga resa 

som kan ses som den egentliga innebörden. 

Sarah, sanningens innebörd och ’too late’ 
Under denna rubrik ämnar jag analysera Charles beslut att träffa en prostituerad i London, 

hur detta möte skildras och vad det betyder. Efter en natt ute med två bekanta, besöker 

Charles, berusad, först en bordell men bestämmer sig för att inte fullfölja sin plan där, utan 

beger sig istället ut igen och möter en prostituerad kvinna på en gata som först, med sitt 

kastanjebruna hår påminner om Sarah, tills han kommer henne närmre; 
She was not really like Sarah. He saw her hair was too red to be natural; and there 
was a commonness about her, an artificial boldness in her steady eyes and red-
lipped smile; too red, like a gash of blood. But just a tinge – something in the firm 
eyebrows, perhaps, or the mouth.56  
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Han följer henne hem och får reda på att hon har ett litet barn i rummet intill. Han får 

reda på att barnet är den främsta anledningen till att hon måste försörja sig genom 

prostitution, och att hon inte ser någon annan möjlighet.  

På grund av alkoholen eller till och med den tragiska situation som han befinner sig i, 

börjar han må illa och ifrågasätta sitt beslut. Efter en kortare dialog med kvinnan frågar han 

om hennes namn;  
She smiled up at him, then reached for his hands and pulled him down towards 
her. ’Sarah, sir.’ He was racked by an intolerable spasm. Twisting sideways he 
began to vomit into the pillow beside her shocked, flungback head.57  

 

Det är en minst sagt överdrivet fysisk reaktion. Hennes namn tar honom tillbaka till 

verkligheten och sin skuld och sitt missnöje över situationen. Även om det inledningsvis var 

hennes likhet med Sarah (Woodruff) som fick honom att följa henne hem, var det namnet 

som hindrade honom att fullfölja sin plan. Dagen efter lämnas han ensam med kvinnans 

barn, och tröstar det genom att låta det leka med hans klocka.58 Vilket är en händelse som 

delar likheter med romanens slut.  

Efter denna händelse får Charles ett brev från Sarah vilket innehåller hennes adress på 

ett hotell i Exeteer, och han åker dit för att möta henne. De har sex varpå Charles inser att att 

Sarah ditintills varit oskuld. Hans reaktion är mer hatisk än förvånad:  
 

She had lied. All her conduct, all her motives in Lyme Regis had been based on a 
lie. But for what purpose. Why? Why? Why? Blackmail! To put him totally in 
her power! 59  

 
Hans bild av henne som sexualiteten och friheten själv raseras, hon förkroppsligar inte 

längre de egenskaper han sett i henne. Linda Hutcheon menar att Charles ser Sarahs lögn 

som ett sätt att förföra honom, men att han inte verkar tänka på att hennes rykte existerade 

långt innan han kom till Lyme.60 Tidigare förklarade Sarah varför hon hade en affär med den 

franske löjtnantens kvinna (vilket inte visade sig vara sant); Hon försökte medvetet bli 

utstött av det samhälle hon kände att hon ändå aldrig skulle kunna känna sig inkluderad i.61  

Men om Charles vet att Sarah själv ville sprida sitt rykte, vad spelar då det för roll utöver 

hans sexualiserade syn av henne att det var en lögn? Hutcheon hävdar att Sarahs sanning gör 
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henne till ”(…) the greatest fiction-maker of the novel, creating her own identity, an identity 

which, suitably, is not complete in any of Charles versions (…)”. 62 Det är Charles versioner, 

men även berättarens som ifrågasätts. Under den sexuella akten på hotellrummet samt 

dennas följder är berättaren ovanligt objektiv och beskriver händelsen enbart genom 

Charles; De extra-diegetiska kommentarer som annars är så synliga i berättelsen finns inte 

här. Berättaren, och därmed läsaren, får reda på sanningen om Sarah samtidigt som Charles. 

Charles lämnar sedan hotellet då Sarah inte vill förklara sin tidigare lögn, och åker 

hem till sin fästmö men bestämmer sig för att bryta förlovningen och förlåta Sarah genom ett 

brev, som han sen får reda på aldrig kom fram. Detta leder till att de separeras och att 

Charles inte kan finna henne. Steve Neale hävdar att begreppet ”too late” är ett avgörande 

narrativt inslag i melodramat som försöker uppmana publiken, läsaren eller mottagaren till 

tårar;  
It is in reality always too late. If this is simply the case, though, there are a few 
grounds for an enjoyment of melodrama, for the ’pleasure of being touched and 
giving way to tears’.63  

 
Han fortsätter med att förklara hur detta ”too late” ska ge en förhoppning om ett lyckligt 

slut, och därmed en njutning av hur verkets tragiska händelser kan leda till en 

tillfredställande uppgörelse. Här vet läsaren också mer än Charles (som sedan letar efter 

Sarah under en lång period): Vi som läsare vet att brevet aldrig levererades, och deras 

separation är en direkt följd av detta. Vi får uppleva Charles chock och sorg när han får 

informationen om att brevet aldrig nådde Sarah, men i och med att vi redan vet detta kan 

vi känna medlidande när han väl får beskedet.  

