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Abstract
Den här uppsatsen utgår ifrån reportage ur reportageböckerna En piga bland pigor av Ester Blenda 

Nordström och  Ok, amen: Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York  av Nina Solomin. 

Syftet är att, i jämförande form, ta reda på hur de gått till väga för att skildra en ny miljö i de  

utvalda  reportagen  ur  respektive  bok.  Massmedieretorisk,  lingvistisk  och  narratologisk  analys 

blandas för att sätta ihop ett frågeschema med frågor som behandlar olika dimensioner av texterna. 

Det  som  undersöks  är  framför  allt  berättarteknik,  berättarperspektiv,  reporterroll  och  dolda 

värderingar, men också, utifrån narratologisk teori, hur olika typer av berättare påverkar texterna. 

Slutsatserna  är  att  både  Nordström  och  Solomin  använder  ett  rikt  bildspråk  som  förstärker 

stämningar och känslor och att de båda har tydliga aktörsroller i texterna. De dolda värderingar som 

visar  sig  i  texterna  hos  båda  reportrarna  riktar  framför  allt  kritik  mot  könsrollerna  i  de  nya 

miljöerna. Det som skiljer dem åt är att Nordström i större utsträckning använder sig av värderande 

ord, överdrifter och adjektiv medan Solomin är mer för kontraster, och att Nordströms berättare är 

mer synlig och värderande än Solomins, vars texter oftare låter läsaren tolka det som händer själv.

Nyckelord: berättarteknik, Ester Blenda Nordström, kvinnliga reportrar, Nina Solomin, reportage, 

reportageanalys, språk
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1. Inledning
År 1914 satte sig en ensam kvinna på tåget från Stockholm till en bondgård i Sörmland. Hon hade 

sökt jobb som piga och fått det. Vad ingen visste var att hon i själva verket var journalist från  

Svenska Dagbladet och arbetade på gården för att uppleva och förstå hur pigornas situation kunde 

se ut. Ester Blenda Nordström stannade på gården en månad och fick med sig en rad berättelser om 

den  för  henne  främmande  miljön,  som  hon  omvandlade  till  reportage.  De  publicerades  och 

avslöjade missförhållanden och hårda arbetsbördor. Samtidigt skildrade de hennes egna upplevelser 

av  att  lära  känna  och så småningom komma in  i  livet  på  gården.  Reportagen  gavs  sedan ut  i 

bokform.

82 år senare, 1996, flyttade en annan svensk journalist, Nina Solomin, till New York.1 Där fanns ett 

område som bar på en kultur olik hennes egen – Williamsburg, där chassidiska judar lever helt 

hängivna sin religion mitt i storstaden. Hennes nyfikenhet vaknade och texten om chassiderna var 

till en början tänkt att fungera som ett reportage. Istället blev de nya sätt att tänka och leva hon kom 

i kontakt med en hel bok med dokumentära berättelser. 

Nästan 100 år skiljer reportageböckerna åt. Ester Blenda Nordström och Nina Solomin växte upp 

under skilda tidsperioder och hade (eller har, för Nina Solomins del) förmodligen helt olika sätt att 

leva sina liv, bortsett från det journalistiska yrket. Ändå valde båda att resa till en okänd miljö, slå 

sig in i livet som pågick där och dokumentera det i text. Om deras skildringar liknar eller skiljer sig 

från varandra är därför intressant att ta reda på. Hur har de framställt sina upplevelser? 

Texterna i böckerna kan visa exempel på hur man kan skildra en verklighet annorlunda än ens egen, 

ett tema som är aktuellt än idag. De kan också fungera som en inspiration för dagens reportrar, då  

de kanske visar likheter och skillnader mellan hur två skribenter berättar om liknande situationer, 

samt  hur  samma skribent  kan  variera  sitt  berättarsätt  beroende  på vilken  typ  av  händelse  som 

framställs. Läsarnas uppfattning om en annorlunda verklighet påverkas av de ord skribenten väljer. 

Jag strävar med den här analysen efter att visa hur två etablerade skribenter gjort för att framställa 

andra människors verklighet, något som är en av de viktigaste delarna i dagens journalistik. Kanske 

finns även likheter och skillnader i texterna med hänsyn till den tid som förflutit mellan det att  

texterna skrevs? 

1 http://www.wwd.se/forfattare/s/nina-solomin/   [Hämtad 2015-04-12.]
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att jämföra hur två reportrar, Ester Blenda Nordström och Nina Solomin, 

gått tillväga för att skildra den miljö de möter i sina reportageböcker En piga bland pigor respektive 

Ok, Amen: Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York. 

Avsikten med undersökningen är därför att i jämförande form besvara följande frågeställningar:

• Finns det skillnader i de två reportrarnas framställning av mötet med en främmande miljö? I  

så fall, vilka?

• Vilka utmärkande drag finns i respektive reporters sätt att skriva?

• Finns det skillnader i berättarperspektiv? I så fall, vilka?

• Finns det skillnader i reporterroll? I så fall, vilka? Använder sig reportern i texten av att hon 

är kvinna? I så fall, hur?

• Vilka dolda värderingar går att hitta i texterna?
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2. Bakgrund

2.1 Ester Blenda Nordström och Nina Solomin
Ester Blenda Nordström började sin journalistiska bana på Stockholms Dagblad. 1912 vikarierade 

hon på Dagens Nyheter, från februari till september. Efter det, från hösten 1912 var hon anställd på 

Svenska Dagbladet. Där blev hon kvar tills hon sa upp sig år 1917.2 Hon var där kollega med bland 

annat författaren Elin Wägner, som blev en nära vän till henne.3 

1914 tog hon anställning som piga på gården i Södermanland, utan att avslöja att hon i själva verket 

var journalist. Anledningen ska ha varit att hon ville undersöka varför gårdarna började få svårt att 

anställa kvinnlig arbetskraft och att hon ansåg att det bästa sättet att ta reda på det var att ge sig in i  

arbetet själv. I artikelserien kritiserade hon sedan öppet de hårda arbetsförhållanden hon mötte och 

den  låga  lön  som  betalades  ut  för  arbetet.4 En  piga  bland  pigor  kom  ut  i  november  1914, 

innehållande de tio publicerade artiklarna och sju ytterligare reportage, som redan var skrivna och 

planerade att ges ut i bokversionen innan det sista reportaget i tidningen kom ut.5 

Nina Solomin har under sin karriär som kulturjournalist och litteraturkritiker6 arbetat på  Svenska 

Dagbladet, Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Tidningen Vi. Hon har bott i 

både New York och Jerusalem.7 Innan hon flyttade till New York 1996 hade hon skrivit om bland 

annat indianska kasinon och amerikanska författare.8

När Solomin först hittade chassidernas område i New York tyckte hon att hon hittat ”en värld där 

tiden hade stått stilla.”9 Hon var intresserad av deras instängda liv mitt i en storstad som de inte 

brydde  sig  ett  dugg  om.  Hon ville  först  skriva  ett  vanligt  reportage  om dem.  Det  var  hennes 

personliga intresse som drev henne, en undran om vilka de här människorna var och om det var så 

omöjligt, som alla sagt åt henne, för en utomstående att hitta en väg in i deras liv. Solomins eget 

judiska ursprung var också en del av nyfikenheten i och med att hon kände igen sina släktingar i 

chassiderna hon såg. Det blev inte ett reportage. Under tiden hon levde bland dem insåg hon att 
2 Stål, Margareta. Signaturen Bansai: Ester Blenda Nordström: Pennskaft och reporter i det tidiga 1900–talet.  

Institutionen för journalistik och masskommunikation. Univ. (JMG), Diss. Göteborg: Univ. 2002. Göteborg. 2002. s. 
129f.

3 Stål. 2002. s. 130, 131.
4 Stål. 2002. s. 247f.
5 Stål. 2002. s. 272f.
6 http://www.wwd.se/bocker/religion/o/ok-amen/   [Hämtad 2015-05-16.]
7 Solomin, Nina. Ok, amen: Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York: dokumentär. Stockholm: Wahlström 

& Widstrand. 2001.
8 http://www.wwd.se/forfattare/s/nina-solomin/   [Hämtad 2015-05-17.]
9 Solomin. 2001. s. 11.
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deras berättelse krävde något större. Den blev istället en reportagebok, Ok, amen: Om kärlek och  

fientlighet i chassidernas New York.10

2.2 En piga bland pigor & Ok, amen: Om kärlek och fientlighet...
I En piga bland pigor skildrar Ester Blenda Nordström sina upplevelser från tiden som piga. De 17 

reportagen behandlar Nordströms väg från Stockholm till gården, arbetsuppgifterna hon hade, hur 

arbetsdagarna och helgdagarna såg ut. Reportageboken skildrar en verklighet som innebär att gå 

upp halv fem på morgonen, mjölka, städa, diska, laga mat, koka kaffe, väva och ta hand om barnen, 

flera gånger om dagen fram till klockan nio på kvällen då arbetsdagen är slut.11 Den gestaltar också 

reportern själv och de relationer hon utvecklar gentemot drängarna och den andra pigan på gården, 

Anna.12 Reportern arbetar, våndas och gläds under en månad för att sedan bli uppringd av sin syster, 

som ”berättar” att deras ”moster dött.” Lögnen gjorde Nordström ”fri från tjänsten”.13 

Trots att Nordström försökte skydda familjen hon varit hos genom att ge medlemmarna och gården 

fingerade namn i texterna fick de reda på att hon skrivit om dem. Det ska ha varit ett fotografi 

Nordström lånat av bonden Anton Holtz innan hon åkte, samt detaljer i texten, som avslöjade vilken 

gård det rörde sig om. Familjen Holtz tog mycket illa vid sig och Anton Holtz skrev en egen bok 

som kom ut hösten 1915, med namnet  Ett pennskaft till piga.14 I den målade han upp Nordström 

som en nervös och okunnig både som piga och journalist.15  

Ok, amen: Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York handlar om den ultraortodoxa judiska 

gruppen chassider, som lever i stadsdelen Williamsburg i New York. Solomin skriver om kampen 

för att vinna den isolerade gruppens förtroende och de vänskapsband hon knyter allt eftersom hon 

får kontakt med fler och fler av chassiderna och kommer dem hon redan känner närmare. Hon blir  

bjuden på bröllop, får  fira judiska högtider och ställer  massor av frågor om hur det är  att leva 

isolerad i en storstad. Hon får även förklara sin egen livsstil och ett antal gånger försöka avvärja 

chassidernas försök att göra henne religiös.16 Efter ett år flyttar hon därifrån, med ”huvudet fullt av 

människor”17 och med sin klichébild raderad.18

10 Solomin. 2001. s. 9–14.
11 Nordström, Ester Blenda. En piga bland pigor. [Ny utg.] Bakhåll: Lund. 2012. s. 20–40.
12 Nordström. 2012.
13 Nordström. 2012. s. 113–117.
14 Stål. 2002. s. 248ff.
15 Stål. 2002. s. 279f.
16 Solomin. 2001. 
17 Solomin. 2001. s. 12.
18 Solomin. 2001. s. 320.
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3. Tidigare forskning
Forskning kring reportageböcker är relativt sällsynt. Däremot finns relevant forskning som berör 

reportaget som texttyp, kvinnliga reportrar och Ester Blenda Nordströms reportage. Här kommer jag 

att presentera den tidigare forskning som jag anser ligger nära mitt uppsatsämne.

Signaturen Bansai:  Ester  Blenda Nordström.  Pennskaft  och  reporter  i  det  tidiga  1900-talet  av 

Margareta Stål behandlar Nordströms journalistiska texter och hennes liv. Enligt Stål kännetecknas 

Nordströms  reportage  av  en  stark  närvarokänsla  som  skapas  av  gestaltningar  och  detaljer  i 

miljöskildringen, snabba replikväxlingar mellan de aktörer som skildras, sinnesintryck och av att 

reportern använder sig själv som aktör i texten; hon inte bara finns med utan försöker bli en av dem 

vars tillvaro hon vill gestalta. Hon skapar också scener genom att stoppa in personerna i ett ”rum” 

där de får agera. Läsaren får genom dessa ingredienser känslan av att vara på plats.19

Artikeln  'Being the Other' – or Turist in her Reality? Reporter's and Writer's Attempts at Cross-

Identification av Elisabeth Eide handlar om reportrar  och skribenter som tagit  på sig en annan 

identitet än sin egen för att uppdaga de livsvillkor som finns för folk i samhällets utkant. Eide ställer  

sig  frågan  om  rapporteringen  bidragit  till  samhällsutvecklingen,  eller  om  den  snarare  belyst 

reporterns egna upplevelser av identitetsbytet.  Ester Blenda Nordström är en av dessa reportrar. 

Eide menar i slutet av artikeln att det är av stor vikt att framtidens reportrar som provar en annan 

livsstil än sin egen också är beredda att lägga ifrån sig sitt ursprungliga privilegium till det sociala 

livet där någon alltid kan hjälpa dem om något händer, om de riskerar för mycket. Det, och att  

reportrarna åtminstone försöker dela sitt sociala liv med de människor de tillfälligt lever med. 20

Forskning  som undersökt  journalistyrkets  historiska  framväxt  bland  kvinnor  och  som gett  mig 

bakgrundsinformation om tiden för Ester Blenda Nordströms karriär,  samt inspiration inför min 

egen textanalys är Kristina Lundgrens avhandling Solister i mångfalden: Signaturerna Bang, Maud 

och  Attis  samt  andra  kvinnliga  dagspressjournalister  med  utgångspunkt  i  1930-talet.  Här 

undersöks,  som  titeln  avslöjar,  Barbro  Alvings,  Maud  Adlercreutzs  och  Astrid  Ljungströms 

utveckling  från  skribenter  till  kända  reportrar  samt  några  av  deras  reportage.  Lundgrens 

undersökning visar att anledningarna till att så många kvinnor tog sig in i journalistiken på 1930-

19 Stål. 2002. s. 333-336.
20 Eide, Elisabeth. ”'Being the Other' – or Turist in her Reality? Reporter's and Writer's Attempts at Cross-

Identification”. Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture. Volym 13, Issue 1. 2007. s. 15f. 
DOI:10.1080/13504630601163338. Elektroniskt tillgänglig: 
http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/pdf/10.1080/13504630601163338 [Hämtad 2015-04-07.]
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talet var att kvinnliga skribenter blivit en tradition inom svensk dagspress, att texter speciellt riktade 

kvinnliga läsare ökade så tidigt som på 1920-talet samt att kvinnorna i och med rösträtten tog mer  

plats  bland  annat  på  arbetsmarknaden.21 Undersökningen  visar  också  på  tre  stora  kvinnliga 

reportrars språk: signaturen Bangs texter kännetecknas av en tydlig ironi, tvära vändningar mellan 

kontraster  och nyskapande begrepp som ger  texten ett  högt  tempo och ett  tydligt  reporterjag. 22 

Signaturen Mauds journalistik kännetecknas däremot av enkelhet i språket, en strävan att återge sina  

intervjupersoner med deras egna ord genom pratminus blandat med text som kommenterar och en 

transperens som gör att läsaren litar på det hon skriver och övertygas av det sakliga innehållet,23 

medan  signaturen  Attis  texter  känns  igen  genom en  analyserande  stil  som försöker  förstå  vad 

människorna hon pratat med faktiskt sagt, personliga och ironiska kommentarer och ett retoriskt och 

grammatiskt korrekt språk.24

I  Cecilia  Aares  Att  se  genom  de  andras  ögon.  Narrativa  strategier  för  att  skapa  inlevelse  i  

reportage analyseras vad som gör att en läsare kan leva sig in i personerna som förekommer i det 

reportage hon läser.25 Aare undersöker med flera exempel och resonemang hur perspektiv, urval, 

närvaro och icke-urval skapar inlevelse i reportage samt vad som kan hindra läsaren från att leva sig 

in i texten.26 Analysen utmynnar i en narratologisk modell för reportageanalys som fokuserar på 

förhållandet mellan en upplevande, en berättande och en regisserande reporter. Modellen kan bland 

annat användas för att undersöka reportagets berättarperspektiv, som kan flyttas från reportern till 

en annan karaktär i texten.  Modellen kan även användas för att se vad som berättas och inte.27 

Skriften är en bearbetning av Aares masteruppsats  ”What is it  like to be one of these people?”  

Narrativa strategier för att skapa inlevelse i reportage.

Avhandlingen Reportagets  rika  repertoar  av  Torsten  Thurén  undersöker  vilka  metoder  olika 

reportrar,  författare  och  historiker  använt  för  att  skildra  Indien  och  Afghanistan  i  form  av 

reportageböcker.  I  analysen  ingår  även  vissa  böcker  som  Thurén  snarare  vill  benämna  som 

fackböcker. Thurén menar att reporterns möjligheter att använda sig av litterära grepp i texten bör 

21 Lundgren. Solister i mångfalden: Signaturerna Bang, Maud och Attis samt andra kvinnliga dagspressjournalister  
med utgångspunkt i 1930–talet. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Univ. Diss. Stockholm: 
Univ. 2002. s. 100f, 378f.

22 Lundgren. 2002. s. 228f.
23 Lundgren. 2002. s. 271f.
24 Lundgren. 2002. s. 320.
25 Aare, Cecilia. Att se genom de andras ögon. Narrativa strategier för att skapa inlevelse i reportage. Bearbetning av 

masteruppsatsen ”What is it like to be one of these people?” Narrativa strategier för att skapa inlevelse i reportage.  
Södertörns högskola. Huddinge. 2014. s. 7.

26 Aare. 2014. s. 7.
27 Aare. 2014. s. 109ff.
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ses som en enorm tillgång snarare än något som minskar textens trovärdighet; och att reportaget 

samtidigt kan lura läsaren att tro att reportern är en slags expert på området som skildrats snarare än 

en som visat en version av verkligheten från den valda miljön.28

Torsten Thurén har även skrivit läroboken Författarens verktygslåda, som genom analyser av texter 

skrivna av journalister och historiker ger exempel på hur en skribent kan arbeta med sina egna 

texter  för  att  få  fram  specifika  budskap.  Han  analyserar  texterna  utifrån  två  teman:  våld  och 

främlingskap.  Temat  främlingskap  behandlar  hur  reportrar  och  författare  av  sakprosa  skildrat 

människor  i  en kultur  främmande än den egna.  Thurén anser  att  författaren  inte  bör  överdriva 

skillnaderna  mellan den egna kulturen och den främmande,  samtidigt  som hon bör  visa  på  de 

skillnader som finns. Författaren bör inte heller nedvärdera eller idealisera det som är främmande.29 

Thurén skriver sammanfattningsvis att en författare som ska skriva sakprosa har två mål med sin 

text:  att  nå  fram  till  sin  publik  och  att  vara  så  saklig  hon  kan  och  inte  medvetet  förvränga 

sanningen.30 Han ger sedan förslag på sätt  att  skriva sakprosa,  utifrån de analyser som gjorts i 

boken. Det resulterar i en vad han kallar verktygslåda, som går igenom bland annat konsten att 

skriva konkret, olika sätt att göra jämförelser i en text och berättarperspektiv. Han går här igenom 

både  hur  de  analyserade  skribenterna  gjort  och  ger  förslag  på  hur  man  kan  gå  tillväga  med 

verktygen.31

28 Thurén, Torsten. Reportagets Rika Repertoar: En studie av verklighetsbild och berättarteknik i sju reportageböcker.  
Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation. JMK, Univ. Diss. Stockholms universitet. Stockholm. 
1992. s. 389ff.

