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Inledning 
 

Idén till denna uppsats fick jag då jag läste, att ett kriterium för skönlitteratur är att den är 

fiktiv. Jag kom då att tänka på forskningsresande Sten Bergmans reseskildringar, som jag för 

några år sedan använde mig av i en C-uppsats i historia. Jag minns att jag läste hans böcker 

med stort nöje. Jag fann dem spännande, roliga och i många fall rörande. Men då böckerna 

bygger på verkliga upplevelser och händelser, räknas de då inte som litterära? Vad är de då? 

Faktaböcker? Min fråga är då hur kan man finna faktaböcker rörande, vackra och spännande? 

Eller är det så att även Sten Bergmans reseskildringar innehåller fiktiva element i form av 

litterära stilbegrepp? Är det så att Bergman använder sig av en litterär narratologi för att 

framföra sina upplevelser och iakttagelser?  

Mitt syfte är således att undersöka hur Bergman i böcker som bygger på ”verkliga” 

händelser förhåller sig till det fiktiva och det litterära. Jag är också nyfiken på hur det motsatta 

förhållandet ser ut. Hur förhåller sig ett skönlitterärt verk till verkligheten? Det är detta min 

uppsats ska handla om: Fiktionen/narratologin i en autentisk reseskildring och faktaelementen 

i en roman.   
 

Syfte och frågeställning 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka de litterära, narratologiska elementen i ett verk 

som bygger på faktiska händelser och jämföra det med de faktiska element som kan återfinnas 

i ett skönlitterärt verk. Jag ska försöka att klargöra vilka litterära medel Sten Bergman 

använder sig av i sin bok Kamtchatka för att framföra sina upplevelser och iakttagelser. Jag 

kommer även att undersöka vilka fakta Per Olof Sundman använder sig av och hur han i 

romanen Ingenjör Andrées luftfärd använder fakta för att få den fiktiva berättelsen att framstå 

som faktabaserad. Min frågeställning är således: Vilka litterära medel kan man finna hos Sten 

Bergman och vilka faktaelement kan man finna hos Per Olof Sundman? För att svara på 

denna fråga tar jag hjälp av tre underfrågor: 

• Vilka narratologiska grepp används? 

• Hur används litterära stilbegrepp?  

• Hur ser förhållandet till fakta ut? 
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Material, metod och källkritik 

 

Mitt primära material till denna uppsats är Sten Bergmans Kamtchatka och Per Olof 

Sundmans Ingenjör Andrées luftfärd. Skälet jag till att valde just Sten Bergman, har att göra 

med att jag hösten 2005 skrev en C-uppsats om honom i historia. Mitt syfte den gången 

var ”att analysera om svenska upptäcksresande i början och i mitten av 1900-talet såg världen 

utanför Europa med fördomsfulla ögon, speciellt med hänsyn till tankar om Europas 

överlägsenhet gentemot omvärlden”. Att jag valde just boken Kamtchatka är för att jag fann 

den mest intressant. Det var den första bok av Sten Bergman som jag läste och jag fastnade 

för både språket, människorna och miljön i boken. Jag valde Per Olof Sundman och hans bok 

Ingenjör Andrées luftfärd, eftersom jag letade efter en skönlitterär forskningsresa och fick 

tipset att titta närmare på denna bok, som jag, efter en läsning fann lämplig för uppsatsen.  

För att svara på frågan: Vilka litterära medel kan man finna hos Sten Bergman och vilka 

faktiska element kan man finna hos Per Olof Sundman?, så tar jag hjälp av tre underfrågor:  

• Vilka narratologiska grepp används? Här kommer jag att ta upp och diskutera språket, 

författaren/berättaren och dennes roll samt hur berättandet framförs. 

• Hur används litterära stilbegrepp? Här kommer jag att undersöka förekomsten av stilbegrepp 

som till exempel metaforer och ironi och på vilket sätt de används. 

• Hur ser förhållandet till fakta ut? Här tänker jag ta upp hur man i de båda böckerna förhåller 

sig till just fakta för att antingen auktorisera sin forskningsresa eller för att skapa en illusion 

av fakticitet.  

Jag avser att använda mig av en narratologisk och en komparativ metod. Jag ska först 

undersöka böckerna var och en för sig med siktet inställt på berättartekniken och innehåll. Jag 

ska sedan i Sten Bergmans bok uppmärksamma sådant som kan klassas som skönlitterära 

stilmedel och undersöka hur han förhåller sig till fakta. I Ingenjör Andrées luftfärd är siktet 

främst inriktat på användningen av fakta och andra medel för att upprätthålla en illusion av 

fakticitet. 

Ska man betrakta det primära materialet ur ett källkritiskt perspektiv, så är det värt att 

notera att jag inte närmare kommer att analysera Eric Hultén som berättare. Hultén är en av de 

sex medlemmarna som är med på expeditionen till Kamtchatka och han får ett kapitel i 

Kamtchatka till sitt förfogande. Den primära anledningen till att jag inte gör någon närmare 

undersökning är av utrymmesskäl. Denna C-uppsats kommer att bli tillräckligt lång, även utan 

en noggrann analys av Hulténs berättare. Jag tror inte heller, att jag skulle få fram någon 

väsentlig uppgift som skulle vara till gagn för C-uppsatsen. Jag vill dock inte helt utesluta 
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Hulténs kapitel från arbetet eftersom jag tycker att hans språk och användning av stilbegrepp 

skiljer sig så mycket från Sten Bergmans att det kan vara värt att analysera.  

 

Tidigare forskning 

 

Torsten Thurén vill i sin avhandling Reportagets Rika Repertoar få fram vilka metoder olika 

författare använder sig av för att skildra verkligheten. Thurén tar upp och diskuterar de 

kunskapskällor som reportern använder sig av och undersöker på vilket sätt de beskriver och 

förklarar verkligheten. Thurén tar även upp vilka berättartekniska metoder reportrarna 

använder sig av och på vilket sätt författaren framställer sig i texten. Han analyserar också 

relationen mellan form och innehåll. Thurén menar att journalistikens förhållande till 

skönlitteraturen är problematisk, då den sanning som skiljer dem åt kan vara svår att 

upprätthålla. Thurén citerar författaren Göran Tunströms råd till en blivande 

reseberättare, ”Man måste ljuga, säger jag. Ljuga för att få fram en sanning.”1 Problematiken 

ligger i att ”reportern måste välja ur ett myller av fakta, han måste strukturera dessa fakta, han 

måste klä dem i ord.”2 Hur mycket kan man avvika från sanningen i ett reportage, för att få en 

slagkraftig och intressant text, men som ändå inte faller över till en fiktiv skönlitteratur? 

Thurén skriver att hans förhoppning med undersökningen är, att den ska kunna fungera som 

en ”utgångspunkt för fortsatta analyser av reportagetexter.”3 Thurén menar dock, att man 

mycket väl kan skriva om verkligheten med hjälp av litterära hjälpmedel, men man får 

samtidigt inte glömma hur problematiskt det är.  
 

I artikeln ”Truth and Authenticity in Narrative” hävdar Lubomír Dolezel att problemet med 

“truth in fiction” länge behandlats med nonchalans inom litteraturvetenskapen.4 Dolezel vill 

därför ”incoporate the problem of truth into the framework of literary semantics, i.e., into an 

empirical theory of meaning prouction in fictional texts”5. Dolezel menar att sanningen i 

fiktionen måste auktoriseras av en auktoritet i form av en trovärdig berättare. Den pålitligaste 

berättaren är vad Dolezel kallar ”anonymous Er -form narrator” vilket är den anonyma 

                                                 
1 Torsten Thurén, s 19-20 
2 Thurén, s 20 
3 Thurén, s 392 
4 Lubomír Dolezel, s 7, 23 
5 Dolezel, s 23 
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allvetande berättaren som återfinns i till exempel Don Quijote. 6  En mer problematisk 

berättare är vad Dolezel kallar ”ich-narrator”, vilket är en berättare som även är en del av den 

historia som berättas (narrator-agents).7  Dolezel menar dock att denna ”ich-narrator” kan 

skapa förtroende genom sitt uppträdande och agerande i fiktionen. Genom att uppträda 

samvetsgrant och anlägga ett kritiskt sinne kan berättaren vinna läsarens tillit. Genom att 

redovisa sina källor och öppet medgiva att han/hon inte är tillräckligt informerad, menar 

Dolezel att berättaren kan öka i auktoritet. Berättaren kan även höja sin trovärdighet, om 

denne är ett vittne till händelsen eller om han/hon har erfarenhet av någon liknande händelse 

                                                

 

I boken Romanen och verklighetsproblemet fördjupar Peter Hansen sig i sextiotalets 

realistiska prosa. Han studerar främst romanernas berättande och de retoriska dimensionerna. 