 

Fowles tre slut: Tradition, romantik och cynisism  

Första slutet: Charles och Ernestina 

Berättelsens första slut sker i kapitel 44 och sticker ut i och med hur mycket det skiljer sig 

från de resterande, samt att det avklaras hastigt och med direkt förklaring: ”(...) the last 

few pages you have read are not what happened, but what he [Charles] spent the hours 

between London and Exeter imagining might happen.”64. I detta slut väljer Charles att gå 

tillbaka till Ernestina efter sin påbörjade relation med Sarah, och det korta kapitlet 
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avklarar hela deras liv ihop: Charles karriär, huruvida de var lyckliga (det var de inte), 

hur många barn de fick och när de dog. Berättaren förklarar sedan hur detta är det 

traditionella slutet, och kanske det som borde ha hänt. I denna version får vi enbart följa 

Charles och Ernestinas liv tillsammans, vad som hände med Sarah vet inte berättaren: 

hon förblir mysteriet. Det är, som berättaren påpekar, det slut som förväntas av den 

viktorianska, och till vis mån den melodramatiska, berättelsen (om den inte avslutas med 

ond bråd död). Charles blir förälskad och får nya, kanske oönskade perspektiv och idéer – 

men följer slutligen den mall han var på gränsen att ta sig ur. 

Beroende på läsarens perspektiv speglar sluten olika teman, genrer och känslor. 

Detta, mer traditionella skulle kunna klassas som det mest realistiska, men kanske även 

på grund av vår bild av liknande berättelser och hur dessa vanligtvis slutar. Det kan också 

ses som tragiskt: ”Charles and Ernestina did not live happily ever after, but they lived 

together (...)”65. Men det ter sig inte överdrivet sorgligt utan snarare uppgivet, det vanliga 

livet. De andra två alternativa sluten är långt mer melodramatiska i och med de 

känslostormar dessa kan väcka. Det är som Fowles skriver; det första slutet är det 

traditionella viktorianska, och även om berättelsen ditintills på många vis är en 

traditionell sådan – så är inte berättaren eller strukturen det. Det är svårt att ta på allvar i 

och med hur plötsligt och oväntat det sker, att det dessutom sker när en stor portion (över 

etthundra sidor) av romanen kvartstår blir en tydlig indikator på att berättelsen kommer 

fortsätta. Detta slut delar likheter med andra berättelser som utspelar sig under denna tid, 

i synnerhet Edith Whartons Age of Innocence (1920); Huvudkaraktären, i detta fall 

Charles, delar sitt liv med den kvinna som förväntas, Ernestina.  

Det andra och tredje slutet  
Det resterande två sluten skiljer sig inledningsvis inte mycket åt, istället för en helt 

annorlunda situation (som det första) är de två alternativ som inleds med samma 

händelse, men med skilda resultat.  

            Efter det att Charles valt Sarah och brutit sin förlovning (detta sker alltså efter det 

första slutet) försvinner hon på grund av brevet som aldrig levererades och Charles 

inleder en lång jakt efter henne, tills han ger upp och ger sig ut i världen för att istället 

lyckas glömma. Efter två år på resande fot får Charles ett meddelande från sin förra 

betjänt om att Sarah setts i London. Att det gått ca två år presenteras bryskt: ”And now let 
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us jump twenty months.”66 Detta blir den paus mellan konflikt och uppgörelse Neale 

påstådde var ett återkommande melodramatiskt inslag; ”(…) the longer there is delay, the 

more are we likely to cry, because the powerlessness of our position will be intensified, 

whatever the outcome of events, ’happy’ or ’sad’, too late or just in time.”67 Först får vi 

den snabba förklaringen om hur lång tid som gått (tjugo månader), och först efter får vi 

en överblick av Charles desperata sökande följt av resorna som inte lyckades få honom på 

andra tankar. I och med att tidsavståndet kommer först vet vi redan att det är en 

försening, en lång tid som gått utan uppgörelse.  