29 Thurén, Torsten. Författarens verktygslåda – att läsa och skriva sakprosa. 1 uppl. Liber: Stockholm. 2006. s. 9.
30 Thurén. 2006. s. 148.
31 Thurén. 2006. s. 148-164.
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4. Teoretisk ram
I  den  här  undersökningen  definierar  jag  reportage  som  dokumentära  och  sanna,  men  likväl 

berättande, texter (se rubriken ”Centrala begrepp”). För att komma åt texterna på ett djupare plan, 

sådant  som  berättarperspektivets  och  berättarröstens  påverkan  i  texterna,  utgår  jag  från 

narratologisk teori när jag studerar mitt material. 

Gerald Prince har definierat ordet berättelse som  vad  som berättas, medan narrativ är  hur något 

berättas.32 En narratologisk analys kan alltså  användas för att  se hur en författare eller  reporter 

använder sig av karaktärsdrag, miljöer, tidsaspekter, symboler och berättarröst- och perspektiv för 

att förstärka berättelsen som förmedlas.33 

Cecilia Aare visar i  sin skrift  Att se genom de andras ögon. Narrativa strategier för att  skapa  

inlevelse i reportage att en som förespråkar den här analysformen är Gérard Genette, som med sin 

narratologiska  teori  visar  på  tre  typer  av  fokalisation,  hur  mycket  berättaren  i  en  text  vet. 

Berättelsen  kan  vara  icke-fokaliserad,  då  berättaren  vet  mer  än  någon  av  karaktärerna;  internt 

fokaliserad,  där  berättaren  och  en  av  karaktärerna  vet  lika  mycket;  och  externt  fokaliserad,  då 

berättaren är som en kamera och bara vet det som går att se utifrån. Om berättaren själv är en 

karaktär i  texten är hon homodiegetisk; finns berättaren inte med som karaktär blir hon istället 

heterodiegetisk.34

Diegesis och mimesis är två ord Platon använde för att skilja på två sätt att berätta. Diegesis är rent  

berättande: då är berättaren själv den som talar med egna ord, utan att försöka ge sken av att någon 

annan talar. Mimesis är när den som talar gör det som om hon var någon annan och, enligt Platon 

imiterar.35 En sådan imitation är exempelvis teater. Gérard Genette har, enligt Seymour Chatman, 

byggt vidare på detta resonemang och menar att diegesis i en text står för det som berättas. Mimesis 

kan egentligen inte  vara skriftlig eftersom en berättande text till skillnad från teater består av enbart 

ord. Ord kan imitera repliker, men aldrig icke-verbal kommunikation. En text kan däremot innehålla  

mimetiska inslag, anser Genette, och gestalta hur en icke-verbal kommunikation sett ut, så att det 

som händer framställs som en scen. Idag kallas det enbart berättade, diegesis, för ”telling” och de 

mimetiska inslagen för  ”showing”,36 som motsvaras  av  gestaltningar  och dialog  så att  det  som 

32 Vulovic, Jimmy. Narrativanalys. 1 uppl. Studentlitteratur: Lund. 2013. s. 57f.
33 Vulovic. 2013. s. 64-119.
34 Aare. 2014. s. 36.
35 Chatman, Seymour. Coming to terms: the rhetoric of narrative in fiction and film. Cornell University Press: Ithaca, 

NY. 1990. s. 109.
36 Chatman. 1990. s. 110f.
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berättas målas fram som en scen.37

Seymour  Chatman  talar  om  diegesis  och  mimesis  ur  en  annan  vinkel,  nämligen  hur  mycket 

berättaren syns beroende på om en historia är berättad eller ”visad” för läsaren. Chatman sätter in 

berättarens synlighet på en skala, där den ena yttersta axeln utgörs av ren diegesis. Berättaren gör 

tolkningar, beskriver det som händer utifrån sina egna värderingar och visar sig, tilltalar läsaren 

genom att  framträda  som ett  jag.  Här  syns  berättaren  som mest.  När  det  tvärtom handlar  om 

renodlad mimesis, som utgör den andra axeln på skalan, syns berättaren i stort sett inte alls. Det  

innebär att berättaren bara registrerar och återger det karaktärerna säger eller deras egna tankar. 

Däremellan finns olika grader av synlighet. Ju fler värderingar, desto synligare berättare.38 

Chatman poängterar vikten av att hålla isär berättarperspektiv och berättarröst. Berättarperspektivet 

ligger  hos  någon av  karaktärerna  som ingår  i  den  miljö  berättelsen  handlar  om.  Den som har 

perspektivet ser i miljön. Berättarrösten är den instans genom vilken händelserna i berättelsemiljön 

förmedlas till läsaren, den röst som för berättelsen framåt. Perspektivet behöver alltså inte ligga hos 

berättaren, eftersom berättaren kan förmedla historien utan att själv vara på plats.39 

Dorrit Cohn har delat upp den homodiegetiska berättaren (som finns med om en karaktär i texten) i 

två ”delar”, enligt Aares tolkning av Cohns teori. Händelserna i en berättande text berättas alltid i 

efterhand. Har berättaren själv en gång varit en del av den berättelse hon framför är det möjligt att  

hon i efterhand ser situationen på ett annat sätt än när hon upplevde det. Den ”del” av berättaren 

som var med om händelserna är den som ser i berättelsen, medan den i efterhand berättande är den 

som ger röst åt det som berättas. Cohn gör därför indelningen i ett berättande jag och ett upplevande 

jag.40 I min analys kommer jag att kalla dessa för berättande reporter och upplevande reporter.

37 Aare. 2014. s. 65f.
38 Chatman, Seymour. Story and discourse: narrative structure in fiction and film. Cornell University Press: Ithaca, 

NY. 1978. s. 166–168, 196–198. Elektroniskt tillgänglig: 
https://archive.org/stream/StoryAndDiscourseNarrativeStructureInFictionAndFilm/chatman.seymour_story.and.disc
ourse_narrative.structure.in.fiction.and.film1#page/n81/mode/1up [Hämtad senast 2015-05-21.]

39 Chatman. 1978. s. 153. 
40 Aare. 2014. s. 36f.
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5. Material
Materialet som använts för att svara på frågorna i undersökningen är utvalda kapitel, eller reportage, 

i reportageböckerna En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström och Ok, Amen: Om kärlek och  

fientlighet  i  chassidernas  New York  av  Nina  Solomin.  För  att  analysera  hur  de  nya  miljöerna 

skildras över tid, i förhållande till att reportrarna vänjer sig vid dem, och för att se hur de skildras i 

olika situationer, skapade jag tre teman. Relevanta kapitel valdes sedan utifrån dessa teman. 

5.1 Urval
De teman som konstruerats för analys är Första mötet, Vardagen och Fest. De kapitel som valts ut 

från respektive bok för att representera dessa teman är 

En piga bland pigor Ok, Amen: Om kärlek...

Morgonbestyr i kök och ladugård Badhuset

Om mat, drängar, godtemplare och barn Familjen Cohen

Logdans och lördagsglädje Bröllop i Kiryas Joel

”Morgonbestyr i kök och ladugård” och ”Badhuset” representerar temat första mötet. Reportagen är 

nämligen de första i respektive bok där läsaren får följa med reportern i början av hennes vistelse i 

den nya miljön, innan hon hunnit vänja sig vid den. I ”Om mat, drängar, godtemplare och barn” 

respektive ”Familjen Cohen” skriver Nordström och Solomin om hur vardagen kunde te sig i de 

utforskade miljöerna. Kapitlen ”Logdans och lördagsglädje” respektive ”Bröllop i Kiryas Joel” är 

reportrarnas skildringar av vardagens motsats, festtillfällen, och är därför intressanta att ställa mot 

vardagsskildringarna.  Det  är  viktigt  att  komma ihåg att  reportagen och böckerna  tillkom under 

väldigt olika omständigheter. Nordströms reportage kom för det första ut i bokform 87 år innan 

Solomins gjorde det. För det andra är Nordströms reportage ett slags inifrånreportage som bidrog 

till  debatten om pigornas ställning i  samhället,  medan Solomins baseras framför allt  på hennes 

nyfikenhet kring de chassiderna. För det tredje skrevs Nordströms reportage delvis till publicering i 

tidning, medan Solomins texter skrevs direkt i bokform. 

Kapitlen har i undersökningen betraktats som enskilda reportage då böckerna är reportagesamlingar. 

De är alltså enskilda texter som kan läsas fristående, samtidigt som de utgör en helhet tillsammans 

med resten av reportagen. Till analysen skapades fyra rubriker under vilka specifika frågor sedan 

ställdes till texterna. Rubrikerna var Berättarteknik, Perspektiv, Reporterroll och Dolda värderingar.
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6. Metod 
I min analys fokuserar jag på likheten mellan böckernas teman – en reporter i en främmande miljö,  

som skildras för att hennes läsare också ska få ta del av den. Böckernas olika tillkomster kan ha 

påverkat språket, men eftersom jag bara kan utgå ifrån det som finns i texterna, och inte vet säkert 

om eller hur situationerna påverkade hur reportrarna valde att skriva, har jag valt att bortse från 

dessa skillnader i analysen. Ett resonemang angående de olika tillkomsterna och huruvida de kan ha 

påverkat texterna kommer att föras i slutdiskussionen. I analysen jämför jag likheter och skillnader 

mellan hur texterna såg ut vid publiceringen; hur reportrarna gjort för att få dem att bli som de blev. 

För  att  undersöka  de  valda  texterna  i  reportageböckerna  har  jag  utgått  ifrån  en  modell  för 

massmedieretorisk  analys  som  återfinns  i  boken  Nyheter  –  att  läsa  tidningstext  av  Kristina 

Lundgren, Birgitta Ney och Torsten Thurén.41 Jag har blandat den med lingvistisk analys, för att 

närmare kunna studera texternas underliggande mening, och narratologisk analys, för att undersöka 

hur reporterrollen och berättarperspektivet används. Metoderna går i vissa avseenden ihop, men det 

finns skillnader. Utifrån dessa har jag satt ihop ett frågeschema som presenteras längre fram.

6.1 Massmedieretorisk analys 
Massmedieretorik  är  ett  begrepp som skapades  av  Bengt  Nerman.  Det  handlar  om sambanden 

mellan journalisten, texten, världen och läsarna, framför allt på vilket sätt sambanden visar sig i den 

skrivna texten.42 Massmedieretoriken utgår ifrån journalisten som en som har plikter och tar efter 

skrivsätt efter de krav som finns på redaktionen. Texterna är producerade efter mallar som avgör hur  

materialet  vinklas,  hur  kontakten  med  läsaren  etableras  (till  exempel  genom  möjligheter  till 

identifikation och hur tilltalet ser ut),  hur källor framställs och hur en viss historia ska berättas. 

Samtidigt  har  journalisten  ett  ansvar,  och  en  möjlighet,  att  variera  sitt  skrivsätt  och  göra  det 

intressant för sina läsare.43

En massmedieretorisk analys har  en grund i  både retorik,  litteraturvetenskap och lingvistik och 

baseras  på  att  det  finns  ett  sammanhang  i  vilket  språket  skapas.  Den  journalistiska  textens 

utformning beror på i vilket sammanhang den framställs, vilka avsikter som finns och vad dess 

innebörd är.44 Den massmedieretoriska analysen används alltså för att kartlägga hur journalisten gått 

41 Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén, Torsten. Nyheter – att läsa tidningstext. Ordfront: Stockholm. 1999. s. 
55.

42 Nerman, Bengt. Massmedieretorik. 2. tr. AWE/Gebers: Stockholm. 1981[1973]. s. 18.
43 Nerman. 1981[1973]. s. 34ff.
44 Hultén, Britt. Journalistikanalys: en introduktion. Studentlitteratur: Lund. 2000. s. 7.
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till väga för att utforma sin text. Den undersöker berättarstruktur, språk, källkritik och faktaurval 

och kan därigenom visa på hur olika sätt att skriva om samma sak kan ändra betydelsen av en text.45 

I den här undersökningen har analysen använts för att undersöka olika dimensioner i texterna. Jag 

använder  delar  av  Lundgrens,  Neys  och  Thuréns  massmedieretoriska  analysmodell  när  jag 

undersöker  ordval  och  toner,  retoriska  grepp,  dramatisering,  bildspråk,  reporterrollen  och 

problematisering46 i  texterna. Jag  har  uteslutit  de  delar  som  handlar  om  artikelns  placering  i 

tidningen och hur de journalistiska frågorna vad, var, vem, när, hur och varför förekommer eftersom 

dessa  framför  allt  går  att  applicera  på  nyhetsartiklar.  Jag  har  även bortsett  från  de  frågor  som 

handlar om källkritik och faktaurval, eftersom det inte är relevant för den här undersökningen.

6.2 Lingvistisk analys 
Enligt  Martin  Conboy  är  retorik  inom  språket  i  nyhetstexter  inte  kopplat  till  att  språket  blir 

högdraget, som det kan verka.  Retorik i  samband med språk  handlar istället om de lingvistiska 

funktioner som syftar till att övertyga publiken att anta en viss ståndpunkt.47 Conboy nämner bland 

annat att det är vanligt att  det i tidningstexter förekommer att vända sig till  ”folket” 48, använda 

hyperbol  (överdrifter),  värdeladdade  ord,  metaforer  och  upprepningar.  Speciellt  överdrifter, 

värdeladdade ord och metaforer används för att smyga in dolda budskap (till exempel ironi) i en text 

som vid en första anblick verkar neutral.49

Conboy analyserar nyhetstext.  Eftersom reportage är en journalistisk genre anser jag att samma 

verktyg kan användas på reportage. I min analys använder jag dessa för att spåra dolda värderingar i 

reportagen. Jag tittar efter värdeladdade ord och överdrifter, men studerar även metaforer.

6.3 Narratologisk analys
Jag  har  lånat  vissa  verktyg  från  den  narratologiska  analysen  till  mitt  frågeschema,  eftersom 

reportage  till  större  delen  är  berättande  texter  och  inte  nyhetstexter.  Jag  använder  mig  av 

narratologisk analys när jag besvarar frågor som handlar om hur reporterrollen, berättarperspektivet 

och  framställningsformer  förekommer  och  används  i  texterna.  Jag  har  inspirerats  av  Genettes 

synvinkelteori  när  jag undersöker berättarröst  och berättarperspektiv,  men jag kommer att  kalla 

45 Lundgren, Ney & Thurén. 1999. s. 53ff.
46 Lundgren, Ney & Thurén. 1999. s. 55ff.
47 Conboy, Martin. The language of the news. Routledge: London. 2007. s. 73.
48 Conboy. 2007. s. 77.
49 Conboy. 2007. s. 79–90.
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perspektiven för interna respektive externa, där det interna kommer att finnas på två sätt: genom 

reportern  respektive  genom  en  annan  karaktär.  Jag  kommer  också  att  kommentera  berättarens 

synlighet och titta på hur den upplevande och den berättande reportern förhåller sig till varandra. 

6.4 Metodkritik
Undersökningar av medie– och kommunikationsmaterial är påverkade av tolkande vetenskaper. Det 

som undersöks är betydelsen av texten, och tolkningen görs med hjälp av associationer forskarens 

förförståelse.  Tolkningsprocessen  blir  alltså  subjektiv  eftersom  den  som  tolkar  är  ett  subjekt, 

samtidigt  som  forskaren  inte  får  låta  egna  erfarenheter  och  åsikter  styra  tolkningen.  Själva 

tolkningen blir alltså inte subjektiv. Tolkningen ska vara förutsättningslös och en annan forskare ska 

kunna göra liknande tolkningar ur samma material.50 Jag försöker att utläsa mina resultat ur det som 

finns i texterna, snarare än mina egna åsikter om dem. Jag försöker också att så tydligt som möjligt 

ge exempel på vad jag menar och förklara varför jag drar de slutsatser jag gör. 

6.5 Centrala begrepp
Nedan presenteras några begrepp som är centrala för undersökningen. ”Upplevande reporter” och 

”berättande reporter” kommer från Dorrit Cohn. Jag använder Cecilia Aares definitioner av alla 

andra ord utom ”reportage”. Där använder jag mig av Anders Sundelins definition. 

Reportage ses här som en historia som berättas av en reporter, med reporterns upplevelser i fokus. 

Samtidigt  är  det  en  historia  som  baseras  på  verkliga,  sanna  händelser,  liksom  nyhetsartikeln. 

Reportern är på plats för att berätta något som hänt, ge läsaren fakta och människor att ”möta.” De 

två dimensionerna möts i  reportaget.  Det ska vara sant,  men det ska också vara spännande, en 

berättelse skildrad med olika berättartekniker för att hålla kvar läsaren från början till slut. 51

Framställningsformen är det sätt på vilket en reporter väljer att skriva om sitt ämne. Enligt Cecilia 

Aare  kan  en  journalistisk  text  skrivas  med  tre  olika  framställningsformer.  De  tre 

framställningsformerna, som också ingår i min analys, är:

Informerande  framställning som  innebär  att  reportern  informerar  om  något  som  hänt,  bara 

informerar  och  beskriver  situationen.  Den  här  framställningsformen  används  framför  allt  i 

nyhetstexter. Skribenten berättar att ”så här var det” och läsaren måste därmed lita på henne. Här 

50 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke. ”Inledning” i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red). Metoder i  
kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur: Lund. 2013. s. 15–17.

51 Sundelin, Anders. Reportage: Att få fakta att dansa. Leopard: Stockholm. 2008. s. 11-15.
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ingår också det som kallas stillbilder eller beskrivningar och det är framför allt dessa jag kommer att  

titta på i min analys. Beskrivande avsnitt är vanliga i reportage och låter skribenten värdera det som 

beskrivs med hjälp av adjektiv.

Gestaltande framställning  är  när  reportern istället  visar  för  läsaren  vad som händer  genom att 

gestalta, lägga in verb som för en berättelse framåt och får något att hända. Läsaren bjuds in till att  

vara en del av scenen och själv tolka det som händer.