Verklighetsproblemet betecknar det faktum att verkligheten är subjektiv och ogripbar. Den 

nedtecknade verkligheten blir således endast en projektion av författaren och dennes 

uppfattning av verkligheten. De kapitel som är intressanta för min uppsats är huvudsakligen 

de om Per Olof Sundmans Skytten och Ingenjör Andrées luftfärd. I sin analys av Skytten 

diskuterar Hansen Sundmans användning av detaljer för att förstärka verklighetsillusionen. I 

kapitlet om Ingenjör Andrées luftfärd tar Hansen upp romanens tema, berättarteknik och den 

närhet till fakta som förekommer.  Hansen menar att den realistiska romanen som avbild av 

verkligheten alltid kommer att förbli otillfredsställande, men som ”gränsöverskridande 

tolkning och poiesis kan den gripa in i våra föreställningar om verkligheten.”8 
 

Jag kommer även att använda mig av Wayne C. Booths The rhetoric of fiction. Det jag 

kommer att använda är delar av Booths sätt att se på jagberättaren, dennes funktion och 

pålitlighet. Han tar upp ”Dramatized narrator”9, vilket är när författaren skapar en karaktär 

inom fiktionen som fungerar som jagberättare. Exempel på detta är Marlow i Hearth of 

Darkness. Denna jagberättare kan vara ”observer”10, det vill säga bara observera vad som 

händer eller ”narrator-agents”11, då jagberättaren inte bara ser utan även handlar och påverkar 

historiens handling. Han tar även upp och frågar om ”the observer” eller ”the narrator-agents” 

 
6 Dolezel, s 11-15 
7 Dolezel, s 17-20 
8  Peter Hansen, s 254 
9  Wayne C. Booth, s 151 
10 Booth, s 153 
11 Booth, s 153 
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är medvetna om att de berättar (Self-conscius narrator 12 ). Är berättandet en medveten 

handling eller sker det utan berättarens vetskap? Han ställer också frågan om berättaren är att 

lita på. Är berättaren pålitlig eller opålitlig?13 Booth menar att berättaren är opålitlig, om 

berättaren agerar mot verkets normer (det vill säga om berättaren gör sådant som strider mot 

den implicita författarens normer) eller om berättaren utan vetskap hävdar en osanning. 
 

Boken Ingen fruktan, intet hopp är skriven av Per Olof Sundman och är ett collage av 

dokument från S.A. Andrées polarexpedition. I boken klargör Sundman den hypotes som blev 

motivet i hans bok Ingenjör Andrées luftfärd. Han redogör också de fakta som finns om 

expeditionen. Fakta i form av dagböcker, anteckningar, fotografier, väderrapporter och 

tidningsutklipp. Det var utifrån dessa fakta som Sundman skrev sin Ingenjör Andrées luftfärd, 

vilket ger boken en stor närvaro till fakta och ”verkligheten”. 
 

Sten Bergman 

 

Bergman levde 1895-1975. 14  Han var forskningsresande, fil. lic. zoolog och filosofie 

hedersdoktor 1952. Bergmans resor sträckte sig till alla kontinenter utom Australien. På 

resorna sysslade han med allt som hade med biologi och antropologi att göra, men främst var 

det ornitologi och entomologi han arbetade med. Bergman finansierade själv sina resor med 

hjälp av fonder, donationer och sponsorer samt genom intäkter från sina föredrag och 

publikationer. Detta för att han under större delen av sitt liv saknade fast anställning och 

institutionsanknytning. Sten Bergman skrev ca 15 böcker och höll ca 6000 föredrag. Hans 

andra bok På hundsläde genom Kamtchatka översattes till 15 språk. Han blev en välkänd 

radioprofil med sina föredrag och började även arbeta med Tv-program 1956. Sten Bergman 

belönades med Vetenskapsakademins Linnémedalj i guld 1931 och Wahlbergsmedaljen 1937. 

Eftersom ingen institution betalade Sten Bergmans resor, så sökte han sig till sponsorer. 

Dessa sponsorer är mycket tydliga i böckerna. Man kan i förorden läsa vilka som sponsrat 

färden samt vad de bidragit till:  
 

Av ett stort antal svenska firmor blevo vi ihågkomna med gåvor in natura, som alla kommo till stor nytta där 

borta. De största prestationerna i detta avseendet voro: av Örebro Kexfabrik 500 kg. kex, av Kronans 

                                                 
12 Booth, s  155 
13 Booth, s 155-159 
14 Alla denna information om Sten Bergman är hämtad från Nationalencyklopedins Internettjänst. www.ne.se 
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Spisbrödsfabrik 500 kg. knäckebröd, av Maraboufabriken 150 kg. chokladkakor.15 

 

Dessa sponsorer dyker även då och då upp i böckerna i samband med användningen av de 

föremål han fått. Man får till exempel läsa hur bra tältet från P. O. Ericsson & C: o i Göteborg 

var eller hur goda Örebros kex var. 16  
 

Per Olof Sundman 

 

Per Olof Sundman levde 1922-1992. 17  Han var politiskt engagerad och riksdagsman för 

centerpartiet, samt medlem i Svenska Akademin. Sundman föddes i Stockholm men flyttade 

till Jämtland, där han blev hotellägare. Han debuterade som författare med novellsamlingen 

Jägarna (1957) och året därpå lanserade han sin första roman Undersökningen. Sundman var 

inspirerad av Snorre Sturlassons och Hemingways berättarteknik. Likt dem använder 

Sundman en behavioristisk berättarmetod. Han berättar således bara vad karaktärer gör och 

säger aldrig vad de tänker eller känner. Sundman var i sitt författarskap intresserad av 

moralfrågor som ansvar, makt och rätt. 

 Ingenjör Andrées luftfärd (1967), som detta arbete handlar, om är en dokumentärroman. 

Peter Hansen definierar dokumentärroman på följande sätt: ”Schematiskt kan den ju beskrivas 

som kombinationen av å ena sidan de källor som kallas dokument, å andra den litterära form 

som kallas roman”18. De dokument som Ingenjör Andrées luftfärd är baserad på är dagböcker, 

anteckningar, fotografier, tidningsartiklar m.m. som bevarats från den riktiga expeditionen. 

 Sundman har även givit ut boken Ingen fruktan, intet hopp (1968), där han redovisar de 

fakta han hade om expeditionen och som Ingenjör Andrées luftfärd är baserad på.  

I romanen driver Sundman hypotesen att både Andrée och Strindberg redan innan start fått 

klart för sig att expeditionen skulle misslyckas.19 Det moraliska ansvaret faller på Andrée som 

riskerade både sitt och andras liv för att rädda sitt anseende. Denna hypotes framstår som 

trovärdig, när man bland annat läser de gripande anteckningar Strindberg skrev ned i 

ballonghuset innan start: 

 

                                                 
15 Sten Bergman, s 3 i förordet 
16 Bergman, s 97, 232 
17 Informationen om Sundmans liv och författarskap är hämtad från Olsson och Algulin, s 519-520 samt Hansen, 

s 21-26,  87 om inget annat påvisas. 
18 Hansen, s 23 
19 Per Olof Sundman (1968), s 9, 51 
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Det är underligt att sitta nu här i år igen och tänka sig att jag i år är förlovad med den bästa flickan på jorden, 

min innerligt älskade Anna. Ja, jag må väl fälla en tår, när jag tänker på den lycka som farit och som kanske 

aldrig skall åter givas mig. Men vad skulle det göra mig om jag blott visste att hon var lycklig. Jag vet att hon 

älskar mig. Detta gör mig stolt och hon skulle gripas av min bortgång. 20  

 

Strindberg skriver lite längre ner att han dock tror på expeditionen, men precis som Sundman 

påpekar så känns det inte så övertygande.21  
 

Kamtchatka 

 

Vilka narratologiska grepp används? 

 

Jag tänkte börja med att titta närmare på berättaren i Kamtchatka, eller mer exakt berättarna. 

Berättaren är vad Booth kallar ”narrator-agents”, det vill säga en berättare som inte bara 

berättar utan som även är med och påverkar handlingen. Det problemetiska är dock hur man 

ska se på berättaren. Berättaren är ju Sten Bergman, en forskningsresande, men som Thurén22 

skriver, ska man inte blanda ihop honom med den riktiga Sten Bergman som är författaren. 