När Charles fått meddelandet beger han sig till den adress som angetts och 

upptäcker att Sarah bytt namn och tagit anställning hos en konstnär. Hon tycks, både till 

arbetet och till utseendet förkroppsliga idealet av den Nya kvinnan; som Charles gjort sig 

bekant med i USA: ”(...) this was someone in the full uniform of the New Woman, 

flagranty rejecting all formal contemporary notions of female fashion”68. Efter en kortare 

konversation presenterar Sarah Charles för sin dotter, och det impliceras att hon är 

resultatet av deras enda natt tillsammans. Som med barnet Charles möter tidigare i 

berättelsen, får detta, med stor sannolik hans egna, leka med hans klocka. De försonas, 

men en respekt och förståelse för varandra, och berättelsen slutar med en förväntning om 

att de nu kommer bli ett par. Två år innan sluten sker, befinner sig berättaren plötsligt på 

samma tåg som Charles, utan närmare förklaring till hur han hamnade där: ”I see this 

with particular clarity on the face, only too familiar to me, of the bearded man who stares 

at Charles. And I will keep up the pretence no longer”, varpå han ändrar till jag-form; 

”(…) as I stare at Charles”.69 Berättaren överlägger hur han vill avsluta Charles historia 

och påpekar att han egentligen vill göra det där och då, men Charles på tåget, men att det 

inte passar in i den viktorianska fiktionen och att han dessutom skulle beröva den frihet 

han lovat sina karaktärer.70  Denna överläggning avslutas med att berättaren, eller här den 

skäggiga mannen, kastar ett mynt för att avgöra vilket slut som ska berättas först. 

Den romantiskt lagda skulle kunna välja att avsluta där, och ignorera det korta sista 

kapitlet. Detta utgår från samma situation, de möts i huset där hon arbetar. Men här 

avvisas Charles, och Sarah förklarar att hon aldrig kan vara den hustru som han förväntar 

sig av henne. Charles lämnar henne, i denna version utan vetskap om barnet. Berättaren 
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beskriver Charles känslor när denna lämnar huset och tar sig över Londons gator. 

Inledningsvis hatisk, förkrossad och uppjagad, men slutligen accepterande, uppgiven och 

med en ny förståelse om både Sarah och sig själv: 
 

”(...) He walks towards an imminent, self-given death? I think not; for he has at 
last found an atom of faith in himself, a true uniqueness, on which to build; has 
already begun, though he would still bitterly deny it, though there are tears in 
his eyes to support his denial, to realize that life, however advantageously Sarah 
may in some ways seem to fit the role of Sphinx, is not a symbol, is not one 
riddle and one failure to guess it, is not to inhabit one face alone or to be given 
up after one losing throw of the dice; but is to be, however inadequately, 
empily, hopelessly into the citys iron heart, endured. And out again, upon the 
unplumb’d, salt, estranging sea.”71 

 

Berättelsen slutar med en aning om att han ska ge sig iväg igen, och återigen lämna London 

bakom sig. Om Sarah valde sin roll som utstött för sin egen individuella frihet, valde han sin 

med förhoppningen om att de skulle dela det utanförskapet med henne. 

Tidigare förklarar berättaren problemen med dessa två slut: ”(...) I cannot give both 

versions at once, yet whichever is the second will seem, so strong is the tyranny of the 

last chapter, the final, the ’real’ version.”72 Men oavsett om dessa två ska ses som lika 

giltiga eller inte, så finns det något obarmhärtigt i att ge det ”lyckliga” slutet först.  När 

berättarkaraktären dessutom erkänner att de sista sidorna oundvikligen kommer uppfattas 

som det ”äkta” slutet, blir det svårt att uppfatta det som kommer innan ens som ett 

alternativt slut; Det blir, som det första slutet som beskriver Charles och Ernestinas liv 

ihop, en drömsk vision och en sista bild av det som kunde bli. Berättaren ger därmed 

aldrig läsaren den frihet han lovade. Han gör sig även direkt skyldig till det ultimata slutet 

då han, som innan detta möte, skriver in sig själv i berättelsen, som en karaktär som 

vrider tillbaka klockan femton minuter – och gör detta slut möjligt;  
 

(…) ”He takes out his watch – a Breguet – and selects a small key from a vast 
number on a second gold chain. He makes a small adjustment to the time. It 
seems – though unusual in an instrument from the from the greatest of 
watchmakers – that he was running a quarter of an hour fast.73 

 
 