Argumenterande framställning kännetecknas av att skribenten öppet argumenterar för en åsikt.52

Erlebte Rede är tyska och betyder ”upplevt tal”. Det är ett begrepp som inom litteraturvetenskap 

innebär att skribenten börjar med att beskriva en karaktär utifrån för att sedan ”glida in” i hennes 

huvud, förflytta perspektivet tillfälligt för att skildra karaktärens känslor och tankar inifrån. 53 

Berättarperspektivet  visar  genom  vems  ögon  läsaren  får  ta  del  av  reportagets  händelser. 

Perspektivet kan flyttas från reporterjaget till en annan karaktär som förekommer i texten.54 Det här 

sammanfaller med genom vem en text är fokaliserad, se Genettes begrepp. I min analys använder 

jag  dock  termen  berättarperspektiv  så  att  intern  fokalisation  =  internt  perspektiv  och  extern 

fokalisation = externt eller utifrånperspektiv. Berättarperspektivet handlar enbart om vem som ser i 

texten och ska inte blandas ihop med berättaren, den som hela tiden hörs, se Chatman.

Reporterrollen är den roll reportern låter sig själv spela i sin text. Reportern kan vara synlig eller  

osynlig, huvudroll eller biroll, aktör, då hon själv medverkar som en karaktär eller observatör, då 

hon bara är en som betraktar och reflekterar.55

Upplevande reporter är det reporterjag som finns i texten, som ser och upplever det som händer, 

medan  berättande  reporter  är  den  som  berättar,  den  röst  som  ”hörs”  och  kommenterar 

händelserna.56

6.6 Frågeschema
Utifrån  de  tidigare  nämnda  rubrikerna  och  med  hjälp  av  dessa  metoder  och  teorier  har  jag 

konstruerat ett schema med frågor som ställs till texterna. Schemat används för att kunna undersöka 

52 Aare, Cecilia. Det tidlösa reportaget. 1. uppl. Studentlitteratur: Lund. 2011. s. 28f.
53 Aare. 2011. s. 63.
54 Aare. 2011. s. 59.
55 Aare. 2011. s. 56f.
56 Aare. 2014. s. 36f.
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texterna  på  olika  nivåer  och  på  så  sätt  analysera  dem för  att  besvara  frågeställningarna.  Med 

utgångspunkt i de tidigare nämnda rubrikerna, ser schemat ut på följande sätt:

Berättarteknik

Vilka sinnen använder reportern för att gestalta den aktuella miljön?

Vilken framställningsform dominerar – gestaltande eller beskrivande? Förekommer informerande 

framställning i form av fakta och argumenterande framställning?

Består avsnittet främst av en unik scen eller läggs flera tillfällen ihop till något som gäller generellt?

Vilka stilmedel såsom kontraster, upprepningar, bildspråk med mera förekommer i texten? 

Hur har dessa stilmedel använts?

Vilka ord används för att beskriva personerna i den aktuella miljön?

Perspektiv

Vems är berättarperspektivet?

Är det samma perspektiv hela tiden eller växlar det? Används exempelvis erlebte Rede?

Hur förhåller sig berättarperspektivet och berättarrösten till varandra? 

Ses personerna i texten utifrån eller inifrån?

Reporterroll

Hur använder sig reportern av sin egen person i reportagemiljön?

Använder sig reportern på något sätt särskilt av att hon är kvinna?

Vilket  perspektiv  har  reportern  i  förhållande  till  de  andra  personerna  på  platsen  –  ovanifrån, 

underifrån, neutralt från sidan eller jämsides med dem?

Hur syns reportern i texten? Är hon aktör eller observatör?

Dolda värderingar

Finns det färdiga slutsatser utskrivna eller får läsaren själv tolka texten?

Vilka dolda värderingar kan spåras i texten?

Förekommer retoriska grepp såsom värdeladdade ord och överdrifter? 

Sammanfattning

Vilken bild ges sammanfattningsvis av människorna och miljön?

Genomgår reportern i texten någon utveckling?
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7. Resultat
Här kommer jag att redogöra för analysen av reportagen efter den temaindelning som nämndes 

tidigare, det vill säga att reportagen som representerar Första mötet redovisas först, sedan texterna 

under temat Vardagen och därefter temat Fest. Reportagen redovisas var för sig och efter varje tema 

jämför jag  de två framställningarna. Därefter presenteras en utförligare jämförelse och slutsatserna.

7.1 Första mötet

7.1.1 Morgonbestyr i kök och ladugård

Reportaget beskriver Ester Blenda Nordströms första arbetsdag på gården, alltså det första riktiga 

mötet med det liv hon provar på som piga. Texten tar sin början när väckarklockan ringer halv fem 

på morgonen och visar några timmar ur reporterns och pigan Annas tillvaro med kaffekokning, 

komjölkning, städning och vävning.

Berättarteknik

Det första läsaren blir medveten om är alltså väckarklockan och reportern visar detta genom att 

använda sinnen. Läsaren får ”höra” klockans signal - ”Rrrrrrrrrrr.”57 Hörselintrycken varvas med 

syn–  och  känselintryck  allteftersom  läsaren  får  följa  den  upplevande  reporterns  första 

arbetsuppgifter. Ett exempel på framför allt syn- och hörselintrycken är det här textstycket, som 

utspelar sig en liten stund efter att väckarklockan ringt. Den upplevande reportern har hunnit iaktta 

en bildrik rullgardin som finns i sovrummet och upptäcka sin pigkamrat Anna bredvid sig i soffan.

Ögonen öppnas på vid gavel, ett par stadiga ben sträcks över mig tills de når golvet, och med ett väldigt 
knakande överlämnar soffan den ena av sina mänskliga invånare åt dagens id. Jag ligger ännu en minut 
med ögonen alltjämt på bågskyttens spända sträng, så suckar jag djupt och intensivt och knakar upp i 
majmorgonen, som är grå och kylig med drivande dugg mot de grumliga fönsterrutorna. Anna väsnas ute 
i köket med spisringar och kaffepanna och hennes nakna ben och fötter sticker svart och brett fram under 
den korta vida stubben av grått vadmal med med röda band.58 

Det  här  stycket  är  intressant  på flera  sätt.  Läsaren får  inte  bara  ta  del  av vad den upplevande 

reportern ser – Annas ögon och ben, bågskytten på rullgardinen, duggregnet på fönsterrutorna – och 

hör – knakandet från soffan och ljuden från köket. Stycket innehåller även en upprepning av ordet 

knaka, vilket ger läsaren associationen att soffan är gammal och sliten. Knakandet i meningen ”... så 

suckar jag djupt och intensivt och knakar upp i majmorgonen /.../” är, förutom att det visar att soffan  

låter,  också  en  metafor  för  att  det  går  trögt  för  reporterjaget  att  lämna  sängen.  Personifiering 

57 Nordström, Ester Blenda. En piga bland pigor. [Ny utg.] Bakhåll: Lund. 2012. s. 20.
58 Nordström. 2012. s.20f.
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förekommer också, i och med att soffan ”överlämnar” Anna ”åt dagens id”.

Metaforer  återkommer  genom reportaget.  ”Frukosten  får  ännu  en  stund  hägra  i  fjärran”,59 och 

”Disktrasan var en institution av användningsområden”60 är  exempel  på några andra.  Sinnen är 

också återkommande. Hos korna finns hörselintryck som ger läsaren en känsla av att vara på plats, 

bland annat när ”/.../ Annas rappa regelmässiga mjölkning” blandas med en kalv som ”råmar mjukt 

och sorgset i sin kätte, modern svarar med ett trånande böl, andra stämmer in och för ett ögonblick  

är det en vild kör av skrin, bräkanden och råmningar. Sedan faller tystnaden igen, endast bruten av 

stävornas klirrande, när de töms i flaskorna/.../”61 Sinnena används som stämningsskapare. Att Anna 

”väsnas” i  köket  hörs i  det  förra exemplet.  Arbetsdagen har kommit  igång med fart  och fläng, 

startad av knakandet från soffan, medan det i ladugården är mjukt, sorgset, för en stund en vild kör 

och sedan tystnad som beskriver det som hörs. Stämningen blir i den scenen avslappnad, nästan 

sövande. Annas rappa mjölkning och den tillfälliga kören av koröster blir i sin tur en kontrast till 

den lugna stämning som i övrigt råder. En annan kontrast som påminner om denna är en skildring 

av vävstolen: ”/.../ tramporna gnisslar och slår mot varann med sövande entonighet.”62

Reportaget  består  av  en  scen.  Den  dominerande framställningsformen är  gestaltning,  men med 

beskrivande inslag. Ett exempel är: ”Fyra par stövlar dånar i trappan från vinden, fyra sömniga, 

långa drängar stegar in med ett kort: morn! och ett ännu kortare: kaffe! Det serveras ögonblickligen 

av Anna, vars surmulna ansikte lysts upp av ett soligt leende./.../”63 Scenen lämnas emellanåt för att 

ge plats åt en generalisering: ”Disktrasan gjorde sin tjänst på mycket synliga ställen/.../”64

Pigan Anna beskrivs i den här texten med att hon har ”stadiga ben”,65 ”hennes bruna hår hänger 

rufsigt och långt ned över axlarna”66 och hon har bastanta, röda armar, rör sig bestämt och snabbt.67 

I övrigt visas hennes personlighet genom hur hon pratar: ”– Den här vickan kokar jag måronkaffet 

och du bäddar opp! förmäler hon kort och bestämt – nästa vicka ä det tvärtom. Skynda dig!”68

 Jag överraskades i alla fall på bar gärning av Anna där jag stod och frös och fnös under pumpen, och med  

59 Nordström. 2012. s. 22.
60 Nordström. 2012. s. 27.
61 Nordström. 2012. s. 23.
62 Nordström. 2012. s. 29.
63 Nordström. 2012. s. 22.
64 Nordström. 2012. s. 27.
65 Nordström. 2012. s. 21.
66 Nordström. 2012. s. 21.
67 Nordström. 2012. s. 21.
68 Nordström. 2012. s. 21.
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en röst, som vittnade om den mest gränslösa häpnad utbrast hon:
– Ä du tokig du! Står du å tvättar dej så här på måron. D'ä ju bara torsda vet ja! De va fasen va du ä fin  

å dej!69

Anna framställs  alltså  som storvuxen,  bestämd och ganska obrydd om sitt  eget  utseende.  Hon 

uttrycker förvåning över den upplevande reporterns hygienvanor. Replikerna och orden reportern 

valt för att beskriva hur dessa sägs – kort och bestämt, samt häpet – ger läsaren bilden av en kvinna  

som är ovan vid världen utanför gården och arbetet som piga.

Bonden benämns i reportaget som ”bonn”. Han beskrivs när den upplevande reportern arbetar med 

vävning och får syn på honom, liggande på soffan. Han beskrivs som en som ”mest går och slår 

dank”,  sover halva dagarna och kommer hem med massor av brännvin efter affärsresor till staden. 

”Hans passion var Vecko–Journalen, Marie Sophie Schwartz och kaffekask, vilket senare han med 

stor frikostighet bjöd alla som kom i hans väg. Förövrigt var han kvick och rolig och snäll.”70 Den 

arbetande,  upplevande  reportern  får  syn  på  honom  liggande  på  soffan,  men  där  slutar  inte 

beskrivningen.  Det  mesta  av  beskrivningen  görs  av  den  berättande  reportern,  ur  hennes 

efterhandsperspektiv. Det är dessutom ett exempel på att den unika scenen övergår i generalisering.

Bondfrun Hilda beskrivs som vänlig, leende och förståndig. Hon vill kallas vid namn71 och, till 

skillnad från sin make, gnor och arbetar något oerhört.72 Hon fungerar som en kontrast till sin make, 

som en slags motpol och trygg zon för den upplevande reportern, medan beskrivningen av ”bonn” 

låter läsaren antyda att där finns en undertryckt avundsjuka och ilska hos den upplevande reportern, 

som förmedlas av den berättande reportern.

Perspektiv

Berättarperspektivet är internt och ligger hela tiden hos den upplevande reportern. Trots de många 

verben, som visar på den gestaltande framställningen, kommer den berättande reportern ofta in: 

– D'ä din städvicka. Ta skyffel och borste med opp och en trasa te damma me. Vi brukar ta disktrasan när 
den inte behövs här.

– Disktrasan! Jag stirrar i absolut obetvinglig häpnad och förskräckelse på henne och får till svar en 
fullständigt oförstående blick.

– Disktrasan ja! Jag behöver'na inte ännu, sir du, så du hinner nog me' å dammtörka. När jag vill ha'na 
så skriker jag väl förresten. Du behöver inte göra't så förbaskat väl heller, ska jag säja dej (detta med  
förtroligt halvhög röst), di tittar inte så noga etter.

Varmed hon vrider  ur  och  slänger  till  mig disktrasan,  som efter  vad  jag  sedan upptäckte var  en  

69 Nordström. 2012. s. 28
70 Nordström. 2012. s. 29.
71 Nordström. 2012. s. 25.
72 Nordström. 2012. s. 29.
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institution av den mest otroliga och häpnadsväckande användbarhet.73

Replikerna är det den upplevande reportern hör och det som händer, det de gör – ”stirrar”, ”får till 

svar”, ”vrider ur” ”slänger” – är det den upplevande reportern ser och är med om. Berättaren hade 

här  kunnat  vara ganska osynlig på Chatmans skala,  men i  och med orden ”absolut  obetvinglig 

häpnad och förskräckelse”, ”fullständigt oförstående blick” ”(detta med förtroligt halvhög röst)” blir  

berättaren  synlig.  Detta  sätt  att  blanda  gestaltning  och  värderingar  förekommer  genom  hela 

reportaget. Det mest intressanta med det här utdraget är dock det som händer i den sista meningen.  

Tempus  ändras  från  presens  till  preteritum  och  den  berättande  reportern  kommer  in  med  sitt 

efterhandsperspektiv.  Ännu  tydligare  blir  detta  senare  i  texten,  när  den  berättande  reportern 

dessutom vänder sig till läsaren: ”Men jag glömmer bort att jag är mitt uppe i beskrivningen av 

dagens göromål.”74 Där når hon ren diegesis, är som allra mest synlig.

Karaktärerna  ses  hela  tiden  från  utsidan.  De  gestaltas  utifrån  den  upplevande  reporterns 

främlingskap och beskrivs därefter, med hennes utifrånperspektiv. Exemplet med disktrasan ovan 

visar på detta.

Reporterroll

Den berättande reportern använder sitt upplevande jag som en aktör, som ger sig in i yrket som piga 

och ständigt överraskas av hur mycket arbetsuppgifter det är och hur få pauser de får. Detta visas 

speciellt i följande utdrag: 

Jag ser på klockan – hon är lite över tio – och tänker att ännu har bara en liten del av dagen gått, en liten  
del så lång som en vecka annars. Å, den som fick sova en liten stund, bara en enda liten minut – min blick 
far till den skära skäggstubben och jag känner att den redan har en smula av avund och illvilja i sig, den  
arbetandes helt naturliga och jäsande hätskhet mot den överordnades lättja./.../

/.../ – D'ä kaffe nu, förmäler Anna kort i dörren och jag hasar mig ut ur bänken i strumpsockorna och  
firar orgier i kaffe-på-fat-drickning. Fortfarande inget bröd.75

Den upplevande reportern fungerar också som den läsaren identifierar sig med:

– Du ska sätta fram kôppar, nu kommer snart pôjka å ska ha kaffe. – Ä du dum du! Bara kaffe och inget  
bröd begriper du väl på vardagsmåron. Inga skedar, va fasen ska dom me' skedar, när de inget doppa ä. 
Nu kommer di!76

Orden ”Ä du dum du!” och ”va fasen ska dom me' skedar” gör att läsaren hör irritationen och 
73 Nordström. 2012. s. 27.
74 Nordström. 2012. s. 29.
75 Nordström. 2012. s. 29f.
76 Nordström. 2012. s. 22.
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stressen i Annas röst. Det här visar den upplevande reporterns osäkerhet och försök att göra rätt. 

Läsaren  anar  även  här  att  reporterjaget  känner  sig  skyldig.  Att  Anna  framställs  som  otrevlig 

samtidigt som den upplevande reportern försöker göra rätt förstärker identifikationen med henne.

De här bilderna gör att Anna och den upplevande reportern trots samma yrkesmässiga ställning, 

ligger  på  olika  maktnivåer  i  texten.  Anna  har  övertaget  och  den  upplevande  reportern  har  ett 

underifrånperspektiv. Även Hilda och ”bonn” har ett överifrånperspektiv gentemot den upplevande 

reportern. Den upplevande reportern ska sopa alla rum ”utom kammaren förstås – den nalkades 

ingen annan än Hilda själv varken med sopborste eller disktrasa”.77 ”Bonn” somnar på soffan mitt 

på dagen.78 Den berättande reportern har däremot ett överifrånperspektiv till karaktärerna, eftersom 

hon väljer att framställa dem på det här sättet. Det är bara drängarna som behandlar den upplevande 

reportern ”högtidligt”79 vilket kan tolkas som att hon i den här texten står över dem.

Reportern är en tydlig aktör i texten, men korta ögonblick växlar hon till att bli observatör. 

Dolda värderingar

Trots den gestaltande framställningen finns många överdrifter som tyder på en synlig berättare, och 

som bär på öppna värderingar, exempelvis att Hildas röst var ”bräddfull av längtan och beundran”,80 

”ofantlig hög smutsigt porslin”81 och ”jag hasar mig ut ur bänken i strumpsockorna och firar orgier i 

kaffe-på-fat-drickning.”82

De dolda värderingar som kan spåras är kritik mot gårdens hygien:

/.../  Anna  hade  nämligen  inte  med  ett  finger  gjort  någon  som  helst  anstalt  till  tvättning  utom  den  
nödtorftigaste handsköljningen nere i ladugården, och rädd att på minsta sätt röja mig hade jag inte heller  
visat mig fjäskigt tvätthågad. Jag överraskades i alla fall på bar gärning av Anna där jag stod och frös och  
fnös under pumpen, och med en röst, som vittnade om den mest gränslösa häpnad utbrast hon: 

– Ä du tokig du! Står du å tvättar dej såhär på måron. D'ä ju bara torsda vet ja! Det va fasen va du ä  
fin å dej!

Vilket lärde mig att grundlig tvättning varje dag är lika ovanligt som olämpligt.83

”Inte  med  ett  finger”,  ”nödtorftigaste”  och  ”gränslösa  häpnad”  är  även  dessa  överdrifter  som 

förstärker  bilden  av  främlingskap  i  undertexten  och  gör  att  läsaren  förstår  att  den  upplevande 
77 Nordström. 2012. s. 28.
78 Nordström. 2012. s. 29.
79 Nordström. 2012. s. 30.
80 Nordström. 2012. s. 26.
81 Nordström. 2012. s. 28.
82 Nordström. 2012. s. 29f.
83 Nordström. 2012. s. 28.

24



reportern är ovan vid att inte få tvätta sig, medan Anna är ovan att få göra det. 