Lång tid kan ha gått sedan författaren upplevde det han berättar och beskriver och han kan 

därmed minnas fel eller glömma viktiga saker. Författaren kan även ljuga om saker och ting 

för att på så sätt få en mer slagfärdig text 23 . Man bör därför, som Thurén skriver, se 

författaren i texten som en konstruktion24. Booth ställer frågan om berättaren är medveten om 

att han berättar (Self-conscius narrator).25 Det framgår både tydligt och väl att Bergman är en 

medveten berättare. Han menar till och med att hans berättande äger berättigande.26  

Boken berättas till största del i dåtid. Bergman, som berättar om sin resa i efterhand, har 

kunskap om inte bara berättandets nu utan han visar även, att han känner till framtida 

händelser och skeenden. På några ställen bryter dock Bergman detta dåtida reportage och 

börjar berätta i nutid för att förstärka känslan av nuet och närvaron och på så sätt få med 

                                                 
20 Sundman (1968), s 51 
21 Sundman (1968), s 50-51 
22 Thurén, s 367-369 
23 Thurén, s 19, 20 
24 Thurén, s 369 
25 Booth, s 155 
26 Bergman, s första sidan på förordet. 
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läsaren på resan. ”Vi närma oss utloppet, och havets dyningar börja kännas”27. ”Vi äro nu 

alldeles inpå ön. Till alla de övriga komma nu tusenden och åter tusenden störtande ut från 

klippväggar och gräsbranter”28.  

Är då Sten Bergman en trovärdig och pålitlig berättare? Om man undersöker Bergman 

från Booths sätt att se på en pålitlig berättare, så är han pålitlig då han inte bryter mot verkets 

norm eller hävdar någon direkt osanning.29 Dolezel diskuterar trovärdigheten hos berättare i 

en text som bygger på fiktion. Jag anser dock att Dolezels teori även fungerar på Bergmans 

reseskildring. Dolezel menar att man kan öka i auktoritet som berättare genom sitt 

uppträdande och agerande. Med Dolezels sätt att se det, så måste man betrakta Bergman som 

trovärdig, eftersom han inte bara berättar om bragder utan även tar upp misstag, brister och 

svårigheter. Sten Bergman berättar till exempel om hur han snubblade över en säl och hur han 

i vild panik började skjuta mot den, utan att veta vad det var han sköt på.30  Han berättar även 

om sin oförmåga att stoppa hundarna, då de titt som tätt löper full fart utan hänsyn till 

kommandorop 31  och hur han vid sitt första besök hos en jurta, möter värdarna med en 

kullerbytta, då han återigen välter med släden32. Bergman drar sig således inte för att berätta 

om sina misstag och ”pinsamheter” och på det sättet visar han på brister, som i sin tur höjer 

hans trovärdighet som berättare. Han visar också sin trovärdighet och sina zoologiska 

kunskaper, då han inte bara väljer att berätta vad djuren heter på svenska eller ryska utan även 

på latin.33 Thurén menar, att reporterns viktigaste kunskapskälla är sinnesintrycken. Beroende 

på hur reportern redovisar sina sinnesintryck och med vilken sanningslikhet han gör det på, 

desto större trovärdighet tillägnas reportern34. Enligt Thurén kan sinnesintrycken tjäna som 

bevis för någon ståndpunkt reportern hävdar eller som stämningsskapande och ett sätt att 

engagera läsarnas känslor35. Thurén diskuterar också reporterns upplevelser och reaktioner på 

de sinnesintryck reportern förmedlar. Dessa reaktioner kan fungera som spänningsskapande, 

                                                 
27 Bergman, s 48 
28 Bergman, s 50 
29 Booth, s 155-159 
30 Bergman, s 70 
31 Berman, s 228-229,262-263, 199 
32 Bergman, s 244. 
33 Bergman, s 162-163, 48  
34 Thurén, s 313-326 
35 Thurén, s 314- 316.  
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men de kan även vara informativa36. Thurén påpekar även, att det är just dessa upplevelser 

som gjort att många forskare betecknar ”reselitteraturen” som en särskild genre.37 Bergman 

redovisar flitigt sina sinnesintryck och sina reaktioner och upplevelser av dem. Ett exempel på 

detta är då Bergman, på sin resa till lamuterna, överraskas av sträng kyla. Han berättar här om 

både sinnesintryck och upplevelserna av dem. 
 

Solen sken och det var en härlig vinterdag. Vi färdades fram genom vackra lärkskogar, vita av rimfrost. I 

samma mån som solen sjönk, så sjönk även temperaturen, och redan på eftermiddagen var kvicksilvret fruset. 

Vid mycket stark köld blir snön >>katka>>, d. v. s. släden glider dåligt. Det gnisslar och piper under medarna 

och hundarna får arbeta dubbelt för att få fram släden.38 

 

I detta citerade parti får man sinnesintryck som syn och hörsel. Man får även information 

om vad denna kyla orsakar för problem. Bergman berättar sedan om sina upplevelser, ”Vi 

voro fullkomligt stelfrusna”39, och han menar att hämta ved i kylan var ”det svåraste jag varit 

med om” 40 . Han beskriver även i sitt första möte med korjakerna att ”Alla voro 

häpnadsväckande smutsiga och sågo särdeles vilda ut i sina lurviga skinnkläder och 

väderbitna indianansikten.” 41  Han berättar också om hans hustrus reaktion på dessa 

korjaker, ”De voro så till den grad smutsiga, att min hustru fasade, när hon såg dem.”42 

Thurén diskuterar författarens motiv med sitt berättande 43 . Är författaren partisk? Driver 

författaren en tes? Om författaren är partisk, så kan ju viss fakta ifrågasättas eller 

motargument döljas. Sten Bergman har tre motiv med sitt berättande och de är att underhålla, 

upplysa och tjäna pengar till nästkommande forskningsresa.  
 

Jag vågar hoppas, att åtminstone den del av svenska folket, som älskar äventyr, icke sådana som fabriceras vid 

ett skrivbord, utan de verkligt upplevda, skall finna ett visst nöje att följa oss på våra färder. Då Kamtchatka 

dessutom torde vara ett av de minst kända länderna på vår jord, har jag ansett att denna bok kan äga 

berättigande.44 

 

                                                 
36 Thurén, s 317-318 
37 Thurén, s 317 
38 Bergman, s 220 
39 Bergman, s 220 
40 Bergman, s 221 
41 Bergman, s 264 
42 Bergman, s 265 
43 Bergman, s 322- 327, 370-375 
44 Bergman, s 1 (förordet) 
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Motiven för själva forskningsresan var dock vetenskapliga. Bergman motiverar själv sin resa 

och sitt berättande om nomaderna på följande vis.  
 

Jag ansåg det därför viktigast att ägna den mesta tiden åt lamuterna, vars renskötsel professor K. B. Wiklund bett 

mig särskilt studera, då ingen som helst uppgift förekommer i litteraturen om denna.45 

 

Med tanke på dessa vetenskapliga motiv och viljan att påvisa dem, kan man nog anse att 

Bergman även här är en trovärdig och pålitlig berättare.   

Hur framstår Sten Bergman i texten? Är han hjälten som tar åt sig ära eller är han ödmjuk 

och ställer sig i bakgrunden? Jag vill mena på att Bergman oftast ställer sig i bakgrunden 

samtidigt som han framställer sig som relativt sympatisk. Som jag tidigare har nämnt drar han 

sig inte för att berätta om sina misstag, då han snubblar på sälar och tappar kontrollen över 

hundarna. Några andra exempel på att Bergman ställer sig i bakgrunden i berättandet, är då de 

är ute och jagar björn. Det finns en mycket dramatisk björnjakt där Malaise skjuter sin första 

björn46. Sekvensen är mycket detaljrik och spännande: 

 

 Mauserskottet dånade i nattmörkret och tystnaden och hördes långt ut i vildmarken. Kring den stora 

skuggan blev det tyst. Malaise spände ögonen ditåt han skjutit men kunde ingenting se. Allt var lika dödstyst 

som förut. Endast det rinnande vattnet hördes.47 
 

Vid en annan björnjakt framstår Krupenin som hjälte, då han skjuter inte mindre än sex 

björnar: 
 

De rusade rakt mot det pass som var besatt av Krupenin d. ä., en över femtioårig kamtchadalryss, som 

tillbringat nästan hela sitt liv på jakt. Skulle han tappa huvudet eller ta emot dem med kallt blod? En sådan 

situation som denna, med sex björnar rusande i galopp rakt emot en, fordrar en man med starka nerver. Men 

jägaren darrade ej. Jag såg, hur han lugnt höjde sin bössa och hur alla de tre första björnarna gjorde kullerbyttor i 

snön.48 

 

Bergman skriver dock om sina egna björnjakter, där han fäller två björnar:  
 

Vi beslöto att angripa dem, och efter en stunds krypande på magen hade vi kommit dem inom håll. Jag 

                                                 
45 Bergman, s 198 
46 Bergman, s 181- 184. 
47 Bergman, s 184 
48 Bergman, s 387  
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lyckades nedlägga två av dem. De andra två sprungo i klumpig galopp upp mot ett annat fäll och försvunno.49 
 

 Det är en stor skillnad på dramatiken i de olika jakterna. Malaise och Krupenin framstår som 

modiga jägare utan rädsla inför en stor fara. Men då Bergman beskriver sin egen jakt är den 

kort och tämligen odramatisk, nästan bagatellartad. 