Han skriver in sig själv i berättelsen som det deus ex machina som Neale påstod var en så 

stor del av det melodramatiska narrativet. Vi tror oss se ljuset vid tunnelns slut men blir 

plötsligt kastade tillbaka femton minuter i tiden, och får ett helt annat resultat än det 
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tidigare slutet. Berättaren blir det ultimata hindret för karaktärernas förening. Hans 

medverkan i den centrala diegesen går från att vara en utomstående kommentator, till att 

få en fysisk form. Linda Hutcheon kallar detta för diegetisk narcissism: berättaren gör sig 

synlig.74  

Charles Scruggs menar, i sin artikel ”The Two Endings of The French Lieutenants 

Woman”, att det inte är förvånande att det sista slutet föredras av kritiker, då det som 

kommer innan tycks förlora poängen med den karaktärsutveckling som skett.75 Dessutom 

förlorar även Sarah sin benämning som modern, och råkar istället ut för klichén: ”Fallen 

Woman redeemed by True Love or Woman finds True Self in marriage”.76 När Sarah klassas 

som modern, är det viktigt att ha i åtanke att det är Fowles samtid som står för 

referensramen, och att Martha Lears artikel ”The Second Feminist Wave” (1968)  (som även 

mynnade detta begrepp) publicerades året innan Den franske löjtnantens kvinna. Detta kan 

ge en bredare bild av hur Fowles definierade denna modernitet.  

Berättaren skriver in sig själv i berättelsen för att vrida tillbaka klockan, vilket känn 

symboliskt för hela narrativet. Berättaren har som jag tidigare nämnt refererat till händelser 

som sker efter berättelsens slut; om han inte är en odödlig närvaro har han själv gjort ett 

enormt tidshopp bakåt. Och när klockan vrids tillbaka femton minuter, är det karaktärernas 

liv som påverkas. Den manipulation som skett under berättelsens gång kulmineras genom 

denna händelse. Berättaren blir fysisk enbart för att förhindra ett ”romantiskt” slut. Tidigare 

påstår han att han inte har total kontroll över vad karaktärerna ska göra; men i och med 

denna inblandning, både på tåget då han kastar myntet, samt på gatan där han vrider tillbaka 

klockan tar han trots allt kontroll över hur berättelsen ska sluta. Läsarens och karaktärernas 

frihet, är i slutändan begränsad: och läsarens reaktion kan vara allt från frustrerad till 

imponerad av Fowles svek gentemot läsaren.  
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Slutdiskussion 
Med min uppsats har jag undersökt specifika delar av Den franske löjtnantens kvinna ur 

ett melodramatiskt perspektiv, och visat exempel på vad melodrama faktiskt kan vara. I 

och med detta har jag även ämnat slå ett slag för melodramat som något långt mer 

intressant än den negativa bilden av det.  

 Jag har diskuterat berättarens synlighet som ett melodramatiskt inslag, och hur det i 

och med detta kan leda till en emotionell reaktion. Med detta menar jag att extra-

diegetiska inslag inte bara kan hämma läsarens anknytning med romanens karaktärer, 

utan även leda till nya tankegångar gällande vad som faktiskt suger in läsaren i en fiktiv 

värld. Berättaren ger möjligheter, men ser även till att förhindra specifika händelser 

genom att göra sig fysisk i berättelsen. Berättaren har mer kunskap än de flesta 

karaktärerna, men vet sällan var Sarah befinner sig och trots att hon benämns som 

protagonisten förblir hon på många sätt en gåta. Läsaren får skifta mellan att ha mer 

information än karaktärerna till att famla i mörkret efter sanningen. 

 Genom arbetet har jag velat visa hur berättarens manipulationer och plötsliga 

narrativa vändningar kan leda till både tårar och frustration. Det främsta exemplet på hur 

berättaren går till väga med denna manipulation av både berättelsen och läsarens känslor 

är de tre alternativa sluten. Jag har visat att han försummar sitt löfte angående frihet 

genom att vrida tillbaka klockan, och genom att presentera det ”lyckliga” under 

täckmanteln att ordningen berodde på ett kast av ett mynt. Det går bara att spekulera 

kring om klockan hade vridits tillbaka om myntet gett det andra slutet först.  

 Jag menar att det antagligen hade fått samma resultat då det är mer känslomässigt 

omstörtande för läsupplevelsen. Berättaren leker med både sina karaktärer samt med 

läsaren, påpekar att karaktärerna är hans skapelse, bara föra att sedan hävda att detta inte 

gör dem mindre verkliga. Det behövs en viss tilltro, och respekt för materialet för att 

läsaren ska kunna gå med på berättarens inte alltid konsekventa påståenden och regler. 

Det jag menar är att detta, om något, bör benämnas som postmodernt melodrama.  
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