Dold kritik finns också mot könsrollerna i jämförelsen mellan Hilda och ”bonn”: ”Medan hustrun 

gnodde och arbetade alldeles oerhört gick han mest och slog dank – reste till staden i ”affärer” och 

kom hem med  nattsäcken  full  av  brännvin,  eller  låg  och  sov på  drängarnas  tysta  och  tomma 

kammare halva dagarna utan att göra ett smul.”84

7.1.2 Badhuset
Reportaget skildrar reporterns försök att få kontakt med chassiderna, först genom att hon går till 

badhuset i Williamsburg under de chassidiska kvinnornas badtid och sedan genom att hon besöker 

två butiker och en pizzeria i det chassidiska området. Hon möts av vänlighet på badhuset, men i 

butikerna och på pizzerian är det avvisande blickar och kommentarer hon får.

Berättarteknik

Synen är det dominerande sinnet som används för att göra reportagemiljön levande för läsaren, men 

även hörsel och smak används. 

Bassängen har som vanligt förvandlats till en brokig blomsteräng av kvinnokroppar – bleka, unga, tjocka, 
medelålders och skrynkliga – alla iklädda mönstrade klänningar och pastellfärgade badmössor.  De är 
chassidiska allihop. Till och med badvakten talar jiddish.

Jag går bort till ena hörnet, badskorna smackar mot kaklet. Genom takfönstren flödar förmiddagsljuset 
in och gör solkatter i vattnet./.../ Man måste anpassa farten efter gummor som simmar väldigt långsamt  
och samtidigt se upp för en bastant kvinna som forsar fram som en pansarvagn i filen, utan pardon.85

I det här avsnittet får läsaren ”se” bassängen med de badande kvinnorna och de olika simsätt de har 

samt solens speglingar i vattnet, och ”höra” att badvakten pratar jiddish och badskornas smackande 

mot kaklet. Läsaren får vara på plats med den upplevande reportern. 

En metafor förekommer i  avsnittet  ovan: ”Bassängen har som vanligt förvandlats till  en brokig 

blomsteräng av kvinnokroppar”. Bassängen som förvandlats till en ”brokig blomsteräng” är också 

en alliteration, liksom ”Genom takfönstren flödar förmiddagsljuset”, och kvinnan som ”forsar fram 

som en  pansarvagn i  filen,  utan  pardon.” ”Brokig blomsteräng” och ”Genom takfönstren flödar 

förmiddagsljuset” är också assonanser, vokalrim. Dessa stilgrepp ger texten en rytm och de enkla 

meningarna  en  något  poetisk  klang,  som ökar  inlevelsen  i  den  aktuella  miljön.  Ett  ytterligare 

exempel  på  alliteration är  ”Mia Farrows självbiografi  inte  är  lämplig  läsning för en chassidisk 

84 Nordström. 2012. s. 28f.
85 Solomin. 2001. s. 16.
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hemmafru”.86 En metafor förekommer i  att  kvinnan som forsar fram som en pansarvagn senare 

kallas just ”Pansarvagnen.”87 I övrigt är det sparsamt med både metaforer och liknelser i texten.

Framställningsformen är  framför  allt  gestaltande,  men med beskrivande inslag.  Den berättande 

reportern gestaltar vad den upplevande reportern ser,  med få värderingar men neutrala adjektiv, 

vilket  gör att den berättande reportern syns,  men inte speciellt  mycket.  I  vissa avsnitt  kan hon 

förefalla vara osynlig. ”Man måste anpassa farten efter gummor som simmar väldigt långsamt” i  

exemplet ovan är en generalisering. Orden ”som vanligt” och ”man” visar på att det inte är första 

gången den upplevande reportern besöker badhuset eftersom hon är så van vid gummorna som 

simmar långsamt. I övrigt visas här en scen upp, så även i resten av reportaget.

En av de karaktärer som framträder mest är en chassidisk kvinna som i texten kallas ”Rådjursöga” 

på  grund  av  sina  –  antagligen  –  bruna  ögon.  Den  upplevande  reportern  pratar  med  henne  på 

badhuset och senare på den pizzeria hon besöker för att utvidga sitt kontaktnät och leta efter jobb. 

Hon  beskrivs  av  den  berättande  reportern  som ”en  högrest  kvinna  med  rådjursögon  och  rosa 

badmössa.”88 I övrigt beskrivs hon genom gestaltningen, det hon säger och gör. På badhuset, när den 

upplevande reportern pratar med henne och de kommer in på läsning, gestaltas hon så här:

– Så trevligt, har du läst något på sistone som du tyckte om?
Hon rodnar lätt, ansiktet får nästan samma ton som badmössan. Rösten sänks när hon svarar.
– Mia Farrows självbiografi...
– Ja, det var ju en hel del skriverier i medierna om den. Jag har inte läst den själv, pladdrar jag på.
Men där sätter plötsligt Rådjursöga punkt. Hon ger mig ett artigt leende och simmar iväg.89

Hon avbryter,  men är  inte  helt  avvisande eftersom hon ändå  ger  den upplevande reportern  ett  

leende.  Läsaren kan föreställa  sig att  det  är  ansträngt.  Att  ansiktet  får  ”nästan samma ton som 

badmössan” är en liknelse som låter läsaren föreställa sig i fantasin vilken färg som träder fram. 

På pizzerian, där reporterjaget springer på henne igen – den upplevande reportern köper en bit pizza 

för att ”få” vara där och känna in miljön – gestaltas hon på ett lite annat sätt:

Kanske låter jag alltför entusiastisk, för efter den första överraskade reaktionen svalnar hon påtagligt,  
återigen som om hon kommer på sig själv med något olämpligt. Hon går till ett bord där en väninna  
väntar./.../

/.../ På vägen ut går jag förbi Mia Farrow för att säga hej då. Jag presenterar mig och frågar vad hon 

86 Solomin. 2001. s. 18.
87 Solomin. 2001. s. 16.
88 Solomin. 2001. s. 16.
89 Solomin. 2001. s. 17f.
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heter.  Hon ser  plågad ut.  ”Malka”, svarar hon kort,  men hennes rådjursögon talar  klarspråk: ”Dra åt 
pepparn.”90

Här är hon ”sval” och ”plågad”, ord som ger läsaren aningar om att hon inte tycker att synen av den 

upplevande reportern är en positiv överraskning. Att blicken säger ”Dra åt pepparn” får henne att 

framstå som korthuggen och otrevlig, men utan att det skrivs ut. Hennes humör kontrasterar hennes 

humör på badhuset, samtidigt som det avbrutna samtalet är en upprepning av scenen i badhuset. 

Perspektiv

Berättarperspektivet ligger hela tiden hos den upplevande reportern. Karaktärerna i texten ses från 

utsidan. Den upplevande reportern vistas bland dem, men hon är aldrig en del av dem. Hon studerar 

dem,  försöker  förstå  dem  och  det  är  tydligt  att  de  missförstår  varandra  och  har  helt  olika 

värderingar, se exemplet med Malka eller ”Rådjursöga” ovan. Ytterligare ett exempel från pizzerian 

visar på den upplevande reporterns utifrånperspektiv:

En kvinna sätter sig snett mitt emot mig, men flyttar strax över till en plats som blir ledig på ett annat  
ställe. Jag följer henne med blicken, ser att hon säger något till sin nya bordskamrat. Den andra vänder sig 
om och stirrar på mig. Jag börjar bli lite illa till mods. Kontrollerar för säkerhets skull att munkjackans  
blixtlås är anständigt stängt ända upp i halsen – kvinnor får inte visa nyckelbenen – och lägger benen i  
kors.91

Perspektivet är den upplevande reporterns genom hela texten. I utdraget ovan finns något som är 

återkommande  genom  reportaget:  gestaltande  framställning,  med  en  berättare  som  enbart 

rapporterar vad den upplevande reportern ser och hör, men kommer in med en enstaka kommentar 

ibland – ”Jag börjar bli  lite  illa  till  mods” – för att  återge en tanke hos det  upplevande jaget. 

Följande utdrag påminner om det här sättet att berätta, men innehåller ett par avvikande meningar. 

Det utspelar sig när upplevande reporterjaget är i duschen på badhuset.

Hon heter Betti, är påfallande social och charmig och verkar omtyckt av de andra. En av hennes väninnor 
petar mig förtroligt i sidan. ”She is a very, very special person”, säger hon uppskattande. Betti har en 
skönhetssalong i de judiska kvarteren får jag veta.

– Om du undrar något om det judiska kan du ringa, jag ska ge dig mitt telefonnummer, säger hon  
beredvilligt innan vi skiljs åt. 

Senare ringde jag verkligen och lämnade ett meddelande hos Betti. Men hon måste ha ändrat sig, för 
hon hörde aldrig av sig tillbaka.92

I det här utdraget är den berättande reportern först osynlig, medan den upplevande reportern lyssnar 

på kvinnan som pratar med henne på badhuset.  Meningen ”Hon heter Betti...”  och meningarna 

90 Solomin. 2001. s. 25f.
91 Solomin. 2001. s. 25.
92 Solomin. 2001. s. 20.
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därpå står den berättande reportern för, i och med att adjektiv som ”uppskattande” smygs in. Den 

berättande reportern är här ganska synlig. I meningen ”Senare ringde jag verkligen och lämnade ett 

meddelande hos Betti. Men hon måste ha ändrat sig...” blir tempus imperfekt istället för presens 

vilket  flyttar  läsaren  från  den  upplevande  reporterns  perspektiv  till  den  berättande  reporterns 

efterhandsperspektiv. Det här är en av ett par gånger det perspektivet förekommer.

Reporterroll

I  den  här  texten  använder  sig  den  berättande  reportern  av  sin  egen  person  i  mycket  hög 

utsträckning. Hon är bara observatör i ett fåtal ögonblick; i övrigt är hon aktör. 

Williamsburgs kommunala badhus  som länge varit  stängt  har  äntligen öppnat  igen;  rent,  fräscht  och 
nyrenoverat.  Tre  morgnar  i  veckan  är  det  reserverat  för  ”women  only”.  I  praktiken  betyder  det  
”chassidiska kvinnor enbart”. Det händer att jag går dit vid dessa tider. Ingen kan hindra mig, kvinna är 
jag ofrånkomligen, om än av fel sort.93 

Utdraget ovan är informerande,  den berättande reportern förmedlar hur det generellt  är där hon 

befinner sig och också att  hon själv brukar gå till  badhuset.  Meningen ”Ingen kan hindra mig, 

kvinna är jag ofrånkomligen, om än av fel sort” är inte bara information – den visar också på att den 

upplevande reportern utnyttjar att hon är kvinna för att kunna komma in när chassidkvinnorna har 

badhuset  för  sig  själva.  Det  framkommer  ännu  tydligare  när  avsnittet  övergår  till  att  vara 

gestaltande, alltså en scen, och den upplevande reportern pratar med kvinnan i kassan:

– Det går inte att motionssimma därinne. Smockfullt. De har strömmat in i horder, hela morgonen.
– Det gör inget, jag går gärna in ändå, nu när jag kommit hit, säger jag och kavar upp väskan högre på  

axeln.
–  Du  kommer  inte  att  kunna  simma,  envisas  hon.  Kom tillbaka  klockan  tolv,  då  är  det  ”mixed 

swimming”.
Vi stirrar på varandra, och jag försöker kväva min stigande irritation. Till slut rycker hon på axlarna, 

antar  ett  ansiktsuttryck  som  säger  ”skyll  dig  själv”,  och  trycker  på  insläppsknappen  till  damernas 
omklädningsrum.94 

Repliken ”jag går gärna in ändå, nu när jag kommit hit” visar att den upplevande reportern använder  

sin närvaro på platsen och att hon faktiskt tagit sig dit som argument för att få komma in. Vidare 

ignorerar hon kassörskans råd om att komma tillbaka klockan tolv. Här är hon aktör. Även inne på 

badhuset, i duschrummet använder hon sig av att hon är kvinna – och att hon har judiskt ursprung. 

– Då förstår vi  varför  du har  ett  mer  blygsamt sätt,  det  är  för  att  du är  judinna,  upprepar hon med 
samförstånd i rösten.

Det är sant att jag betett mig en smula annorlunda när jag bytt om bland de chassidiska damerna. Jag  

93 Solomin. 2001. s. 15.
94 Solomin. 2001. s. 15f.
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har  haft  långkjol  och  skylt  mig  mer  än  vanligt.  Bara  det  faktum att  jag  står  här  och  duschar  med  
baddräkten på, kommer av en vilja att visa respekt. /.../ Jag, som uppenbarligen inte ens är religiös, beter  
mig ändå mer sedesamt än de icke-judiska kvinnor som förirrar sig hit när det är ”women only”! 95

Här används informerande framställning som återger för läsaren hur den upplevande reportern har 

sett ut och betett sig i duschrummet. Hon har anpassat sig till deras sätt att bada och duscha. Ur den 

sista meningen, som är den berättande reporterns efterhandsperspektiv, går att utläsa att hon känner 

sig hedrad och glad att de faktiskt ser henne som annorlunda än andra kvinnor. Här är hon jämställd 

med kvinnorna hon vistas bland. I den tidigare nämnda pizzeria–scenen är den upplevande reportern 

underställd Rådjursöga och de andra som är där, medan den berättande reportern är överställd dem 

som framställer dem som avvisande och sitt upplevande jag som ett offer för deras blickar och 

utfrysning.

Senare använder hon sin egen person för att försöka få jobb i en butik:

– /.../ jag skulle klä mig modest förstås. /.../
/.../ – En damklädesaffär vore antagligen en bättre idé, konstaterar han. Med kvinnliga kunder och 

expediter. 
Dörren rycks upp och in kommer en man med svart kalott och uppkavlade skjortärmar. Han hälsar på 

Abe, och tar genast itu med att installera en lemonadmaskin. Jag dröjer mig kvar. Handlar helt i onödan 
en  burk  sillsallad  och  lite  saltgurka,  liksom  för  att  befästa  relationen  med  Abe  ordentligt. 
Lemonadmannen säger att han vet ett ställe på Manhattan, ett koscherbageri, där de antagligen behöver 
folk. Är jag intresserad kan han ge mig ett namn.

– Nej, jag vill arbeta i Williamsburg, säger jag. Så jag får prata jiddish.96

Den upplevande reportern använder sig även här av sin person för att få männen att förstå att hon är 

en anständig kvinna som förstår sig på deras kultur och kan anpassa sig till den. Abe ger inte med 

sig utan skickar henne till pizzerian. Den upplevande reportern är underställd Abe, eftersom han har 

jobb och inte hon; han vill inte erbjuda henne något på grund av hennes kön.

Dolda värderingar

Det som dominerar är gestaltande framställning som består av verb – läsaren får tolka handlingen 

själv.  Överdrifter  och  värdeladdade  ord  förekommer  väldigt  lite.  Däremot  finns  vissa  dolda 

värderingar i undertexten. När Rådjursöga simmat iväg och den upplevande reportern väntat ett 

ögonblick, kommer den berättande reporterns dolda värdering: ”Sedan ger jag mig in i raden av 

simmande,  med  ett  vaksamt  öga  på  Pansarvagnen.”97 Det  ”vaksamma  ögat”  tillsammans  med 

smeknamnet kvinnan fått, ”Pansarvagnen”, indikerar att den upplevande reportern känner rädsla för 

95 Solomin. 2001. s. 19.
96 Solomin. 2001. s. 22f.
97 Solomin. 2001. s. 16.
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att ”köras över” av henne. ”Pansarvagnen” kan också ses som en överdrift. En annan dold värdering 

kommer direkt efter att reporterjaget på pizzerian fått vet att Rådjursöga heter Malka:

I mitt försök att vara vänlig har jag definitivt gått för långt. Nyfikenheten i badhuset är som bortblåst. Där  
var det i sin ordning att prata med mig, men inte här, på offentlig plats. Kanske spetsar grannarna öronen 
just nu. Folk pratar så mycket. Väninnan tittar på mig utan att försöka dölja sin djupa avsmak, tydligen  
chockerad över min framfusighet. Jag skyndar mig därifrån, beklämd. Det var en blunder. Kassen med 
livsmedel slår tungt mot benen när jag går hemåt.98 

”Där var det i sin ordning att prata med mig, men inte här” är en värderande mening fylld av ironi, 

som gör att läsaren kan ana besvikelse. Kassen med matvaror som slår mot benen är en förstärkning 

av besvikelsen och skammen som finns i kommentaren ”det var en blunder.” Att den upplevande 

reportern  ”definitivt”  gått  för  långt  och  hennes  ”framfusighet”  är  överdrifter,  som  också  de 

förstärker de känslor som anas i gestaltningen och tankarna. Den berättande reportern anklagar sitt 

upplevande jag för att ha gjort fel. I texten står den upplevande reportern under chassiderna, men 

hon är den läsaren känner sympati med. Chassiderna framställs som de som handlat felaktigt.

7.1.3 Sammanfattning
Nordströms  skildring  visar  en  smutsig  miljö  med  många  människor.  Det  råder  en  sträng 

maktordning där pigorna arbetar från tidigt på morgonen med uppgifter som rör hela huset och 

gården.  Den  upplevande  reportern  framställs  som tafatt.  Anna  framställs  som en  stressad  och 

bestämd person som vet vad som ska göras. Bonden framställs som lat och som kontrast till den 

upplevande reportern och Anna. Solomins upplevande reporter framställs liksom Nordströms en 

aning tafatt och som ett offer för de andra karaktärernas förakt. Speciellt Rådjursöga och de andra 

kvinnorna framställs som främlingsfientliga som inte är rädda för att visa att de inte vill ha med nya 

människor att göra. Stämningen på badhuset är glad och ljus, medan den i Abrahams butik gestaltas 

som en aning instängd men samtidigt ganska trevlig. Pizzerian framställs som mörk och instängd. 

Stämningen växlar alltså här; Nordström håller ”sin” stämning mer konstant.

Nordströms berättarteknik  kännetecknas  av  många sinnesintryck,  kontraster  och  metaforer  som 

bidrar till att skapa både stressiga och lugna stämningar. Tekniken kännetecknas också av många 

beskrivningar som informerar om hur det  är  på gården, tillsammans med gestaltningar som ger 

texten  ett  högt  tempo.  Den  berättande  reportern  är  mycket  synlig  trots  den  gestaltande 

framställningen, i och med de beskrivande orden som ständigt återkommer, samt att generalisering 

förekommer. Den upplevande reportern genomgår inte någon förändring. Solomins berättarteknik 

98 Solomin. 2001. s. 26.
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kännetecknas också av sinnesintryck och kontraster, men alliterationer istället för metaforer, som 

hos Nordström. Bildspråk förekommer inte speciellt mycket.  Texten är gestaltande och scenisk, 

visar läsaren vad som händer och låter henne själv tolka. Den berättande reportern är synlig ibland, 

speciellt i ögonblicken av efterhandsperspektiv, men ofta är hon nästintill osynlig, till skillnad från 

Norströms berättare. Den upplevande reportern utvecklas inte. 