Thurén diskuterar i vilken mån reportern ska använda sig av värdeladdade ord. Många har 

hävdat att det är emot journalistisk objektivitet50. Thurén menar dock att det är ett orealistiskt 

krav. Thurén anser att värdeladdade ord fyller funktionen, att de uttrycker författarens 

värderingar och uppmanar läsarna att ta samma ställning.51  Sten Bergman visar prov på 

värdeladdade ord, då han kallar västkustens kamtchadaler ”genomruttna”, då de talar illa om 

korjakerna. Det framgår tydligt att Bergman blir väldigt upprörd över kamtchadalernas attityd 

mot korjakerna och tar då minoriteten i försvar: 
 

Faktum är, att västkustens genomruttna kamtchadaler skulle svälta ihjäl, om ej korjakerna hjälpte dem. 

Korjakerna föda med sina renhjordar nästan hela västkustens invånare. Kamtchadalerna fara fram och tillbaka till 

deras jurtor och tigga renkött. De godhjärtade korjakerna kunna ej se, att en medmänniska svälter och slakta åt 

dem av sina renar. Korjakkvinnorna sy kläder av renskinn åt kamtchadalerna, som påstå sig ej kunna sy men 

snarare äro för lata att göra det.52 
 

Bergman visar även prov på moral när han vägrar att ”nedlåta” sig att handla med sprit, vilket 

annars är en populär bytesvara i Kamtchatka.53 

Sten Bergman framstår alltså som en godhjärtad man som inte tänker så mycket på sina egna 

bedrifter, utan en man som däremot uppskattar andras hjältemod och godhet. Man skulle 

kunna fråga sig, om Bergmans blygsamhet, trovärdighet och pålitlighet är ett litterärt grepp 

för att skapa sympati för sin person, för att på så sätt komma på god fot med läsaren.    

Bergmans språk är målande och har ett flyt. Texten är lätt att läsa och lätt att visualisera. 

Den smyckas då och då med estetiska beskrivningar och en och annan skämtsam kommentar 

eller komisk reflektion. Trots detta så framstår Bergman genom språket som allvarlig och 

samvetsgrann.  

Som jag tidigare antydde, så är Bergman inte bokens enda författare. Hans vän och 

                                                 
49 Bergman, s 389 
50 Thurén, s 364 
51 Thurén, s 367 
52 Bergman, s 296-298 
53 Bergman, s 248, 233 
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medforskare Eric Hultén får ett kapitel54 till sitt förfogande och hans språk skiljer sig något 

från Bergmans. Hulténs berättare är betydligt närmare i tid än vad Bergmans berättare är. Ofta 

berättar Hultén i nutid, men han växlar ibland till dåtid. Denna dåtid känns dock inte så 

avlägsen från den tid då den berättade händelsen skedde. Några exempel på detta följer här: 

 

I morse lämnade vi Karymchinas breda, björkskogsklädda dal med ståtliga umbellatvegetation, och nu ha vi 

träffat på den massiva alshovikgördeln.55 

Vi pusta ut efter den sista ansträngningen och landskapet studeras. 56 

Vi befunna oss nu efter tolv dagars resa jämnt tio kilometer från den punkt på Illina…57 
 

Jag tänker inte djupare undersöka Hulténs berättares auktoritet eller pålitlighet utan nöjer 

mig med att titta närmare på hans narratologi. Hulténs språk är betydligt mer korthugget än 

Bergmans, vilket gör att det inte blir samma flyt i texten, men samtidigt är hans språk mer 

lekfullt. Han använder mycket metaforer och liknelser (mer om dem i avsnittet om 

stillbegrepp) och han kallar till exempel björnar för ”nalle”58. Hulténs presentation av hästen 

Maruschka innehåller något av detta glada och lekfulla språk: 

 

Hon var optimist av renaste vatten och trodde alltid, att det skulle gå bra. Under sommarens lopp blev väl ett 

hundratal mer eller mindre livsfarliga kullerbyttor resultatet av denna maruschkas kritiklösa optimism, men hon 

var  ”hållbar” , som väl var, fast det ibland var mer tur än förtjänst.59  
 

Hultén använder nästan en hel sida för att i detalj beskriva hur kamtchadalernas tält var 

uppbyggt av endast ”ett par gamla lakan”. Han motiverar denna långa beskrivning med, att 

han som liten alltid velat ha ett tält, men att de i Sverige var för dyra.60 Han önskar nu att han 

hade vetat att ”ett par gamla lakan” var allt som behövdes. Han lämnar därför denna långa 

beskrivning, för att pojkarna i Sverige nu själva kanske kan göra sig ett tält. Denna detaljrika 

beskrivning fungerar som ett bevis på reporterns närvaro, men också som ett sätt med vilket 

han vinner läsarens tillit. Hultén gör sig mer personlig inför läsaren genom att berätta om sina 

önskningar som liten och han framstår som god, då han vill överföra denna kunskap till de 

                                                 
54 Bergman, s 330-372 
55 Bergman, s 332 
56 Bergman, s 337 
57 Bergman, s 368 
58 Bergman, s 343, 353 
59 Bergman, s 334 
60 Bergman, s 341 
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svenska pojkarna, så att de kan uppfylla den önskning som Hultén som barn aldrig fick 

uppleva.  

 

Hur används litterära stilbegrepp? 
 

Sten Bergman använder sig av en mängd olika litterära stilbegrepp för att fånga läsaren. Sten 

Bergman gör bland annat direkta tilltalanden till läsaren likt den berättare som står att finna i 

Gösta Berlings saga. Redan på sida 14 kan man läsa ”Läsaren kan göra sig en föreställning 

om hur vi hade det…”. Han använder dessa tilltal för att skapa stämning och få läsaren 

delaktig i berättelsen. Bergman använder även dessa tilltal för att skapa känslan av att läsaren 

är med på expeditionen.  
 

Jag ber nu att få föra läsaren med på en av de första exkursionerna ut i vildmarken. Vi lämna vårt hus en tidig 

morgonstund. Havsbukten ligger spegelblank och avtecknar några lätta sommarmoln. På andra sidan bukten 

reser sig den snövita Viljutchinskajavulkanen. Petropavlovsk ligger ännu försänkt i sömn61. 
 

Genom att använda ”vi”, förstärker han det tilltal han först gjorde till läsaren. Den vackra 

estetiska beskrivningen av landskapet hjälper till att förstärka illusionen av att läsaren denna 

morgon följer Bergman ut på exkursionen.  

Vid ett annat tillfälle ber Bergman läsaren att själv tänka ut vad som komma skall, då prästen i 

byn går från hus till hus och blir bjuden på sup i samtliga hus. ”Som en kyrkby består av 15 á 

20 och de största 70 á 80 hus, kan läsaren räkna ut, vad följderna blir av denna 

rundvandring”62. Han berättar sedan vad dessa följder blev, men genom att antyda att läsaren  

själv ska fundera ut, det så bygger han upp förväntningarna och sätter läsarens fantasi i spel.  

Thurén diskuterar hur Myrdal använder en illustration för att påvisa en motsats.63Myrdal 

beskriver det indiska landskapet som urgammalt men påvisar sedan att det är ett falskt intryck. 

Sten Bergman använder sig av ett liknande stilbegrepp, då han ber läsaren reflektera över de 

eleganta ångbåtarna.  
 