7.2 Vardagen

7.2.1 Om mat, drängar, godtemplare och barn
I  kapitlet  skriver  reportern  om maten  som åts  på  gården,  om  hur  drängarna  var,  om traktens 

alkoholvanor och husbondens barn. Det beskriver också hur den senare delen av en arbetsdag såg 

ut, alltså som en fortsättning på Morgonbestyr i kök och ladugård. Texten beskriver tillvaron mer 

generellt och har därför valts ut för att representera vardagslivet i den aktuella miljön.

Berättarteknik

Sinnen används i  hög utsträckning i  det  här  reportaget,  precis  som i  det  föregående.  Det  som 

dominerar är  fortfarande syn, hörsel  och känsel. När den upplevande reportern hälsar på en av 

drängarna är ett exempel: ”Stum handtryckning och en högtidlig nick från var sida, efter vilken 

ceremoni det goda kamratskapet var fastslaget och orubbligt.”99 Ett annat exempel är beskrivningen 

av eftermiddagskaffet:

Man gick omkring och längtade efter kaffetimmen, man rös till av välbehag då det välkända fräsande 
ljudet kom från köket och man sken upp av glädje då kopparna började slamra. Man slog sig ned vid 
bordet med en känsla som bra mycket närmade sig andakt och var man aldrig så värkande trött, nog tog 
man itu med arbetet  efteråt med bra mycket större håg. Och gott kaffe fick man! Inget knussel  med 
bönorna, starkt och gott var det med tjock grädde /.../100

Här förekommer både hörsel i det fräsande ljudet och slamret från kopparna, känsel i rysningen och 

den värkande tröttheten och smak i det starka och goda kaffet. En annan sak som är märkvärdig är  

användningen av adjektiv och beskrivande verb: längtade, välbehag, glädje, andakt, värkande, gott 

– mycket är redan utskrivet och berättas för läsaren, istället för att visas. Att det står ”man” istället 

för ”jag” visar att det som beskrivs här blir en generalisering. 

I  det  här  reportaget  dominerar  den  informerande  framställningen,  främst  i  faktaform  –  inte 

fastställda  fakta,  men  avsnitt  som  informerar  om  hur  det  var  på  gården  och  i  trakten.  Det 

99 Nordström. 2012. s. 32f.
100 Nordström. 2012. s. 39.
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informerande blandas dock med stillbilder och gestaltningar, som får texten att likna en unik scen 

trots att den berättande reportern är väldigt synlig.  Föregående exempel  är en sådan blandning: 

berättelsen rör sig i gestaltningarna av vad ”man” gör, samtidigt som många värderande adjektiv 

berättar för läsaren istället för att visa hur det alltid gick till på gården. Ett annat exempel på sådana 

”gårdsfakta” är följande:

/.../ varje fredagskväll gick det ”fyllåk” till stan efter brännvin. Lördagsmorgnarna började inte sällan med 
kaffekask till femkaffet, varefter det lilla glättiga ruset ömt vårdades och underhölls hela dagen för att på 
kvällen slå ut i praktfull blom. Det fanns en mycket medlemsrik och omtyckt godtemplarloge i socknen,  
”låsen” kallad, där nästan all traktens ungdom var inskriven, vilket dock på intet sätt hindrade alkoholens 
rikliga förtärande.101

Drängarna beskrivs i den här texten med ord som vackra, brunbrända, storvuxna, kraftiga nävar och 

sega i arbetet.102 De pratar också med en ”otvungen konversation”103 och ”klampar” i trappan.104 

Anna beskrivs i den här texten genom sättet hon rör sig: 

/.../ Hon sprang till logdanserna, sprang till sina möten, orden snubblade i den vanvettigaste brådska över 
hennes läppar och ständigt ångade hon som ett snälltåg mellan rummen med överkroppen böjd så långt  
framåt som möjligt/.../105

Läsaren får här en bild av henne som ständigt stressad och mycket påverkad av sitt arbete. Vidare 

beskrivs hon som att hon har ”ett av de lustigaste ansikten: runt som en boll med alla drag som 

mindre  bollar”,  ”väl  byggd,  stark  som en elefant  och  otroligt  uthållig  och  samvetsgrann  i  sitt 

arbete.”106 Förutom att det här är en beskrivning och en stillbild, innehåller den dessutom liknelser: 

”ångade hon som ett snälltåg”, ”runt som en boll med alla drag som mindre bollar” och ”stark som 

en elefant.” Att hon ”ångade” är också en metafor.

Ett annat exempel är skildringen av bondparets yngsta barn; efter att ha gestaltat hur hon under 

måltider sitter ömsom i den upplevande reporterns knä, ömsom i Annas, kastar huvudet i deras mat 

och  gallskriker,  säger  den  berättande  reportern om henne:  ”Dessemellan  log  hon med hela  sitt 

gropiga, smutsiga lilla ansikte och nöp en vänligt men hårdhänt i kinderna under upphävande av 

små hickande skratt.”107 Barnet beskrivs med kontraster; ena stunden är hon vild och skriker ilsket, 

101 Nordström. 2012. s. 33.
102 Nordström. 2012. s. 33.
103 Nordström. 2012. s. 32.
104 Nordström. 2012. s. 32, 34.
105 Nordström. 2012. s. 38.
106 Nordström. 2012. s. 38.
107 Nordström. 2012. s. 35.
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andra är hon lugn, glad och söt. Att hon nyper ”vänligt men hårdhänt” är också en kontrast. 

De övriga barnen beskrivs i klump:

De andra barnen var en plåga i sin fullständigt vanvettiga bortskämdhet. De röt och befallde och härjade 
med sina undergivna och slaviska föräldrar så det var svårt att höra, och oss pigor behandlade de som sina 
speciella betjänter. Å vad de skulle mått härligt av lite stryk och vilken vällust det skulle varit för oss att  
få ge dem en sittopp emellanåt! /.../ Dessa fyra barn! Egentligen snälla, lättledda och intelligenta, men så  
fullständigt fördärvade genom slapp uppfostran.108

Efter detta beskrivs hur pojken ”tyranniserar”, slår och sparkar sina syskon och att de bryter ut i 

illtjut,109 att de skriker om sitt morgonkaffe och slår ut det om det inte kommer in på en bricka och 

att ”man” (underförstått den upplevande reportern) kokar av ilska och måste bita ihop tänderna för 

att inte säga något som kan få henne att ”brista i respekt mot de herrar man blivit satt att tjäna.” 110 

Upprepningen av ordet ”fullständigt” ger läsaren intrycket att föräldrarna varit väldigt slappa i sin 

uppfostran av barnen och att den upplevande reportern nu måste stå ut med det som uppstått ur det.

Det framkommer, både dolt och öppet att hon gärna hade läxat upp dem för att få dem att lyssna på  

de vuxna, men att hon inte vågar av rädsla för att inte kunna fullfölja sitt uppdrag. Läsaren får ta del 

av, och även känna genom den berättande reportern, den befrielse hon känner när hon slutligen 

släpper ut ilskan på pojken (se exempel under Reporterroll). Även det här är en generalisering.

Perspektiv

Perspektivet är internt och ligger hela tiden hos den upplevande reportern. Den berättande reportern 

är dock delvis distanserad från den upplevande reportern i texten. Mycket berättas i efterhand, med 

den berättande reporterns efterhandsperspektiv: ”Jag kom långt ifrån middagen på det här viset, 

men det är så lätt att halka in i minnen och händelser när allt samlar sig och hänger tillsammans till  

ett i ens tankar.”,111 ”Värst var det för mig som en tid hade mycket med dem att göra därigenom att 

jag skadade min ena hand och på några dagar ej kunde delta i mjölkningen.”112 och ”Jag har visst 

ännu inte hunnit längre än till middagen trots goda föresatser att inte låta mig lockas från ämnet. Nu 

fortsätter jag då!”113 är exempel där reportern lägger in värderingar i efterhand, reflekterar och låter 

det påverka texten. ”Jag har visst ännu inte hunnit längre än till middagen /.../ Nu fortsätter jag då!” 

108 Nordström. 2012. s. 35.
109 Nordström. 2012. s. 35.
110 Nordström. 2012. s. 35f.
111 Nordström. 2012. s. 34.
112 Nordström. 2012. s. 35.
113 Nordström. 2012. s. 36.
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är också ett exempel på att den berättande reportern tilltalar läsaren under berättelsens gång. Här är 

hon som allra mest synlig.

Karaktärerna ses i den här texten från utsidan, ur den berättande reporterns efterhandsperspektiv. 

Reportaget är till största delen skrivet i imperfekt och med det generella pronomenet ”man” istället 

för ”jag”,  samtidigt  som den berättande reportern visar sig i  tankeglidningarna mellan de olika 

avsnitten.  Även här  kan beskrivningen av Anna fungera som exempel.  ”Man for  omkring i  ett 

ständigt jäkt, man måste helt enkelt alltid ha bråttom för att hinna med alla de sysslor som var en 

ålagda, och Anna hade under årens lopp fått  en springande, framåtlutad gång som hon inte ens 

kunde lägga av när någon gång frihetens timmar genomjublades. /.../ Hon hade ett av de lustigaste  

ansikten: runt som en boll med alla drag som mindre bollar.”114 Den berättande reportern minns att 

”man” alltid for omkring och hade bråttom och kommer genom det att tänka på hur Anna rörde sig. 

Åsikten  att  Anna  ”hade  ett  av  de  lustigaste  ansikten”  tillhör  också  den  berättande  reporterns 

efterhandsperspektiv. Anna ses här alltså med den upplevande reporterns ögon, men skildras med 

den berättande reporterns efterhandsbeskrivningar.

Reporterroll

Användningen av ”man”, som nämndes under Berättarteknik och syns i utdraget nedan, används i 

den här texten av den berättande reportern för att visa på den upplevande reporterns roll som en 

medlem av ”den kroppsarbetande befolkningen”:

Har man bara väl hunnit över middagen går resten av dagen fort nog, uppfylld som den är i varje minut av  
alla de hundrade göromål ett lanthushåll kräver./.../ Så man lärde sig älska kaffe, vad man väl började 
förstå dess betydelse och den oomkullrunkeliga ställning av suveränitet över alla andra drycker det intar 
bland den kroppsarbetande befolkningen.115

Reportern använder sitt upplevande jag som kvinna som kontrast till drängarna:

/.../ drängarna klampar upp på sin kammare för att sova en timme, medan Anna och jag störtar till våra 
göromål: dukning till skogsarbetarna, utportionering av mat till barnen, sopning av pigkammaren, köket,  
stugan och förstugan, mat till hönsen, mäta upp mjölk åt statarn och eventuella köpare/.../116

Drängarna ”klampar” till sin kammare medan hon och Anna ”störtar” till sina arbetsuppgifter vilket 

visar  att  det  är  bråttom och i  alla  de  uppgifter  som räknas  upp,  speciellt  vattenbärningen som 

114 Nordström. 2012. s. 38.
115 Nordström. 2012. s. 39.
116 Nordström. 2012. s. 37.
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beskrivs som tung, förtvivlande och jobbig,117 går det att ana en underton av förakt inför situationen. 

Klampandet blir också en förstärkning av ljudet, som om reporterjaget hör stegen i trappan extra 

tydligt på grund av avundsjuka. Här använder hon sig av sin roll som kvinna: hon visar och påpekar 

hur mycket hon och Anna måste göra medan drängarna, alltså männen, har privilegiet att få sova.

Den upplevande reporterns ställning i förhållande till de andra karaktärerna varierar i denna text.  

Hon är jämställd Anna i och med de arbetsuppgifter de båda utför – däremot framställs hon som 

överställd Anna i beskrivningen som ges av henne: ”Hennes intelligens var inte vad man kallar 

blixtrande. Hon hade löständer och fotsvett. Och mycket ohyra i huvudet.”118 Det är negativa ord 

som används  i  beskrivningen  av  henne,  som ger  en  underton  av  överlägsenhet,  speciellt  som 

reporterjaget i meningen efter beskriver hur hon själv klagar över vägglössen.119 Det är dock den 

berättande reportern som i sin tur står över Anna, eftersom hon väljer att beskriva henne på det 

sättet.

Den upplevande reporterns förhållande till barnen är en aning komplicerat. Hon framställs först som 

underställd dem. Barnen har makten över henne, kör med henne och med varandra, driver henne till  

ett vansinne hon inte kan släppa ut så länge hon är anställd. När hon slutar skiftar maktordningen: 

”Allting gick i samma stil så fort det gällde barnen, och aldrig såg jag att något av dem fick ens den 

allra minsta lilla luggning eller tillrättavisning. Men strax innan jag reste högg jag pojken i en mörk 

krok och unnade mig den verkligt storartade njutningen att ge honom ett grundligt och ordentligt 

kok stryk, som jag hoppas länge ska leva i hans minne.”120 

Reportern är både aktör och observatör. Aktör exempelvis när hon skakar hand med drängen och när 

hon slår pojken i utdraget ovan, observatör när hon studerar och beskriver drängarna och Anna. 

Dolda värderingar

Den  här  texten  innehåller  många  utskrivna  slutsatser  och  öppna  värderingar.  Den  berättande 

reportern tycker till hela tiden. ”Men kaffekask är inte gott alls”,121 ”de andra barnen var en plåga i 

sin fullständigt vanvettiga bortskämdhet”,122 ”/.../ det fanns ögonblick då jag nästan kände sympati 

117 Nordström. 2012. s. 37.
118 Nordström. 2012. s. 39.
119 Nordström. 2012. s. 39.
120 Nordström. 2012. s. 36.
121 Nordström. 2012. s. 34.
122 Nordström. 2012. s. 35.
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för barnamördare”123 är några exempel. Den berättande reporterns efterhandsperspektiv är en orsak 

till  de många utskrivna tolkningarna.  Värdeladdade ord är  alltså också vanligt  förekommande i 

texten,  också  ett  resultat  av  den berättande  reporterns  efterhandsperspektiv.  ”Lindrigt  rena  små 

tassar”,124 tyranniserade125 och fasaväckande126 är några exempel. Det mest värdeladdade ordet är 

barnamördare. 

Dolda värderingar förekommer också. Scenen där drängarna klampar till kammaren för att sova och 

reporterjaget och Anna samtidigt ska göra massor av uppgifter är  värd att nämnas igen. Att  de 

”störtar” till sina uppgifter är både en överdrift och en kontrast till drängarnas sömn, som förstärker 

läsarens  aningar  om avundsjuka  hos  den  upplevande  reportern  och  får  läsaren  att  själv  känna 

missnöje. Även meningen ”Så skulle det bäras in ved, potatis ur en grop långt fjärran från huset,  

bakas var fjärde dag, göras rent i svinhuset och hos hönsen och tusen andra småbestyr som fyllde 

dag efter dag i en aldrig slutande brådska.”127 innehåller överdrifter i orden ”tusen andra småbestyr” 

och ”en aldrig slutande brådska.” Det här är också dolda värderingar, där berättaren indirekt säger 

att det var alldeles för mycket att göra för pigorna på gården, för mycket för att det skulle vara 

hälsosamt  ur  stressynpunkt  (vilket  är  fokuset  i  det  här  avsnittet.)  Hon beskriver  sig  även som 

”dödstrött” och med ”all världens trötthet” i kroppen.128

7.2.2 Familjen Cohen
I reportaget får reportern följa med sin chassidiska vän Chava hem till en av Williamsburgs mest  

ortodoxa familjer, familjen Cohen för att fika. Hon får också följa med och möta upp Chavas man 

Pinchas när han varit i synagogan. Reportern firar också judiskt nyår hemma hos familjen Cohen.

Berättarteknik

Sinnen används i den här texten inte i speciellt hög utrsträckning. Det är bara synen och hörseln 

som är central. Ett exempel är:

Vi knackar på dörren, eftersom ringklockan inte får användas förrän solen gått ned och shabbat är över.  
Fönstret  är  försett  med säkerhetsgaller.  En knubbig pojke  i  trettonårsåldern  med glasögon och  långa 
svängande tinninglockar öppnar dörren. Sedan vänder han på klacken och rusar utan ett ord tillbaka in i 
våningen.  Vi  följer  den  smala  korridoren  och  hamnar  i  köket,  där  vi  möts  av  mrs  Cohens  kraftiga, 
vaggande kroppshydda.

123 Nordström. 2012. s. 35.
124 Nordström. 2012. s. 35.
125 Nordström. 2012. s. 36.
126 Nordström. 2012. s. 37.
127 Nordström. 2012. s 38.
128 Nordström. 2012. s. 40.
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– Hej Chava, välkomna. Kom in, kom in! Slå er ned därinne!
Två mörka ögon glittrar emot oss, det hjärtformiga ansiktet är öppet och klart.129

Här ser vi synintryck i beskrivningen av fönstret, pojken och mrs Cohen. Hörseln förekommer när 

mrs Cohen pratar med Chava och den upplevande reportern. Säkerhetsgallren på fönstret blir en 

kontrast till den gästvänlighet som råder inne i huset, eftersom säkerhetsgaller syftar på att något är 

eller anses hotfullt. Mrs Cohens öppenhet är också en kontrast till pojken, som springer iväg när han  

får syn på gästerna. Kontrasterna gör att läsaren kastas mellan olika känslotillstånd och reagerar. 

Kontraster förekommer flera gånger i texten. Här syns flera i skildringen av nyårsmiddagen:

Männen slevar i sig och tuggar under tystnad. Ibland pratar de lågt med varandra, men verkar inte skämta 
särskilt  mycket.  Endast  undantagsvis  riktar  de  några  meningar  till  sin  hustru  eller  mor  längre  bort. 
Kvinnorna småpratar på sin kant eller  lyssnar bara,  medan de spetsar  en ny bit  mat på gaffeln.  Men 
mellan mrs Cohen och hennes man, vilka sitter i varsin kortända av bordet, finns ändå en ordlös kontakt. 
Hon hänger med i männens samtal och inskjuter sporadiska kommentarer genom att hojta något åt deras 
håll. Hennes make svarar korthugget. Ibland ser jag till och med ett snabbt leende./.../

/.../ Om män och kvinnor ger sparsamt med uppmärksamhet åt varandra, så slösar de desto mer av den 
varan på de minsta barnen. Dessa är familjens kronjuveler, värdefullast av allt. De unga är framtiden och 
meningen med allt.130

Här finns fyra kontraster: den mellan männen, som slevar i sig maten och kvinnorna, som spetsar 

”en  ny  bit  mat  på  gaffeln”;  den  mellan  mrs  Cohen,  som hojtar  och  hennes  make  som svarar 

korthugget;  den mellan mr Cohens korthuggna svar och leenden;  och den uppmärksamhet  som 

riktas mot de vuxna respektive de yngre i  huset,  vilken visas genom motsatsorden ”spara” och 

”slösa”. Här finns också en metafor i att männen och kvinnorna ”slösar uppmärksamhet på barnen” 

och en i att barnen är ”familjens kronjuveler”, som visar läsaren hur viktiga barnen är i den här 

familjen.  Det  förekommer  även  en  upprepning,  som på  samma  gång  är  en  epifor:  ”Dessa  är 

familjens kronjuveler, värdefullast av allt. De unga är framtiden och meningen med allt.” 