Den ärade läsaren, som vid ångbåtsresor är van att stiga ombord på ett nymålat och elegant fartyg, där ordning 

och snygghet äro rådande, skulle häpna vid åsynen av ett sådant ryskt skepp…64 
 

                                                 
61 Bergman, s 36 
62 Bergman, s 217 
63 Thurén , s 315 
64 Bergman, s 55 
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Då Bergman mot slutet ska avrunda sin berättelse, så gör han det genom att återigen påvisa 

både författarens och skrivprocessens existens: ”Men det är nu tid att nedlägga pennan,”65.   

Bergman använder sig även av vad man skulle kunna kalla cliffhanger. Bergman bygger 

upp stämningen genom att antyda att något hemskt ska hända, men han väntar sedan med att 

berätta vad det är och börjar istället berätta om något annat för att sedan återigen komma med 

en antydan. Ett exempel på detta är, då han anspelar på att något ska hända ”Kommandor 

Berings”. ”När `Kommandor Bering` i den stjärnklara natten lättade ankar och  i det härligaste 

månsken styrde kurs mot norden, anade vi föga att det lilla eleganta fartyget gick ut på sin 

sista färd”.66
 Han antyder här att något hemskt kommer hända med fartyget. Han börjar sedan 

berätta om den brokiga skaran ombord på fartyget och om landskapet. Han gör sedan ännu en 

antydan, ”När vi nått en av de sista Kurilöarna fattade befälet ombord ett ödesdigert beslut”67. 

Det dröjer sedan ytterligare en halv sida innan han berättar att de kört på en 

undervattensklippa och börjar ta in vatten. De tvingas att lämna fartyget och slå läger på en 

strand. Bergman noterar kusligt och olycksbådande att, ”Ett träkors på tundran vittnade om att 

vi ej voro de första på platsen”68 . Korset blir här en symbol 69  som illustrerar allvaret i 

situationen. 

Sten Bergman använder sig även av litterära stilbegrepp som metaforer och liknelser. Han 

skriver till exempel ”Alla voro vi vita som snögubbar”70. Då Bergman med följe kommer 

fram till en flod där isen brutit upp, beskriver Bergman det på följande sätt: 

 

 Vi kommo in bland de ståtligaste fjäll med trånga pass. Solen lyste på alla de taggiga tinnarna, där bergfår 

och vildrenar vandrade. Men plötsligt befunno vi oss framför en flod, som nyss öppnat sina isbojor och nu med 

forsande fart hejdade vår väg.71 

 

 Bergman börjar här med en vacker beskrivning av landskapet och vaggar på så sätt in 

läsaren i en sorts trygghet. Färden går bra och de färdas fram genom ett behagligt landskap. 

Men så avbryter Bergman den fridfulla bilden av landskapet med ett ”plötsligt”. Han 

beskriver hur vattnet med en ”forsande fart” blockerar deras framfart. Han använder även 

                                                 
65 Bergman, s 440-441 
66 Bergman, s 14 
67 Bergman, s 15 
68 Bergman,  s 16 
69 Thurén, s 314- 316 
70 Bergman, s  90 
71 Bergman, s 150 
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metaforen ”isbojor” för att förstärka bilden av det förut tämjda vattnet som nu slitit sig från 

sin fångenskap och återigen vilt rusar fram. Då Bergman sitter i sitt tält och lyssnar på 

stormens dånande kallar han det för ”den obehagligaste av all vintermusik”72.  

Bergman använder även ironi, då han säger en sak men ur sammanhanget framgår det att 

han menar den motsatta. ”Han hade lagat den själv, och nu gick den som ett urverk, fastän den 

i själva verket var alldeles trasig. Han visade på fingrarna, hur kuggarna sågo ut. Varannan 

var avslagen. Det lät uppmuntrande.”73
 I detta exempel ser man prov på ironi, då Bergman 

knappast menar att det lät uppmuntrande att åka i en båt vars motor befinner sig i ett 

bedrövligt skick. Ett liknande exempel är:  
 

Sedan hundarna tjudrats, tog jag fram yxan och skulle gå och skaffa ved. Jag fick tag i ett stort lärkträd i 

närheten och började fälla det. Vid första yxhugget gick skaftet av på mitten. Det var en trevlig situation. Vi hade 

just längtat efter att få värma oss vid en ordentlig stockeld, men nu fick jag nöja mig med att samla ihop en del 

torra grenar och ris, så pass att vi kunde koka te.74 

 

Även här framgår det ur kontexten att Bergman inte menar vad han skriver, utan att han 

menar det motsatta. Det var således inte en direkt ”trevlig situation”.  

Sten Bergman bygger ofta upp en stämning eller situation med en mängd detaljer. Peter 

Hansen hänvisar till en artikel där Roland Barthes hävdar att ett ”överflöd av detaljer 

vanligtvis fyller funktionen att skapa ”verklighetseffekt”.”75 Peter Hansen menar att detaljer 

och dylika instick kan fungera som ett bromsande av berättelsen, vilket i sin tur kan fungera 

som en spänningsskapande fördröjning.76 Bergman gör på liknande sätt för att få ner tempot 

och höja den dramatiska effekten.  
 

Hundarna voro dödströtta, och vi kommo icke långt efter. Vi hade ej sovit något föregående natt och 

ingenting ätit under dagen. Dessutom voro vi genomfrusna. Hoppet att få sova på ett golv i en stuga hägrade i ett 

avlägset fjärran. Hundarna voro också modlösa och släpade med möda fram de tunga slädarna. Huvudena 

hängde på dem alla.77 

 

Ett annat exempel på en detaljrik och dramatisk situation med lågt tempo är Malaises tidigare 

                                                 
72 Bergman, s 141 
73 Bergman, s 174-176 
74 Bergman, s 278 
75 Hansen, s 84 
76 Hansen, s 112 
77 Bergman, s 288  
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nämnda björnjakt.78 

Vid ett tillfälle lurar Bergman läsaren på samma sätt som han själv blivit lurad. Bergman 

beskriver sina sinnesintryck och berättar att ”Ett stort område kring jurtan var täckt av 

småskog.”79  Men då Bergman med släde voltar ner för branten mot småskogen, berättar 

Bergman, ”Hundarna voro mycket upphetsade. Småskogen började nämligen röra på sig. Den 

var förvandlad till en böljande renhjord, och hundarna både vädrade och sågo den.”80  

Bergman gjorde således en felbedömning, då han på avstånd tog renhjorden för en småskog. 

Bergman projicerar sin egen missbedömning på läsaren, för att skapa samma dramatiska 

effekt som han själv upplevde då han insåg sin felbedömning.  

Eric Hulténs användning av metaforer och liknelser är betydligt mer lekfulla än Bergmans 

mer estetiska. Istället för Bergmans liknelser och metaforer som ”vintermusik” och ”isbojor” 

använder Hultén liknelser som ”jättebarn” och ”lokomotiv”.  
 

Jag skulle ha sett den branta, bergiga ostkusten med fjällomkransade vikar, det sönderskurna berglandet 

därinnanför med djupa, alsnårklädda dalar och snöiga kammar - och vulkaner, som ligger där i rad på höjdryggen, 

likt sandhögar, ditstjälpta av ett lekfullt jättebarn.81 
 

Uppe på randen av den flera hundra meter höga kittelkanten spyr den nya kratern ut en rök, som om tusen 

lokomotiv stått och lättat på säkerhetsventilerna, och dock är den nog endast en ynklig påminnelse om vad 

Mutnovskaja engång varit.82    
 

Hultén använder sig även av allusioner, då han till exempel gör liknelser från bibeln. 

”Från och med idag ha vi det lika bekvämt med orienteringen som Israels barn, då de 

vandrade ur Egypten…”83 Han citerar även gamla reseskildringar. ”Vi visste ej ett spår, var vi 

voro, endast att vi i huvudsak gått – som det brukar stå i gamla reseskildringar”84  

För att berättiga sin forskningsresa till Kamtchatkas södra delar, bygger Hultén upp en 

lockande bild över en svåråtkomlig och gåtfull plats. Han radar upp frågor om varför denna 

del av landet inte är känt och sedan berättar han att han nu kan besvara dem. Resan blir inte 

bara motiverad, utan läsaren blir också nyfiken på att ta del av de svar som komma skall.  

                                                 
78 Bergman, s 181-184 
79 Bergman, s 162 
80 Bergman, s 162 
81 Bergman, s 330 
82 Bergman, s 351 
83 Bergman, s 338 
84 Bergman, s 349 
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Hur är det möjligt, att denna lilla remsa land ligger där helt nära Kamtchatkas huvudstad och byar i sina 

utkanter, utan att dess inre är känt? Äro verkligen alsnår och branter, sumpmarker och björnar sådana hinder, att 

ingen gittat trotsa dem för att kasta en blick bakom förlåten? Varför kunna ej jägare lämna besked om, hur det 

ser ut i det inre? Detta var frågor, jag gjorde mig efter en månads vistelse i Petropavlovska. Nu kan jag besvara 

dem.85 
 

Hur ser förhållandet till fakta ut? 

 

Redan i förordet skriver Bergman om bokens förhållande till fakta: 

 

Jag har med flit undvikit att överlasta denna populärt hållna reseskildring med för mycket fakta. I stället har jag 

sökt framhålla det väsentliga och karakteristiska för landet, sökt skildra de primitiva människornas liv i helg och 

söcken, deras sorger och fröjder, så som jag funnit dem, sökt skildra den ogästvänliga men storslagna naturen 

och den ganska artfattiga men individrika djurvärlden.86  
 

Detta är en bra beskrivning, som Bergman håller sig till genom hela boken. Det finns några 

vetenskapliga beskrivningar med fakta och detaljer, men det finns också mycket anekdoter 

och möten med intressanta människor. Intressant att notera i detta citat är dock hur Bergman, 

enligt vetenskapens principer, garderar sig med ett ”så som jag funnit dem”, för att på så sätt 

inte göra sig skyldig till några faktabrott.  

 Bergman vill ändå påvisa att expeditionen är just en forskningsresa och inte bara 

en ”äventyrsresa”. Han motiverar ofta varför han åker till vissa platser eller varför han gör 

vissa saker och dessa motivationer går i regel i vetenskapens namn87 . Han berättar även 

relativt tidigt, vilken uppgift expeditionen har och vilken uppgift de olika medlemmarna har:  
 

Expeditionen hade till huvuduppgift zoologiska och botaniska forskningar. Vid sidan därav var det 

meningen att även bedriva etnografiska studier och samlingar, ett arbete som föll på min lott. Det zoologiska 

arbetet var fördelat på Malaise och mig med biträde av Hedström och min hustru. Malaise skulle huvudsakligen 

ägna sig åt studier av de lägre djuren, speciellt insekterna, och jag åt de högre, särskilt fåglarna. Dessutom 

ämnade Malaise och jag tillsammans göra marinzoologiska samlingar medelst trålning och skrapning i Avatch 

Bay och dess utlopp. Expeditionens botanist, Hultén skulle med biträde av sin hustru göra växtgeografiska 

studier och särskilt studera växtsamhällena. Samlingarna skulle sedan tillfalla svenska museer, huvudsakligen 

                                                 
85 Bergman, s 331 
86 Bergman, s första sidan i förordet. 
87 Bergman, s 198, 174 
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Riksmuseet.88  
 

Bergman är även noga med att redovisa olika djur- och växtarters latinska namn89.  

Han beskriver ofta hur saker och ting är konstruerade och hur och varför saker är som de 

är. Han berättar även om folkets kultur, traditioner och mentalitet. Bergman gör detta på ett 

enkelt och detaljrikt sätt. Dessa beskrivningar fungerar inte bara som anekdoter och intressant 

fakta utan även som bevis för sinnesintrycken och för att påvisa bokens och expeditionens 

syfte. Några exempel på detta är, då Bergman utförligt berättar hur sovsäckarna är 

konstruerade.90 Han väver sedan in dessa fakta med information om Kamchatkas seder91. På 

samma sätt berättar han hur de tillverkar både skidor och släde. Han berättar hur de är 

konstruerade och vilka för- och nackdelar dessa har.92  Hela kapitlet ”Laxfisket”93  är ett 

informations- och fakta- tätt kapitel, där Bergman mycket utförligt beskriver laxens rörelse, 

fiskningen och tillredningen av laxen.  

Bergman har dock med en hel del anekdoter, som inte tjänar några vetenskapliga eller 

faktaambitioner utan, som mest fungerar som underhållning. Några exempel på dessa 

anekdoter är grisjakten genom stadens gator,94 berättelsen om den fulla prästen,95 och japanen 

Minoru Hatasawas godhet. 96  Bergman väver även in små anekdoter som avbrott i den 

beskrivande texten. Ett exempel på detta är då han gör sig bekant med korjakerna. Han 

berättar hur de lever och hur mötet med dem fortlöpte, då han stannar vid en rolig detalj som 

han utsmyckar till en liten berättelse: 
 

Medan vi sutto kring tekopparna, hade vi tillfälle att beundra en konst, som skulle komma våra skolpojkar 

att blekna av avund. De manliga korjakerna voro fullkomliga fenomen i att spotta träffsäkert. Ett, tu, tre, medan 

man satt och pratade med dem, kom en sats saliv flygande som en projektil förbi örat eller tekoppen och slog ner 

i närheten av elden. De rörde ej läpparna utan sköto av den utan att ändra en min.97 
 

                                                 
88 Bergman, s 36 
89 Bergman, s 162-163, 148, 139, 114, 
90 Bergman, s 86-87 
91 Bergman, s 87-89 
92 Bergman, s 76-79 
93 Bergman, s 161-173 
94 Bergman, s 199 
95 Bergman, s 216-218 
96 Bergman, s 79-81 
97 Bergman, s 268 
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Hulténs användning av fakta liknar Sten Bergmans. Han redovisar likt Bergman olika 

växtarters latinska namn.98 Han förklarar även väldigt noga hur saker är och fungerar. Han 

lämnar till exempel nära en sida åt att i detalj förklara hur packningen på hästarna ser ut och 

hur tältet är uppbyggt.99  

Hultén har en hypotes om att folket i södra Kamtchatka har stått i förbindelse med 

ainosfolket på öarna söderut. Han anser sig även finna bevis för detta: ”Härpå fingo vi här vid 

sjön ett egendomligt bevis. Det var en japansk ärtväxt, Thermopsis fabacea.”100 Hultén tar likt 

Sten Bergman upp en hel del roliga anekdoter, som till exempel då de jagar ”nalle” och 

Bornacoff tar sig tid att göra narr av ”nallen”. 101  Fakta och anekdoter är dock inte lika 

närvarande som hos Bergman. Hultén verkar vara något mer intresserad av att berätta den 

svåra och farofyllda expedition de företog sig. Men de fakta och de anekdoter som finns 

används på samma sätt som hos Bergman.  
 

Sammanfattning av Kamtchatka 

 

I min analys av berättaren i Kamtchatka fick jag fram, att berättaren är både pålitlig och 

trovärdig. Berättaren är även medveten om sitt eget berättande. Det som gör Bergmans 

berättare trovärdig är, att han varken bryter mot verkets norm eller, vad man kan se, hävdar en 

osanning. Han visar också sin pålitlighet i sitt agerande och han är inte rädd för att påvisa 

brister och misstag, samtidigt som han noggrant och allvarligt berättar om sin resa. Resans 

vetenskapliga motiv och berättarens vilja att redovisa fakta hjälper till att höja auktoriteten.  

Berättaren är noga med att redovisa sina sinnesintryck och reaktionerna på dessa, vilket 

kan fungera både som stämningsskapande och som ett bevis för berättarens platsnärvaro. 

 Bergmans berättare berättar till största del i dåtid, men då och då ändras kronologin till nutid. 

Berättaren verkar även vara mån om att föra fram andra i rampljuset medan hans egna bragder 

tonas ner något. Bergmans berättare framstår som moralisk, då han bland annat tar 

minoritetens i försvar och vägrar att handla med sprit. Språket innehåller en allvarlig ton, 

vilken då och då bryts med en skämtsam, estetisk eller ironisk beskrivning. 

 Hulténs berättare håller sig tidsmässigt nära händelserna. Oftast berättas det i nutid, men 

då och då bryts det till en inte alltför avlägsen dåtid. Hulténs berättare har mindre flyt än 

                                                 
98 Bergman, s 339, 370, 364 
99 Bergman, s 340-341 
100 Bergman, s 364 
101 Bergman, s 360 
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Bergmans men har ett lekfullt och detaljrikt språk.  

Sten Bergman använder sig av en mängd olika stilbegrepp. Han använder direkta tilltal till 

läsare, cliffhangers, symboler, liknelser, metaforer, ironi och han lurar även läsaren genom att 

ge dem samma falska sinnesintryck, som han själv upplevt, för att sedan rätta både sig själv 

och läsaren. Bergman använder även en mängd detaljer för att sänka textens tempo.  