I det här reportaget är det gestaltning som dominerar, med beskrivningar och fakta som skjuts in av 

den berättande reportern. ”Från nappen hänger salivtrådar som blött ned hakan. Mrs Cohen stryker 

bort dem, ler med hela ansiktet och sträcker ut armarna för en omfamning. Också männen gullar 

med de små under middagen. Soris make till exempel fullkomligt avgudar sin förstfödda dotter.”131 

Reportaget  växlar  mellan  olika  scener  och  innehåller  även  den  berättande  reporterns 

efterhandsperspektiv: ”Endast en gång under alla de middagar jag intog hos familjen, såg jag henne 

129 Solomin. 2001. s. 227.
130 Solomin. 2001. s. 241f.
131 Solomin. 2001. s. 242.
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flamma upp och explodera för  att  hon fick för  lite  hjälp./.../”132 ”Endast  en gång under  alla  de 

middagar” visar på att den berättande reportern tillfälligt lämnar scenen som skildras och berättar 

något i efterhand. Här blir hon nästan maximalt synlig på Chatmans skala.

Som vi redan sett beskrivs mrs Cohen som ”kraftig” med ”vaggande kroppshydda”, men också med 

glittrande mörka ögon och hjärtformat ansikte.133 Första gången reporterjaget hälsar på, i samma 

veva som hon beskrivs som kraftig, ”föser” hon ”ivrigt” in sina gäster i matrummet 134 och under 

nyårsmiddagen är hon ”/.../ ständigt i farten. Springer mellan köket och bordet. Dukar av och på. 

Ser till att det finns bestick åt alla.”135 I samband med barnen brister hon ut i ”kärleksfulla och 

livliga ömhetsbetygelser.”136 Hon framställs alltså som en varm och godhjärtad kvinna som sätter 

familjen och hemmet främst.

Chava, reporterns vän, är i den här texten en av de mest framträdande karaktärerna. Hon framställs 

här som den som räddar den upplevande reportern i jobbiga situationer:

En annan av kvinnorna vid bordet frågar med vänlig röst om jag letar efter en make.
– Nja, inte riktigt, säger jag.
– Hon har inte varit här så länge, inflikar Chava beskyddande.
– Vilken fin dräkt du har! säger Esther snällt med en blick på mig.
– Bara fyrtio dollar, påpekar Chava stolt. Jag hjälpte henne att handla.137 

Resten  av  familjen  Cohen  beskrivs  som  väldigt  ”obekant  med  den  sekulära  världen”,138 

”godhjärtade människor/.../ med överväldigande generositet.”139

Perspektiv 

Perspektivet är nästan uteslutande den upplevande reporterns, men om vi går tillbaka till exemplet 

med männen och kvinnorna vid matbordet ser vi följande:

Om män och kvinnor ger sparsamt med uppmärksamhet åt varandra, så slösar de desto mer av den varan 
på  de  minsta  barnen.  Dessa  är  familjens  kronjuveler,  värdefullast  av allt.  De unga är  framtiden och  
meningen med allt. Ofta brister mrs Cohen ut i kärleksfulla och livliga ömhetsbetygelser.140

132 Solomin. 2001. s. 242.
133 Solomin. 2001. s. 227.
134 Solomin. 2001. s. 227.
135 Solomin. 2001. s. 242.
136 Solomin. 2001. s. 242.
137 Solomin. 2001. s. 230.
138 Solomin. 2001. s. 238.
139 Solomin. 2001. s. 238f.
140 Solomin. 2001. s. 242.
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Meningen ”Om män och kvinnor...” är skriven ur den upplevande reporterns perspektiv. Den är en 

sammanfattning av det hon ser under kvällen hos familjen Cohen, gjord av den berättande reportern. 

Meningarna som följer därpå är den berättande reporterns tolkning av känslorna i den situation hon 

beskrivit i meningen innan – men det är ”familjen” som ser och upplever barnen som kronjuveler 

och meningen med allt. Här används alltså ett kort ögonblick erlebte Rede. I sista meningen kastas 

perspektivet tillbaka till den upplevande reportern, som hör mrs Cohens utrop.

I följande utdrag händer också något:

När en av svärsönerna säger att maten är delikat lyser mrs Cohen upp.
– Åh verkligen? Det smakar bra, va? svarar hon och myser.
Hon är ständigt i farten. Springer mellan köket och bordet./.../ Endast en gång under alla de middagar 

jag intog hos familjen, såg jag henne flamma upp och explodera för att hon fick för lite hjälp./.../141

Ordväxlingen  mellan  svärsonen  och  mrs  Cohen  sker  i  berättelsens  nu  och  är  den  upplevande 

reporterns perspektiv, likaså mrs Cohens springande. ”Endast en gång under alla de middagar jag 

intog  hos  familjen”  och  det  som  följer  därefter  är  däremot  den  berättande  reporterns 

efterhandsperspektiv. Hon har redan varit med om det, vilket tempusbytet indikerar tillsammans 

med orden ”under alla de middagar...” Berättaren är här nästan maximalt synlig, för att i resten av 

texten  vara  väldigt  eller  ganska  synlig  eftersom  många  adjektiv  och  faktaavsnitt  förekommer 

tillsammans med gestaltningarna.

Karaktärerna i texten ses från utsidan. Den upplevande reportern ställer frågor till dem, upplever en 

av deras högtider för första gången och den berättande reportern lägger in värderingar som visar på 

att den upplevande reportern upplever händelserna med sitt främmande perspektiv. 

Reporterroll

I den här texten använder reportern sin roll som Chavas väninna för att komma in i familjen. Hon 

använder inte sin roll som kvinna på något speciellt sätt.

Den upplevande reportern växlar mellan att vara aktör och observatör. Hon finns hela tiden med 

som en karaktär i texten och är väldigt aktiv i vissa scener, medan hon i andra inte syns alls utan 

bara finns med som observatör. Hon är aktör bland annat när hon går med Pinchas och Chava från 

synagogan (se sammanfattning i början av analysen eller Dolda värderingar) och observatör under 

nyårsmiddagen.

141 Solomin. 2001. s. 242.
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Den upplevande reportern har ett jämsidesperspektiv i skildringen av familjen Cohen. Hon umgås 

med dem, äter middag med dem, anpassar sig och lever som dem – bland annat nämns att hon inte 

får prata med männen som främmande kvinna.142

Dolda värderingar

Det finns få utskrivna värderingar i texten. De få värdeladdade ord förekommer som kan få läsaren 

att ana vad för slags värderingar som ligger bakom formuleringen, men det finns alltså framför allt i 

undertexten snarare än utskrivet. Detta låter läsaren tolka själv. 

Ett exempel är ”Mrs Cohen måste varit en riktig skönhet en gång i tiden”.143 Orden ”måste varit” 

kan ses som neutrala, men i det här sammanhanget, att hon ”måste varit” en ”riktig skönhet”, som är 

mindre neutralt, blir ”måste varit” en indikator på att den upplevande reportern inte tycker att hon är 

någon skönhet längre. 

Ett avsnitt som är mer värdeladdat, men också tillåter tolkning är då den upplevande reportern och 

Chava väntar på Chavas make Pinchas, som varit i  synagogan inför det judiska nyåret. Pinchas 

kommer ut tillsammans med de andra männen:

/.../ Pinchas tar ingen notis om henne utan går förbi, lätt framåtlutad, i koncentrerat samtal med en yngre 
högrest man och en skröplig gubbe med stort vitt skägg. När vi närmar oss vinkar Pinchas avvärjande 
bakom ryggen, utan att bevärdiga Chava en blick. Den äldre mannen måste vara en betydelsefull person, 
kanske  synagogans  rabbin.  Ändå  kan  jag  inte  avhålla  mig  ifrån  att  le  i  mjugg  åt  detta  manliga 
viktigpetteri. Det dröjer en bra stund tills Pinchas behagar infinna sig. Han är på gott humör, och verkar 
inte alls tycka att han behandlat sin fru inkorrekt.144

”Avvärjande”, utan att ”bevärdiga” Chava en blick, ”manliga viktigpetteri”, ”behagar” infinna sig 

och att han inte tycker att han behandlat sin fru ”inkorrekt” är värdeladdade ord som gör att läsaren 

förstår  att  den  upplevande  reportern  tycker  precis  tvärtemot  vad  Pinchas  verkar  tycka:  att  han 

behandlar  sin  fru  väldigt  inkorrekt.  Av de  kritiska  ordvalen  förstår  läsaren  att  den  upplevande 

reportern inte alls ställer upp på de könsroller som finns i scenen.

Överdrifter förekommer även de sparsamt, men de finns. Under nyårsfirandet hemma hos familjen 

Cohen beskrivs mrs Cohen så här:

142 Solomin. 2001. s. 242.
143 Solomin. 2001. s. 227.
144 Solomin. 2001. s. 234f.
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Mrs Cohen förklarar stolt att hon minsann lagar allting själv. Också de stora vackra brödflätorna är hennes  
verk. Hon uppfyller tveklöst idealbilden av en chassidisk hustru: from, generös och självuppoffrande. 
Alltid beredd att hjälpa andra och utöva välgörenhet. Hon lägger ned ett enormt arbete på att vara en god  
judisk mor och hushållerska.145

”Minsann”, ”allting”, ”tveklöst”, ”alltid” och ”enormt” är överdrifter som ger läsaren bilden av en 

kvinna som arbetar varenda minut för att få familjelivet att gå runt och vara bra. Andra överdrifter  

är ”Det skulle förmodligen aldrig falla henne in att längta bort eller önska sig ett annat liv” 146 och 

”Det är märkvärdigt att se de vanligtvis så reserverade svartklädda patriarkerna göra fåniga miner 

och prata babyspråk, kittla barnen på magen och skratta mjukt.”147

7.2.3 Sammanfattning
I  Nordströms text råder  en stökig och intensiv atmosfär.  För pigorna innehåller  arbetsdagen så 

många uppgifter att de kastas hit och dit mellan dem, utan paus. Anna framställs som en kvinna 

starkt präglad av sitt arbete, som inte kan slappna av och inte bryr sig speciellt mycket om hur hon 

ser ut;  barnen som ouppfostrade och respektlösa; och drängarna som trevliga men samtidigt  en 

anledning till irritation och avundsjuka hos reporterjaget, eftersom de står över henne i sina roller 

som män. Den upplevande reportern genomgår en förändring när hon efter månaders ilska till slut 

ger pojken i familjen stryk. Solomins vardagsskildring är lugnare. Chava och Pinchas framställs 

som väldigt hängivna sin religion.  Speciellt  Chava har tagit  reporterjaget under sina vingar och 

försöker lära henne allt om religionen, samt få henne att bli religiös. Familjen Cohen framställs som 

en  familj  där  varm  stämning  råder.  Mycket  av  stämningen  beror  på  mrs  Cohens  arbete  med 

hushållet, maten och att se till att alla har det bra. Den upplevande reportern förändras inte.

Nordströms berättarteknik kännetecknas av metaforer och överdrifter som förstärker skildringen av 

det jobbiga och orättvisa i miljön; många sinnesintryck som förstärker närvarokänslan; många verb 

som gör texten gestaltande trots den väl synliga berättande reportern, som visar sig i de lika många 

adjektiven.  Berättartekniken  kännetecknas  också  av  att  den  berättande  reportern  vid  ett  flertal 

tillfällen berättar ur sitt efterhandsperspektiv, generaliserar och vänder sig till läsaren. Det är alltså i 

första hand ett berättande, diegetiskt, reportage, som påminner om och kan verka som en unik scen 

vid första läsningen. Solomins berättarteknik kännetecknas av synintryck, kontraster och metaforer. 

Det  är  gestaltning  som  dominerar,  men  den  berättande  reportern  är  hela  tiden  synlig  i  de 

145 Solomin. 2001. s. 240.
146 Solomin. 2001. s. 233.
147 Solomin. 2001. s. 243.
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beskrivningar som ges och överdrifterna som smygs in här och där. Hennes efterhandsperspektiv 

förekommer  liksom Nordströms,  men bara  en  gång.  Perspektivet  ändras  med erlebte  Rede,  en 

skillnad från Nordström.

7.3 Fest

7.3.1 Logdans och lördagsglädje
I kapitlet beskrivs en lördagskväll i traktens loge, där pigorna och drängarna dansar hela natten till 

musik spelad av en spelman med handklaver. Reportaget tar sin början mitt i dansen och miljön och 

danserna beskrivs sedan fram tills det är dags att gå hem.

Berättarteknik

Den här  texten  genomsyras  i  högre  grad  än  de  tidigare  av  sinnesintrycken  och  innehåller  fler 

stillbilder.  Synen och hörseln  dominerar,  men även doften  har  en  stor  betydelse.  Det  visas  till  

exempel i det här utdraget:

I taket dinglar på ett rep en sömnig, rökande stallykta vars rödgula låga knappt lyser en meter omkring sig 
och  som  mera  är  till  för  dekorationens  skull  än  något  annat.  Ibland  får  den  en  knuff  av  någon 
förbidansande som är lång nog att räcka upp och då vaggar den fram och tillbaka i luften med något av  
sorgset förebrående i den flämtande lågan för att till slut slockna stilla och fridfullt utan att någon ens  
märker det. /.../ väggen mitt emot består av de enorma inkörsdörrarna som nu står uppslagna på vid gavel 
och släpper in all vårkvällens ljus och en svag doft av ladugård och körsbärsblom.148

Metaforer förekommer också i den ”sömniga, rökande stallyktan” och det ”sorgsna förebråendet i 

den  flämtande  lågan”  och  i  de  öppna  inkörsdörrarna  som  ”släpper  in  all  vårkvällens  ljus”. 

Metaforerna bidrar här till att skapa en drömsk stämning och vacker miljö, samt en känsla av vår 

och lugn. Sinnena fortsätter genom texten: ”/.../ ty vid första paus applåderas det applåderas det 

våldsamt”,149 ”/.../  vägen som ligger vit  och rak under halvutspruckna björkar.”150 Beskrivningar 

dominerar i texten men blandas med gestaltning i stallyktan ”som vaggar ”och lågan ”som flämtar”.  

På  fönsterbrädet  sitter  spelmannen  med  hatten  på  svaj  och  huvudet  djupt  böjt  över  det  treradiga 
handklaveret,  som han  trakterar  med  en  konstnärs  ömhet  och  skicklighet.  Tonerna  smeks fram med 
varsamma fingrar och de långa kadenserna och drillarna trillar runda som pärlor ut i dunklet där de står 
kvar i stillheten som faller när dansen är slut.151

Här är det gestaltningar som visar läsaren vad som händer, men den berättande reporterns röst finns 

148 Nordström. 2012. s. 48.
149 Nordström. 2012. s. 50.
150 Nordström. 2012. s. 52.
151 Nordström. 2012. s. 49.
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med i adjektiven. Utdraget innehåller också ett stilgrepp som inte funnits i de tidigare analyserade 

texterna – alliteration, eller  bokstavsrim, i  ”drillarna trillar”.  Drillarna (musikväxlingarna) trillar 

dessutom ”runda som pärlor” och ”står kvar i stillheten som faller när dansen är slut”. Här finns en 

till alliteration, i ”står kvar i stillheten som faller när dansen är slut”, en nästan melodisk ordföljd i 

och med den takt läsaren kan tänka sig med bokstavrimmet, speciellt i samband med att det redan är 

musik som skildras. Ordföljden innehåller dessutom är en metafor – eftersom tonerna inte kan stå. 

Effekten blir att läsaren kan föreställa sig de sista tonerna sjunka undan så långsamt att det är som 

om de finns någonstans i luften omkring deltagarna på dansen. 

Upprepning  förekommer  också  i  texten:  ”Jag  står  och  ser  på  alltsamman  gömd  bakom 

granngårdspigans breda rygg, jag står tätt uppe vid fönstret/.../”152 I övrigt förekommer månen och 

doften  av  körsbärsblom  upprepade  gånger:  ”/.../  väggen  mitt  emot  består  av  de  enorma 

inkörsdörrarna som nu står uppslagna på vid gavel och släpper in all vårkvällens ljus och en svag 

doft  av  ladugård  och  körsbärsblom”,153 ”Månskäran  står  blekare  än  nyss  in  genom  dörrarna, 

körsbärsblommen  doftar  starkare  och  mörkret  faller  en  smula  tätare  under  logens  bjälktak.”154 

Upprepningen hjälper till att behålla bilden av en stjärnklar vårnatt genom hela reportaget, samtidigt 

som den hjälper till att visa att tiden går. Kontrasten att månskäran blir blekare medan doften blir 

starkare  är  också  ett  tecken  på  tiden  som gått.  ”Och  dansen  går”155 är  också  en  ordföljd  som 

upprepas och hjälper läsaren att behålla feststämningen för sitt inre genom reportaget.

Framställningsformen  som  dominerar  är  beskrivande.  Även  i  gestaltande  avsnitt  syns  den 

berättande  reportern  och  kommenterar  och  värderar  det  som händer:  ”Och  dansen  går  –  utan 

brådska och fjäsk, ingen söker dansa förbi den andre – det skulle betraktas som oerhört opassande 

och vettlöst  att  göra det.”156 ”Lyktan  har  slocknat  för längesen,  småpojkarna har  vågat sig  in  i 

svängen och snurrar omkring tyst och högtidligt.”157 Den berättande reportern generaliserar också: 

”Under  pauserna  lämnas  man  antingen  handlöst  av  kavaljeren  som  störtar  att  övervaka  sin 

liter/.../”158

Spelmannen skildras i texten genom det han gör. När dansen är slut och tonerna långsamt tystnat 

152 Nordström. 2012. s. 52.
153 Nordström. 2012. s. 48.
154 Nordström. 2012. s. 51. 
155 Nordström. 2012. s. 50, 51.
156 Nordström. 2012. s. 50.
157 Nordström. 2012. s. 51.
158 Nordström. 2012. s. 50.
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/.../ flyttar spelmannen ett slag på hatten, torkar sitt varma ansikte på en ljusblå näsduk med röda bårder 
och dyker ned mot golvet där en brännvinsbutelj står och väntar, så tar han en klunk, sätter sakta ned 
flaskan igen och lutar sig bakåt så att flickorna hajar till av ängslan att han ska ta en överhalning och slå  
baklänges ut. Genom ett herrens under lyckas han emellertid hålla balansen, ler ett välvilligt leende över 
församlingen, lägger in en nypa Hellgrens 2:a och smäller i på nytt med en vals.159

Läsaren ges här bilden av den som håller ställningarna på platsen. Spelmannen tar paus när han 

behöver det och sedan fortsätter han att spela, med glatt humör. 