Hultén använder sig också av en mängd stilbegrepp. Exempel på detta är liknelser, 

allusioner och ett språk som bygger upp en stämning av spännande gåtfullhet, som exemplet 

då han motiverar sin resa till Kamtchatkas södra delar. 

Bergmans användning av fakta består i att han mycket detaljrikt beskriver saker och ting, 

hur saker ser ut, hur de fungerar och varför saker är som de är. Kapitlet ”laxfisket” är ett 

exempel på ett fakta- och informations tätt kapitel. Både Bergman och Hultén är benägna att 

redovisa de latinska namnen på växter och djur. Bergman påvisar då och då de vetenskapliga 

plikterna som forskningsresan och deltagarna har, samt hur dessa uppgifter fortlöper. 

Bergman och Hulténs texter är fulla med en stor mängd anekdoter med information som mer 

är till för att underhålla än upplysa.  
 

Ingenjör Andrées luftfärd 

 

Vilka narratologiska grepp används? 
 

Jag börjar även här med att titta närmare på bokens berättare. Bokens berättare är Knut 

Frænkel som inte bara berättar, utan han följer också med på expeditionen (narrator-agents). 

Det framgår att Frænkel är medveten om sitt berättande (Self-conscius narrator), genom att 

han bland annat förklarar saker för läsaren.102 Berättaren berättar konsekvent retrospektivt. 

Likt en mycket detaljerad dagbok beskrivs händelser kronologiskt i dåtid.103  

Är då Knut en trovärdig berättare? Enligt Booth så är berättaren inte trovärdig, om 

han/hon bryter mot verkets norm. Detta gör Frænkel, då han fortsätter att i dåtid berätta fram 

till dödsögonblicket, vilket framstår som föga trovärdigt.104  

Är då Frænkel en pålitlig berättare? Ja, det får man nog säga att han är. Enligt Dozeles sätt 

att se på ”ich-narrator”, så är berättarens agerande avgörande för om man ska uppfatta honom 

som pålitlig. Dozele menar att berättaren, genom att redovisa sina källor och öppet medge att 

                                                 
102  Per Olof Sundman (2003), s 292, 150 
103 Hansen, s 197 
104 Sundman (2003), s 344 
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han/hon inte är tillräckligt informerad, kan öka sin auktoritet och pålitlighet och detta är något 

Frænkel gör. Han berättar: 
 

Betydligt mer än hundra personer hade samlats på perrongen vid vår vagn. Främst stod Lachambre, Machuron, 

ingenjör Nordenfelt, systrarna Jeanne och Louise, Tissandier, Gabriel Yon, den unge Mallet, Flammarion och 

den svenske ministern i Paris, vars namn jag har glömt.105 
  
Han hette Galskjold, i vart fall enligt mitt sätt att stava hans namn.106 
 

I dessa två exempel visar berättaren att han har brist på kunskap. Han har glömt ett namn och 

han är inte säker på hur ett annat namn stavas. Det faktum att Frænkel gör det mindre 

trovärdiga, som att i dåtid berätta om dödsögonblicket, gör honom inte till en mindre pålitlig 

berättare enligt Dozele.107 Frænkels mycket strikta och vetenskapliga uppträdande förhöjer 

hans auktoritet, även om han i slutet av boken blir något mer personlig och känslosam.  

Genom att på detta sätt visa att Frænkel har brister, får det honom att framstå som mer 

komplex, mer mänsklig, vilket bidrar till en ”verklighetseffekt”. Thurén diskuterar på vilket 

sätt reportern använder sig av sinnesintryck. Thurén menar att sinnesintrycken kan väcka 

läsarens känslor eller fungera som bevis för reporterns närvaro. Frænkel redovisar dock sina 

sinnesintryck på ett tämligen exakt och torrt sätt: 

 

Vi vaknade och jag kunde registrera samma väder som dagen innan eller rättare sagt: som när vi gick till vila, ty 

det hade skett samma dag om också mycket tidigt efter midnatt. Lätt snöfall, små torra flingor. En halv grad kallt 

Celsius. Tjocka och högst hundrafemtio eller tvåhundra meters sikt. Svag vind av obestämd riktning.108 
 

Vi åt den lättstekt, en smula bloddrypande. Vi hade ont om fotogen. Köttet var mört och lättuggat. Smaken var 

deliciös. Vi åt tre eller fyra rejält tilltagna skivor var.109 
 

De båda exemplen är tämligen torra och informativa. Redovisningarna är skrivna på ett sådant 

sätt, att läsarens känslor inte ska beröras nämnvärt. Sinnesintrycken fungerar mer som ”bevis” 

för reporterns närvaro, men eftersom det rör sig om en roman, så kan man säga att det bidrar 

till en ”verklighetseffekt”. 

Thurén diskuterar huruvida reportern har ett motiv med sitt berättande. Frågan är till för 

                                                 
105 Sundman (2003), s 81 
106 Sundman (2003), s 140 
107 Dolezel, s 20 
108 Sundman (2003), s 240 
109 Sundman (2003), s 216 
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att ställas till autentiska reportrar ur ”riktiga” reseskildringar och blir därför problematisk om 

man ställer den till en fiktiv reporter. Det framgår inte varför Frænkel väljer att berätta det han 

gör eller ens varför han gör det. Det står klart att författaren Sundman har ett motiv med sin 

berättelse. Han beskriver motivet på följande vis:  
 

I min roman ”Ingenjör Andrées luftfärd” 1967 hävdar jag att Andrée vid det misslyckade försöket att starta 

sommaren 1896 kom till insikt om att hans plan var dömd att sluta i katastrof.110 

 

Sundmans motiv är alltså att visa, att Andrée begav sig ut på en expedition, som han redan 

från början visste skulle misslyckas. Man märker tydligt av denna hypotes i romanen och 

Frænkel blir den som till slut får Andrée att erkänna detta. Men man kan inte säga, att det är 

det som driver Frænkel att berätta om sin resa, eftersom han börjar med det långt innan han 

inser att Andrée inte hade några förhoppningar att överleva resan.  

Hur framstår Frænkel i texten? Framställer han sig som en hjälte eller ställer han sig i 

bakgrunden? Frænkel framstår som en noggrann och mycket beslutsam ung man. I första 

delen av boken visar han inte mycket känslor, han är strikt och väldigt vetenskaplig. Men från 

det att resan börjar, förändras Frænkels attityd mot Andrée. Frænkel börjar ifrågasätta 

Andrées kompetens och motiv med resan. Från avsnittet ”Isen” börjar han framstå som en allt 

mer otrevlig och sarkastisk person som ställer sig själv över de andra två deltagarna. Han 

börjar ideligen kritisera Andrée och slänga sarkastiska kommentarer till honom.111 Frænkel 

framstår inte heller som särskilt blygsam, utan han skryter mer än gärna om sina egna 

bedrifter.112 Han klagar även på den packning, som de har med på resan och skyller på att 

Andrée kunde ha tänkt en extra gång, innan han packade med gamla gevär och liknande: 
 

I hela vår expedition kan man hitta bara två verkligt genomtänkta och nästan geniala konstruktioner. 113 
 

 Och ändå, sade jag, finns det mängder av moderna jaktvapen med magasin och repetermekanism – 

utvecklade ur Mausers konstruktion eller Mannlichs eller Lee-Metfords. Och amerikanska eller ryska 

repetergevär. Eller danska – har du inte hört talas om Krag-Jörgensenska gevär? Vad har vi? Två slätborrade, 

uråldriga bössor av remingtontyp, donerade av Husqvarna Vapenfabrik. Patroner med rundkulor. Rundkulor! Vi 

kunde lika gärna ha varit utrustade med mynningsladdare. Kruthorn, laddstake, förladdning, kula.114   

                                                 
110 Sundman (1968), s  9 
111 Sundman (2003), s 226, 282-283, 291, 303,304, 312, 321, 314-315 
112 Sundman (2003), s 227, 266-267, 280, 311, 314-315 
113 Sundman (2003), s 296 
114 Sundman (2003), s 287 
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Frænkel var dock lika medveten som Andrée om vad de förde med sig och han hade gott om 

tid att byta ut saker och testa utrustning innan resan. Frænkels bittra kritik framkommer då de 

testar den packning de tog med sig och de ser bristerna med den. Han blir således efterklok 

och kritiserar saker och ting som varken han eller Andrée tänkt på före starten. Hans kritik blir 

således mer gnäll än konstruktiv kritik. Sundman framställer Frænkel som bitter, då han börjar 

inse att varken Andrée eller Strindberg hade några förhoppningar att komma hem levande från 

resan. Sundman klargör att Frænkel känner sig lurad, men han gör det ändå svårt för läsaren 

att känna sympatier för honom, då Frænkel konstant gnäller är otrevlig och skrytsam. 