En annan karaktär är en ”yngling på ansträngt stadiga ben med sportmössan i nacken och luggen ner 

i pannan, en yvig rödgul lugg, som vajar lite för fläktarna utifrån, hans ögon tindrar av det mest 

utsökt  goda humör och hela  hans  ansikte  skiner  av  välvilja.”160  Senare  ”gör  han en  frivolt  så 

flickorna  gallskriker  av  häpnad  och  pojkarna  blir  tysta  av  avundsjuka.”161 Den  här  karaktären 

beskrivs även han genom det han gör, men också med hjälp av en stillbild där läsaren får se en glad 

ung man som nog har fått i sig lite för mycket alkohol, att döma av kontrasten ”ansträngt stadiga 

ben”. Frivolten är också ett tecken på det glada humöret. 

Perspektiv

Berättarperspektivet  är  huvudsakligen  den  upplevande  reporterns,  men  inte  hela  tiden. 

Beskrivningen av logen och spelmannen avbryts när musiken startar: ”Jag får inte  tid att iaktta 

längre, en arm sträcks ut om mitt liv och river med mig i svängen, som lugn och trygg går logen 

runt/.../”162 Här blir läsaren medveten om att den upplevande reportern är på plats och att det är 

genom hennes ögon scenen betraktas, något som inte är självklart när beskrivningen av logen börjar. 

Strax därefter glider perspektivet, när en grupp pojkar hamnar i blickfånget:

Denna samling består antingen av sådana som redan är blasé när det gäller dans: ”va faen ska en dansa  
för, d'ä la ingen mening med de” eller sådana som ännu inte lärt sig den ädla konsten och anser det vara  
för tidigt på kvällen att våga sig in i virvlarna. Senare fattar de plötsligt mod, när mörkret faller svartare,  
och knäar omkring i den mest besynnerliga dans, med armarna om varandras halsar och mössorna långt  
bak i nacken. Dansa med flickor törs de sig sällan på förrän de känner sig fullt säkra, och oftast tycker de  
förresten att det är roligare att dansa med varann, även när de för sig som små gudar. 163

Läsaren förs här in i gruppen och får ta del av pojkarnas känslor och värderingar, att det tar tid för 

dem att bli tillräckligt modiga och att de egentligen tycker att det är roligare att dansa med varandra.  

Här  ligger  perspektivet  hos gruppen,  med hjälp av erlebte  Rede, samtidigt  som den berättande 
159 Nordström. 2012. s. 49.
160 Nordström. 2012. s. 52.
161 Nordström. 2012. s. 53.
162 Nordström. 2012. s. 49.
163 Nordström. 2012. s. 49.
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reportern lägger  in sina egna värderingar  (”i  den mest besynnerliga dans”) och visst  läsartilltal 

(”oftast tycker de förresten att det är roligare att dansa med varann”.) Den berättande reportern är 

här väldigt synlig.

Karaktärerna ses från insidan i det här reportaget. Reporterjaget är en del av det som händer, av den 

glada stämningen och hon tänker på sig själv ”som en piga bland pigor!”164 

Reporterroll

Den upplevande reportern är framför allt observatör i texten och blir aktör bara en gång: ”Jag får 

inte tid att iaktta längre, en arm sträcks ut om mitt liv och river med mig i svängen, som lugn och 

trygg går logen runt /.../”165 Synlig blir hon bara ett par gånger till: 

Jag står och ser på alltsamman gömd bakom granngårdspigans breda rygg, jag står tätt uppe vid fönstret,  
känner doften av våren som är utanför, ser den blå och darrande nattskymningen/.../  och i en blixtlik  
vision ser jag plötsligt i minnet allt det jag rest ifrån: tango, maxixe, orkestrar, blommor, ljus. Och känner  
en brinnande känsla av tacksamhet att få vara här istället, att få dansa polkett och vals och hambo och 
schottis med månen till lykta och ett handklaver till musik – blommorna har jag utanför.166

Den upplevande reportern har stannat upp och den berättande reportern gör läsaren medveten om 

hennes tankar och känslor. Den ”darrande nattskymningen” är en metafor för den känsla av lycka 

och  spänning  reporterjaget  känner,  som får  henne  att  minnas  sådant  hon  tyckt  om innan  hon 

provade på livet på landet. Den berättande reportern använder sitt upplevande jag som reporter från 

staden för att jämföra de glädjeämnen hon kommit i kontakt med i staden med de nya hon upptäcker  

på landsbygden. I ännu högre grad används reporterjagets nyfunna lycka för att visa läsaren hur 

mycket de lediga stunderna betyder när man arbetat från halv fem på morgonen till nio på kvällen. 

Den ”brinnande” känslan av tacksamhet gör att läsaren uppfattar den som väldigt stark och som en 

slags förvåning, som om jaget inte hade trott att livet på landsbygden kunde vara så underbart.

Reporterjaget befinner sig jämsides med de pigor och drängar som finns med i reportagemiljön. 

Hon betraktar, hon känner samma glädje och lugn som gestaltas och deltar i dansen.

Dolda värderingar

Texten  innehåller  väldigt  få  utskrivna  slutsatser.  Mycket  utrymme lämnas  för  tolkning,  både  i 

beskrivningen av miljön och gestaltningarna av karaktärerna.

164 Nordström. 2012. s. 52.
165 Nordström. 2012. s. 49.
166 Nordström. 2012. s. 52.
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En  dold  värdering  finns  i  beskrivningen  av  pauserna:  ”Under  pauserna  lämnas  man  antingen 

handlöst  av  kavaljeren  som störtar  att  övervaka  sin  liter  eller  också  förs  man chevalereskt  till  

vattenspannen utanför för att släcka sin törst ur den allmänna skopan.” I undertexten står det att den 

berättande reportern delar in kavaljererna i sådana som tycker att brännvinet är viktigare än flickan 

han just dansat med och lämnar henne ”handlöst” åt sitt öde, och sådana som bryr sig om flickan 

även efter att dansen är avslutad.

”Handlöst” är också ett värdeladdat ord i det här sammanhanget, som ger läsaren bilden av att  

kavaljeren slänger ifrån sig sin danspartner så att hon faller, men inget fall skildras så förmodligen 

syftar  det  på  att  ”man”  fortfarande  står  upp.  ”Handlöst”  står  istället  för  den  uppfattning  den 

berättande reportern får när den upplevande reportern blir lämnad; det ger eftertryck åt lämnandet 

och läsaren ser det som en elak handling som lämnar henne ensam och chockad. Hennes ”brinnande 

känsla av tacksamhet”167 är en överdrift och också en metafor för att känslan är stark. Värdeladdade 

ord och överdrifter förekommer i övrigt i mycket liten utsträckning. 

7.3.2 Bröllop i Kiryas Joel
Reportaget  börjar  med en  beskrivning av  ett  sommarvarmt  New York.  Sedan skildras  det  som 

händer under ett chassidiskt bröllop reportern är bjuden på tillsammans med sin vän Chava. Chava 

känner  brudgummens  mor,  mrs  Rubin.  Läsaren  får  följa  med under  bussresan till  Kiryas  Joel, 

området där bröllopet hålls, förberedelserna, ceremonin och bröllopsfesten.

Berättarteknik

Synen  används  i  stor  utsträckning  och  hörsel–  och  känselintrycken  förekommer  i  mindre 

utsträckning, men de finns. Ett exempel är beskrivningen av sommarvädret i New York:

/.../ efter några veckor börjar den långvariga hettan äta på nerverna och man anar en gryende aggressivitet 
i  luften.  Soporna  stinker  i  gathörnen.  Ödetomterna ligger  som djunglar  i  augusti.  Det  enda  som ger 
tillfällig lindring är de sporadiska åskvädren. Man vet att de är i antågande när himlen färgas djuprosa och 
solen går i moln. Ljuset blir vitt och artificiellt som i en uppskruvad saga. Alla konturer framträder med 
övernaturlig skärpa. En kraftig vind rör upp damm och grus på de torra gatorna.168 

Sinnena  gör  att  läsaren  känner  sig  närvarande  på  platsen  som  beskrivs.  Det  här  är  både  en 

beskrivning och en generalisering av hur hela sommaren sett ut – ”man vet att de är i antågande” 

167 Nordström. 2012. s. 52.
168 Solomin. 2001. s. 211.
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och ”efter några veckor” talar om att det här vädret blivit en vana. Metaforer förekommer också: att  

den långvariga hettan börjar ”äta på nerverna” är en bild för att invånarna i  staden är trötta på 

värmen och den ”gryende aggressiviteten” är en bild för att invånarna också börjar ha svårt att inte 

uttrycka  sin  irritation  kring  värmen.  ”Ödetomterna  ligger  som djunglar”  är  en  liknelse,  liksom 

”artificiellt som i en uppskruvad saga.” ”Uppskruvad saga” är också en metafor för att vädret får 

staden att likna en övernaturlig värld. 

När texten går över till att handla om bröllopet övergår den också till att vara en scen, istället för en 

generalisering:

Det avgår en abonnerad buss klockan sex, från Williamsburg direkt till festhallen. Jag skyndar dit tio 
minuter innan. En kvinna i sportbyxor och keps som rastar sin hund på Broadway ger mig en lång blick 
när jag passerar i min marinblå chassidiska damdräkt.169

Det sceniska fortsätter. Bröllopsceremonin är ett  exempel,  där både gestaltning och beskrivning 

finns med:

Brudgummen kommer ut på gården, flankerad av sin far och svärfar med levande ljus i händerna. Han bär 
en vit särk över festkläderna och blundar koncentrerat, vaggar fram och tillbaka med överkroppen som i 
bön. 

När bruden anländer går han henne ett steg till mötes och stannar sedan. Stämningen är förtätad./.../  
Mrs Rubin gråter oförblommerat nu, öppet och ljudligt utan att torka bort tårarna som aldrig verkar sina.  
Hennes son snyftar lika högt.170 

Även här ser vi  exempel  på de återkommande syn– och hörselintrycken. Verben för ceremonin 

framåt i texten, medan detaljerna får läsaren att stanna upp och gör scenens stämning lugn och 

mystisk.  Mrs  Rubins  och  brudgummens  högljudda  snyftningar  blir  också  en  kontrast  till  den 

”förtätade”, mjuka och mystiska stämning som råder i övrigt i scenen. 

Den dominerande framställningen i reportaget är gestaltning med beskrivande inslag som alltså ger 

texten en synlig berättande reporter. Verben som för texten framåt, som ceremonin, och de levande 

ljusen, den vita särken och tårarna i utdraget ovan är exempel på detta, samt generaliseringen i  

beskrivningen av sommarvärmen. ”Därefter trampar brudgummen på ett glas. Det är för att man 

också i en stund av största glädje ska påminnas om Jerusalems och templets förstörelse. Kras.”171 

och  ”Rummet  fylls  av  musik  som  dånar  ur  högtalare  på  väggen  och  dansen  inleds  under 

kristallkronorna.  Brudens  väninnor  bildar  tredubbla  cirklar  kring  henne  när  hon  gör  de  första 

169 Solomin. 2001. s. 214.
170 Solomin. 2001. s. 218f.
171 Solomin. 2001. s. 219.
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känslofyllda hedersdanserna tillsammans med sin mor, svärmor och mormor.”172 är fler exempel på 

den gestaltande framställningen.

De  karaktärer  som förekommer  mest  förutom den  upplevande  reportern  är  Chava  och  bruden. 

Under bussresan, när reporterjaget får stå upp på grund av sin ”svenska artighet” som ”visar sig 

tämligen värdelös”173 beskrivs Chava, som lyckats ”erövra ett säte”174: ”Hennes förmåga att kaxa sig 

och höja röstläget är en stor tillgång i detta sammanhang.”175 Hon försöker också få flickorna som 

sitter bredvid henne att flytta på sig så att den upplevande reportern får plats:

– Meideles, flickor, tillrättavisar hon, ni borde resa er upp för dem som är äldre.
De svarar inte på hennes tilltal utan tittar stint ut genom fönstret.
– Vilken chutzpe, fräckhet! kungör hon gällt på jiddish.
Hon makar in sin kasse mellan dem så att flickorna måste pressa sig mot fönstret och blänger argt på  

dem från sidan.176

Hon framställs  som fräck,  vilket  blir  en  kontrast  till  att  hon  själv  säger  ”vilken  fräckhet”  till 

flickorna.  Hon ”tillrättavisar” och ”kungör” – ordvalen visar att  hon inte låter någon köra med 

henne, men gärna kör med andra själv. När de kommit fram till festlokalen ”beordrar” hon den 

upplevande reportern att följa med till baksidan, där kvinnornas ingång ligger.177 

Bruden beskrivs som ”prinsesslik i sin snövita klänning och glittrande diamantdiadem i det mörka 

axellånga håret.”178 När den upplevande reportern går närmare för att lyckönska förändras bilden: 

När jag stiger fram ser jag att bruden är likblek i ansiktet och nervöst sammanbiten. Hon verkar ha svårt  
att behärska mimiken, som vore hon på gränsen till sammanbrott. Handen som håller om brudbuketten 
skakar. Några tårar letar sig stillsamt ned för kinderna och lämnar svaga ränder i det heltäckande pudret. 179

Hon  både  beskrivs  och  gestaltas  som  en  nervös  och  orolig.  ”Likblek”,  ”sammanbiten”, 

”sammanbrott”  och  ”tårar”  är  ord  som gör  att  läsaren  identifierar  sig  med bruden  och  känner 

medlidande med henne. Senare beskrivs bruden också med en metafor, ”det darrande asplövet”.180 

Ännu lite senare, när festen är igång och bruden ätit middag tillsammans med sin make: ”Hon har 

varit i ett avskilt rum tillsammans med sin make och fått i sig lite mat. Anletsdragen är avslappnade. 

172 Solomin. 2001. s. 221.
173 Solomin. 2001. s. 214.
174 Solomin. 2001. s. 214. 
175 Solomin. 2001. s. 214.
176 Solomin. 2001. s. 214.
177 Solomin. 2001. s. 215.
178 Solomin. 2001. s. 216.
179 Solomin. 2001. s. 216.
180 Solomin. 2001. s. 217.
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Tårarna  torkade  och  glömda.”181 Här  beskrivs  hon  med  alliterationer  -  ”anletsdragen  är 

avslappnade” och ”tårarna torkade”.

Perspektiv 

Perspektivet är huvudsakligen den upplevande reporterns, men inte hela tiden. 

Jag skickar en medlidsam tanke till  det  darrande asplövet i  brudtronen. Hon står  i  begrepp att  ta  ett 
allvarligt, så gott som oåterkalleligt, steg i livet./.../ Över en natt ska hon nu flytta ihop och börja bygga ett 
liv med en relativt främmande man. Till råga på allt förväntas de fullborda äktenskapet samma natt. En 
kort tid före bröllopet förbereds brudparet,  var för sig, på vad som förväntas av dem på det sexuella  
området. Vad de lärt sig att undvika som synd till och med i tanken, är nu tillåtet. Ofta lugnas den unge 
mannen med försäkringar om att älskog är något fullt normalt som alla gifta män sysslar med.182

Perspektivet är först den upplevande reporterns, när hon studerar bruden. Sedan går det över till att 

bli den berättande reporterns föreställning om hur bruden känner sig – perspektivet blir tillfälligt 

brudens. I ett par meningar är det även brudgummens. Det som används är erlebte Rede. 

Jag följer henne in i ringen och härmar de andras steg. Bruden kommer att dansa till långt in på natten.  
Alldeles  i  slutet,  när  de  flesta  gästerna  gått  hem  och  bara  de  allra  närmaste  är  kvar,  kommer 
”mitzvadansen” att äga rum inne i männens sal. Äldre manliga släktingar och andra prominenta män 
kommer att bjuda upp bruden till dans/.../ Slutligen kommer hon att dansa med sin make som får hålla i 
hennes händer.183

Här  är  perspektivet  till  en  början  den  upplevande  reporterns,  för  att  sedan  bli  den  berättande 

reporterns föreställning om hur festen kommer att bli senare för bruden. Perspektivet är då brudens, 

eftersom den upplevande reportern aldrig är på plats i de scener som ”kommer att hända”. 

I de här exemplen är den berättande reportern väldigt synlig. Det upplevande reporterjaget ser inte 

vad som händer, men den berättande reportern reflekterar över vad som skulle kunna vara brudens 

verklighet.  I  det  mesta  av  texten  är  framställningen  gestaltande,  ur  den  upplevande  reporterns 

perspektiv,  med inslag  av  den berättande  reportern,  exempelvis  i  följande  utdrag.  Männen och 

kvinnorna festar i separata salar och den berättande reportern går till männens sal och tittar in:

En pojke i tioårsåldern med långt rakt tinninghår övar på att dansa med en flaska på huvudet, men den  
rasar ideligen ned. Tursamt nog är den av plast.

Just då närmar sig en yngre pojke med väst över den vita skjortan. Han kånkar fram ett par mobila 
väggskärmar och placerar dem framför dörröppningen. Någon särskilt from man måste ha sagt åt honom 
att göra det, för att hindra insynen. Därefter slår han prompt igen dörren, rakt framför näsan på mig.

181 Solomin. 2001. s. 221.
182 Solomin. 2001. s. 217.
183 Solomin. 2001. s. 222f.
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Slokörad återvänder jag till kvinnornas sal och sjunker ned på en stol.184

Kommentarerna  ”Tursamt  nog  är  den  av  plast”,  ”Någon  särskilt  from  man  måste  ha  sagt  åt 

honom...”, ”prompt” och ”slokörad” tillhör den berättande reportern. Den berättande reportern är 

trots gestaltande framställning väldigt synlig. ”Lättade väller vi ut i den friska, kyliga lantluften”185 

och ”Bruden är prinsesslik/.../”186 är ytterligare exempel på att berättaren syns mycket.

Bruden  ses  i  reportaget  både  från  utsidan  och  insidan.  Hon  får  den  utomstående  upplevande 

reporterns medlidande, samtidigt som läsaren ser genom brudens ögon. Brudgummen syns också 

huvudsakligen  genom  utifrånperspektivet,  men  flyktigt  inifrån.  De  andra  karaktärerna  ses  från 

utsidan.

Reporterroll

Reportern använder  sig  av sin roll  som Chavas vän för  att  kunna vara  med på  bröllopet.  Hon 

anpassar  sig  dessutom  till  miljön:  ”En  kvinna  i  sportbyxor  och  keps  som rastar  sin  hund  på 

Broadway ger mig en lång blick när jag passerar i min marinblå chassidiska damdräkt.”187 Under 

bröllopsmiddagen använder hon också sin roll som kvinna för att passa in: ”Chava petar i maten. 

Många av kvinnorna  omkring mig gör  likadant.  /.../  –Nej,  jag är väninna till  Chava,  säger  jag 

tillmötesgående och petar loss kött från ett kycklingben.”188

Hon använder sig också av sin roll som kvinna när de ska åka hem från bröllopet: 

Att behöva stå hela vägen hem är ingen lockande tanke. Det måste vara fler bland kvinnorna som känner 
likadant, för de ser till att äntra fordonet före männen och ockuperar raskt så gott som alla bänkrader.  
Männen får stoiskt stå längst fram i gången under resan, eftersom de inte kan blanda sig med kvinnorna.  
Kvinnomakt, hinner jag tänka innan jag somnar med huvudet mot det svala fönstret.189

Här härmar den berättande reportern återigen de andra kvinnorna, men i ett mer personligt syfte än 

när hon petade loss kyckling. Hon vill sitta så hon skyndar sig tillsammans med de andra, samtidigt  

som den berättande reporterns kommentar ”Kvinnomakt, hinner jag tänka” visar på att hon tycker 

att kvinnorna vinner något på att ockupera sittplatserna, förutom att de får vila sina ben. De har tagit 

makt över männen. 

184 Solomin. 2001. s. 222.
185 Solomin. 2001. s. 215.
186 Solomin. 2001. s. 216.
187 Solomin. 2001. s. 214.
188 Solomin. 2001. s. 220f.
189 Solomin. 2001. s. 225f.
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Den upplevande reportern är både aktör och observatör i det här reportaget. Hon är med i miljön 

hela tiden, men syns bara i ungefär halva. I resten är hon i bakgrunden, studerar det som händer. 

Den upplevande reporterns perspektiv gentemot de andra karaktärerna växlar. Chava är överställd 

det upplevande reporterjaget vilket märks på hennes sätt att ge henne kommandon. Hon kan också 

mer om de chassidiska traditionerna och berättar löpande för den upplevande reportern vad som 

händer  och varför,  något  som också  ger  henne en högre ställning.  Det  är  dock den berättande 

reportern som i sin tur har makt över Chava, eftersom hon framställer henne som dominant.

Till brudparet har den upplevande reportern ett neutralt sidoperspektiv, men då och då hamnar hon 

på ett sätt jämsides med bruden. 

Jag skickar en medlidsam tanke till  det  darrande asplövet i  brudtronen. Hon står  i  begrepp att  ta  ett 
allvarligt, så gott som oåterkalleligt, steg i livet./.../ Över en natt ska hon nu flytta ihop och börja bygga ett 
liv med en relativt främmande man. Till råga på allt förväntas de fullborda äktenskapet samma natt. 190

Orden ”allvarligt, så gott som oåterkalleligt” förstärker känslan av medlidande som läsaren redan 

vet finns. ”Över en natt” och ”till råga på allt” förstärker också känslan, samtidigt som läsaren anar 

en lättnad över att den upplevande reportern själv inte behöver stå där. 

Dolda värderingar 

I  det  här  reportaget  är  ganska  många  slutsatser  utskrivna,  i  form  av  både  värderingsord  och 

överdrifter. Ett exempel är bussresan:

Här gäller det att ha vassa armbågar – ingen pardon ges åt de saktfärdiga. Jag betraktar de skröpliga 
tanterna som står bredvid mig i gången. Tänker ingen resa sig upp för dem? Chava har lyckats erövra ett  
säte till höger om mig, genom att tvinga en flicka i elvaårsåldern att sitta i knät på sin väninna.191

”ingen pardon” och att Chava ”erövrat” sin plats genom att ”tvinga” flickorna att sitta på varandra 

är överdrifter. Den retoriska frågan innehåller en värdering i ordet ”ingen”, i sammanhanget med de 

skröpliga tanterna. En annan öppen värdering är: ”Det ser roligare ut inne hos männen./.../ medan 

kvinnorna begränsar sig till ringdans, hittar de manliga chassiderna dessutom på spex och konster 

för att hylla brudgummen.”192 Andra exempel är orden ur beskrivningen av brudens antagna känslor: 

190 Solomin. 2001. s. 217.
191 Solomin. 2001. s. 214.
192 Solomin. 2001. s. 222.
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”Över en natt ska hon nu flytta ihop och börja bygga ett liv med en relativt främmande man. Till  

råga på allt förväntas de fullborda äktenskapet samma natt.”193 Ur dessa överdrifter kan läsaren ana 

att den upplevande reportern tycker att det är hemskt att bruden gifts bort så snabbt och lika snabbt 

förväntas ha sex med sin man för första gången, vilket tillsammans med den öppna kritiken mot att  

män och kvinnor festar  i  olika  salar kan ses som kritik  mot det  chassidiska levnadssättet.  Den 

upplevande reportern är intresserad, men vill inte bli en del av det.

7.3.3 Sammanfattning
Nordström framställer festen på landet som livfull, lättsam och lugnande för dem som upplever den, 

i det här faller pigor och drängar. Den lediga kvällen i veckan betyder mycket för dem och logen 

blir  som en egen ö,  där  de  kan  vara  långt  ifrån sin  verklighet  som hårt  arbetande  människor. 

Karaktärerna skildras som festglada och fulla, människor som blivit sina bättre festjag av alkoholen 

och bidrar till att skapa stämningen. Den bild Solomin ger av bröllopet är att det är känslofyllt på 

många plan – nervositet  blandas med tårar,  stillhet  blandas  med glädje.  Bruden framställs  som 

nervös och ledsen till en början, för att sedan bli fylld av glädje, medan brudgummen gestaltas som 

allvarlig och en aning sorgsen. Chava skildras som en bestämd människa, som gärna säger vad hon 

tycker. De övriga bröllopsgästerna gestaltas som glada och sugna på fest. Den upplevande reportern 

finns med hela tiden, men håller sig mestadels som observatör till förmån för de andra karaktärerna.

Nordströms berättarteknik kännetecknas av sinnesintryck, framför allt syn och hörsel, alliterationer, 

metaforer och upprepningar som används för att skapa den drömska stämningen. Den upplevande 

reportern är nästan uteslutande observatör i texten. Framställningen är huvudsakligen beskrivande, 

men  gestaltande  på  vissa  ställen.  Den  berättande  reportern  är  ganska  synlig  i  och  med  de 

beskrivande  orden,  som  är  ett  resultat  av  hennes  kommentarer.  Den  berättande  reportern 

generaliserar.  Perspektivet skiftar  en gång med erlebte  Rede, från den upplevande reportern till 

pojkarna.  Solomins berättarteknik utmärks också av många syn– och hörselintryck, tillsammans 

med  känselintryck  som  ger  en  stark  närvarokänsla  samt  ett  rikt  bildspråk  där  både  liknelser, 

metaforer och kontraster spelar stor roll.  Perspektivet växlar ett par gånger, varav en gång med 

erlebte Rede. Framställningen är, tvärtemot den i Nordströms text, gestaltande med beskrivande 

inslag  vilket  gör  den  berättande  reportern  mycket  synlig  på  Chatmans  skala.  Den  upplevande 

reportern genomgår inte någon förändring.

193 Solomin. 2001. s. 217.
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8. Slutsatser och diskussion
Nordströms första möte med den främmande miljön skildras som smutsigt och stressigt. Den kritik 

som kan spåras i texten är framför allt riktad mot gårdens hygien, men även mot könsrollerna och 

den upplevande reportern själv framställs  som bortkommen och förvirrad.  Vardagen framställer 

Nordström  som  fortsatt  stressig,  med  karaktärer  som  inte  är  speciellt  avslappnade  (Anna  och 

barnen),  präglad  av könsroller.  Dessa  skildringar  påminner  om varandra;  den största  skillnaden 

mellan dem, anser jag, är att Nordströms upplevande reporter är på plats mer i texten om första 

mötet, medan texten som skildrar vardagen tas över av den berättande reportern och slänger läsaren 

mellan scenen och den berättande reporterns efterhandsperspektiv. Båda texterna har ett högt tempo 

tack vare gestaltningar som blandas med den berättande reporterns överdrifter. 

Fest–texten skiljer sig från dessa två; den ger ett betydligt lugnare intryck, vilket jag efter min 

analys tror beror på att läsaren får vara på plats mer tillsammans med den upplevande reportern,  

som knappt visar sig utan mest är observatör. Läsaren får tolka mer själv än i Första mötet– och 

Vardagstexterna. Dessutom används fler metaforer och liknelser vilket ger poetiska inslag, samt att 

det går att läsa in att den upplevande reportern här anpassat sig till livet som piga och lärt sig att  

uppskatta de roliga stunderna mer än hon gjorde när hon var nyanställd. Den berättande reporterns 

maximala  synlighet  och  allvetande perspektiv är  här  inte  lika synligt,  vilket  kan  bidra  till  den 

förändrade, mindre negativa stämningen.

Solomins framställning av det första mötet är till  skillnad från Nordströms väldigt sceniskt och 

gestaltande. Mycket lämnas åt läsaren att tolka vilket ger hennes första intryck av miljön en neutral 

ton,  även om det  som händer  visar  på  känslor  och  åsikter.  Solomin framställer  vardagen  med 

familjen Cohen som trevlig och varm, detta genom användningen av synintryck, kontraster och, i 

likhet  med Nordström,  metaforer.  Här  förekommer  överdrifter  och  värdeladdade  ord,  särskilt  i 

kritiken  av  könsrollerna;  Vardagstexten  har  alltså  en  synligare  berättare  och  lägre  grad  av 

gestaltande framställning  än Första  mötet  har.  Stämningen är  varmare  och gladare  i  texten om 

vardagen, något som visar på att reportern kommit in i miljön och blivit en i gänget. Det speciella 

med Första mötet–texten här är  att  läsaren själv får dra de flesta slutsatserna;  reportern är inte 

speciellt mån om att ”peka ut” chassiderna från början, även om det görs i undertexten, men desto 

bättre  på  att  lägga  ut  värderingar  när  hennes  reporterjag  kommit  in  i  miljön.  Skildringen  av 

bröllopet skiljer sig inte mycket från vare sig Första mötet– eller Vardagstexten, men reporterjaget  

har lärt sig att anpassa sig. I Solomins skildringar är det Första mötet som står ut i mängden.
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Margareta Stål skriver i Signaturen Bansai: Ester Blenda Nordström. Pennskaft och reporter i det  

tidiga  1900–talet  att  Nordströms  stil  kännetecknas  av  sinnesintryck,  gestaltning  och  detaljer  i 

miljön som skapar närvaro, snabba replikväxlingar, att hon är en tydlig aktör i texterna samt att hon 

skapar en scen genom att sätta in människor i ett ”rum”. Jag är beredd att hålla med om främst att  

sinnesintrycken och gestaltningen skapar närvaro, att det går snabbt och att hon är en tydlig aktör. 

Att scener skapas med hjälp av ett vad Stål kallar ”rum” håller jag bara delvis med om. Hon har en 

tydlig  plats  som hon  håller  sig  till  och  där  karaktärerna  får  ”agera”,  men  däremot  visar  min 

undersökning att framställningen inte är speciellt scenisk eftersom Nordströms berättare ofta går in i  

och ut ur scenen. Dessutom berättar hon mer än hon faktiskt visar, vilket också visar på en mindre 

tydlig scenisk framställning. Hon visar också på en tydlig ironi, vilket kan kopplas till Lundgrens 

resultat om Barbro Alvings texter. Nordströms och Alvings berättartekniker påminner om varandra i 

det överdrivna. 

Den största skillnaden, anser jag, om vi ska jämföra Nordströms sätt att skildra sitt besök i den 

främmande  miljön  med  Solomins,  är  användningen  av  gestaltningar  och  beskrivningar.  Båda 

använder sig ganska frekvent av gestaltning, men Nina Solomin gör det i en mer reondlad form än 

Ester Blenda Nordström. Solomin låter oftare gestaltningarna tala för sig själva, utan att tolka dem 

själv, och finns det tolkningar är de inte övervärderande utan låter läsaren tolka texten själv. Både 

gestaltningar  och beskrivningar  är mer åt  det  neutrala  än det  värderande hållet.  Nordström gör 

nästan tvärtom – lägger in överdrifter, metaforer och värderande beskrivningar som styr läsaren i en 

speciell riktning och ger texten en stundvis ironisk ton. Den gången det här sättet att berätta märktes 

tydligast  i  Solomins  texter  var  i  den kritiska beskrivningen av Pinchas  ignorans  av sin hustru. 

Kopplar  vi  det  här  till  Chatmans synlighetsskala  kan vi  se  att  Solomins  berättande  reporter  är 

stundvis  ganska  synlig,  men  också  stundvis  nästintill  osynlig,  alltså  nära  renodlad  mimesis. 

Nordströms  berättande  reporter  rör  sig  i  motsatt  riktning;  väldigt  synlig  i  alla  texterna,  med 

läsartilltal vilket ibland sätter henne på renodlad diegesis. Kopplas detta till moderna termer kan vi 

se att Solomins berättarteknik främst består av show, medan Nordström använder sig av tell.

Nordström  använder  sig  alltså  även  i  högre  utsträckning  av  berättarens  efterhandsperspektiv. 

Hennes upplevande reporterjag behåller dock berättarperspektivet i texterna, bortsett från en gång 

på logdansen då hon tillfälligt glider in i pojkarna som tittar på sidan med erlebte Rede. Solomin 

använder sig även hon av berättarens efterhandsperspektiv vilket gör hennes berättare mycket mer 

synlig på vissa, få, ställen. Hon använder sig i högre utsträckning av erlebte Rede – det förekommer 
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både under bröllopet och hemma hos familjen Cohen. Intressant är att båda har valt att använda det i  

texten om festtillfällen. 

Båda reportrarnas upplevande jag framställs framför allt som aktörer, men på olika sätt. Nordström 

är aktör när hon deltar i de olika sysslorna på gården, medan Solomin är som mest aktiv när hon på 

olika sätt använder sig själv som kvinna. Nordströms användning av sin roll som kvinna är framför 

allt  som identifikation och som kontrast till  den andra pigan på gården, Anna, och till  bonden. 

Solomin använder sin reporterroll  för att  visa på anpassningen till  en främmande miljö,  medan 

Nordström gör det för att visa på skillnader mellan sin egen ursprungsmiljö och den nya miljön.

En  likhet  mellan  reportrarnas  framställningar  är  att  båda  använder  överdrifter,  metaforer  och 

värdeladdade ord för att få fram speciellt en typ av både öppna och dolda värderingar: de som 

handlar om könsrollerna. Båda riktar kritik mot könsrollerna i den nya miljön genom att antyda med 

en metafor eller överdrift vad de menar, eller genom att yttra det öppet i ett värdeladdat ord. Som 

analyserna visade så är Nordström betydligt mer benägen att använda sig av värdeladdade ord och 

överdrifter, vilket skulle kunna bero på att debatten om pigorna var igång när hon åkte till gården 

och att hon ska ha åkt dit för att se om det var så dåliga arbetsvillkor som det sades. I så fall är det  

troligt att hon ville kritisera, att hon åkte dit med kritisk blick redan innan hon provat på arbetet och 

verkligen ville få fram kritiken. Hon kan också ha känt sig betydligt säkrare än Solomin i rollen som 

kritiker, eftersom ingen på gården visste varför hon var där. En förklaring till att Solomin är mer 

försiktig med värderingar skulle kunna vara att hon från början var öppen mot chassiderna med att 

hon ville skriva om dem. Kanske ville hon också på ett sätt skydda sina nyfunna vänner, den varma 

familjen Cohen till exempel, och framställa dem på ett ”finare” sätt för att hon kommit dem ganska 

nära – åtminstone om man ska tro skildringarna av tillvaron hos familjen Cohen. Antagligen är det 

en sann, eller nästan helt sann, bild av hennes upplevelser eftersom journalistiken bygger på sanning 

– men hon har fortfarande valt att framställa sin avbild av verkligheten på det sätt hon gör. Går vi  

tillbaka till Torsten Thurén, som ansåg att en reporter som besöker en främmande miljö varken ska 

nedvärdera eller romantisera det hon upplever, kan vi konstatera att Nordström i större utsträckning 

just nedvärderar miljön hon vistas i, medan Solomin oftare är neutral men ändå växlar mellan att 

nedvärdera exempelvis könsrollerna, och hylla den värme som finns i chassidernas vardag.

Andra likheter som ligger i språket är att de båda två använder sig av sinnen. Det skapar närvaro 

och stämningar hos läsaren. Bildspråk, både metaforer, liknelser och kontraster, används hos båda, 

även om Nordström är mer för metaforer, som tillsammans med överdrifterna skapar en stundvis 
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ironisk ton hos hennes berättande reporter. Solomin använder alliterationer och kontraster i större 

utsträckning,  vilket  gör  texterna  och  stämningarna  i  dem  en  aning  poetiska.  Jag  tycker  att 

Nordströms sätt  att  berätta  med överdrifter,  värdeladdade ord och många verb skapar  ett  högre 

tempo  i  hennes  texter,  medan  Solomins  texter  känns  lugnare  att  läsa,  kanske  på  grund  av  de 

poetiska inslagen och att en del lämnas åt läsarens fantasi. Stilmedlen används alltså både för att  

skapa stämningar och tempo i texten, men också för att belysa och förstärka vissa värderingar och 

känslor. Intressant är att trots att det gått nästan 100 år mellan reportagens tillkomst och utgivning,  

finns det så pass många likheter i språket. Kanske kan det tyda på att reportaget är en genre som inte 

förändras över tid, utan istället förändras med vem skribenten och hennes sätt att berätta är.
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9. Vidare forskning
Den som också är intresserad av Ester Blenda Nordströms och Nina Solomins texter har mycket att 

utforska. I och med att de båda gett ut flera reportageböcker och givetvis reportage som bara tryckts 

i tidning finns mycket helt eller delvis outforskat material. Dessutom ser jag en möjlighet att, om 

man har mer tid än jag haft, undersöka dessa reportage tillsammans med de andra i En piga bland 

pigor och Ok, amen: Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York. Samma undersökning jag 

har gjort skulle kunna göras med en annan ingång, med mer fokus på bakgrundssituationen – varför 

blev texterna som de blev, utifrån den situation de skrevs i? Undersökningen skulle också kunna 

göras med fler av reportagen för att undersöka skillnaderna i skildringen av den främmande miljön 

ytterligare.

Finns mer tid och plats kan en liknande undersökning göras också med fokus på jämförelsen mellan 

reportage som finns med i reportageböcker och reportage som bara blivit tryckta i tidning. Finns 

några skillnader eller likheter mellan hur de är skrivna eller utformade?
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