Språket i Ingenjör Andrées luftfärd är väldigt detaljerat och korthugget. Beskrivningarna 

är konkreta och saknar estetisk utfyllnad. Språket har heller inget direkt flyt: 

 

 ”Regnet hade upphört. Vattnet låg nästan Spegelblankt.”115  
 

 Sundmans konkreta språk har att göra med, att han skriver genom ett behavioristiskt sätt 

att se på omvärlden. Sundman säger själv: 

 

 ”Det enda vi normalt i det levande livet vet om våra medmänniskor, det är deras exteriörer; deras yttre, 

deras handlingar, deras beteende, deras minspel, deras ord.”116 

 

 Till och med en skämtsam kommentar om Machurons mustascher blir detaljerad och 

konkret: 

 

Den sammanlagda längden av Machurons mustascher, sade Swedenborg, är minst tjugofem centermeter.  Han tillade: 

Han har sannerligen två mustascher, en till vänster, en till höger. Först nu förstår jag varför substantivet mustasch 

nästan alltid används i pluralis. – Tjugofem centimeter, en kvarts meter, det räcker inte, svarade jag. Räta ut dem, 

sträck dem, dra litet i dem. Det blir säkert nära trettio centimeter.117 
 

Hur används litterära stilbegrepp? 

 

Ett av de mest utmärkande stillbegreppen är den rikliga mängden detaljer. Dessa fyller några 

viktiga stillistiska funktioner. För det första så menar Roland Barthes att överflödiga detaljer 

                                                 
115 Sundman (2003), s 113. 
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117 Sundman (2003), s 57 
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skapar en ”verklighetseffekt”.118 Hansen menar att alla Sundmans detaljer är sanna eller ger 

sken av att vara det, vilket ”medverkar till att ge hela berättelsen en karaktär av verklighet och 

trovärdighet”.119  Detaljer och information, som inte direkt har med händelseförloppet att göra, 

har funktionen att trappa ner på tempot, vilket kan bidra till en spänningsskapande fördröjning. 

En annan funktion är att detaljer och information, som inte fyller någon funktion, kan bidra 

till att texten känns gåtfull. Hansen menar, att ”meningslösa” detaljer inte är några problem 

när det gäller ting i verkligheten, men i en roman förväntar läsaren sig att varje detalj ska fylla 

en funktion.120  De ”meningslösa” detaljerna, som läsaren får problem att koppla till 

händelserna i romanen, bidrar till en känsla av gåtfullhet. Läsaren har sina förväntningar på 

texten och då de inte uppfylls blir texten svårfångad och gåtfull. Detaljernas funktion blir 

omöjlig att klargöra, då de inte fyller någon funktion.121 

Sundman använder sig även av upprepningar. Vid ett tillfälle frågar Frænkel varför 

ballongen heter Fram?122 Han får dock inget svar och ställer frågan på nytt, även denna gång 

utan svar.123 Det går några sidor sedan, ställer Frænkel återigen frågan, ”Varför heter 

ballongen Fram”124. Han får då det felaktiga svaret, ”En hyllning till er landsman Nansen”125. 

Genom att frågan ställs tre gånger innan svaret ges, så bygger Sundman upp en spänning och 

en förväntan. När det betungande svaret, ”En hyllning till er landsman Nansen” ges så 

kommer det som ett slag mot Andrée och hans expedition. Än en gång är Nansen framme och 

tar expeditionens och Sveriges ära. 

Ett liknande fall av upprepning är, då en av bokens tema upprepas gång på gång. Frænkel 

påpekar, ”Att bli mångomtalad – icke för något man gjort utan för något man är beredd att 

göra.”126 Några sidor längre fram kan man åter läsa, ”Vi var redan världsberömda – inte för 

vad vi gjort utan för vad vi föresatt oss att göra.”127 Frænkel skriver sedan, ”Jag skall försöka 
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vänja mig vid min berömmelse i förskott, sade jag.”128 Detta upprepande av att vara berömd 

utan att ha gjort något, fungerar som en indikation på vilken press Andrée måste ha haft på sig. 

Han var alltså mer eller mindre tvungen att lyfta med ballongen, även om han fått klart för sig 

att expeditionen skulle misslyckas. I och med upprepandet får läsaren samma känsla och det 

står klart att det näst intill vore omöjligt att inte detta år lyfta mot Nordpolen. 

Berättarens torra och konkreta språk sätter stopp för ett mer poetiskt språk med metaforer 

och liknelser. Det parti i romanen som ändå förefaller något mer poetiskt är dock inte mer än 

ett uppräknande av vackra synintryck: 

 

Först denna kväll upplevde jag Spetsbergens skönhet – de vassa bergstinnarna, de grönt och grönblått skimrande 

glaciärerna, de våldsamt stupande och söndertrasade bergsväggarna, de bländande reflexerna från de 

kvarvarande snöfläckarna, det längs sluttningarna rinnande smältvattnet, ljus rödfärgat av nattsolen, det nakna 

bergets ständiga skiftande gröna nyanser från djupt röda till violett dunkelblå.  

- Gröna nyanser från djupt röda till violett, frågade Swedenborg. 

- Jag är lyriskt färgblind, svarade jag. 

 
 

Hur ser förhållandet till fakta ut? 

 

Sundmans Ingenjör Andrées luftfärd bygger mycket på fakta om den riktiga expeditionen och 

har således en stark faktanärvaro. Hansen skriver: 

 

Boken om polarfärden blir i det följande ett exempel på hur dokumentarismen redan som sådan uppfyller kraven 

på verklighetsnärhet, hur den speciella aura romanformen får med läsarens vetskap om de dokumentära 

förutsättningarna förlänar den ett drag av sträng realism och autenticitet redan innan läsningen påbörjats.129 

 

Sundman själv menar att det är närheten till den historiska verkligheten som ger ”romanen 

dess tyngd”130. 

Förutom just närheten till fakta på det historiska planet, så finns det även en hel del 

faktadetaljer i romanen. Som jag tidigare nämnt, så finns det en mängd detaljer och 

beskrivningar av saker och ting. Dessa är fyllda med fakta och information, som egentligen 

inte fyller någon annan funktion än att den ska ge texten en ”verklighetseffekt”131. Ett 
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exempel på en sådan informationstät beskrivning är:  
 

Själva byggnaden var åttahörnig; de åtta hörnstolparna var förenade med varandra genom ett system av 

horisontella bjälkar; sammanlagt fanns åtta sådana bjälklag. Väggarna bestod av luckor, åttio centimeter breda 

och knappt två och en halv meter höga, som lätt kunde skjutas in i rännor i de horisontella bjälkarna. Luckornas 

antal var sjuhundratrettio och därtill kom trettiotvå fönster i samma dimensioner.132  
 

Denna beskrivning av ballonghuset slutar dock inte här, utan den försätter över nästan en hel 

sida. Ett annat exempel på exaktheten i beskrivningarna ser man, då de packar slädarna133. 

Frænkel väljer ofta att berätta vilka sponsorer som skänkt dem olika saker: 

 

Vi åt ett rejält morgonmål – en tjock, het, förträfflig köttsoppa kokad på innehållet i två konservburkar från 

Beauvais´  fabrik i Köpenhamn. 134 
 

Han höjde sitt glas med champagne, skänkt av Kölnische Zeitung.135  
 

Detta sätt att presentera sponsorerna i samma veva som man använder deras produkter kan 

fungera som en ”verklighetseffekt” då den simulerar verkliga reseskildringar. Sten Bergman 

är till exempel noga med att klargöra vilka som skänkt vad: 

 

Sedan tillräckligt med ved huggits och hundarna bundits i de kringstående träden, kröpo vi in i våra utmärkta tält, 

en gåva från P. O. Ericsson & C:o i Göteborg.136 
 

Vi hade med oss en påse karameller och Örebro kex, och min hustru stjälpte upp en del på brickan.137 
 

I och med att Sten Bergman väljer att presentera varornas namn och vilka som skänkt dem, så 

gör han företagen en gentjänst, då han gör reklam för produkten eller företaget. Frænkels 

berättande har dock inga kommersiella mål, så att han gör reklam för företag är föga troligt. 

Mer troligt är att Sundman vill att romanen ska vara fylld med så mycket detaljer och fakta 

som möjligt, för att den på så sätt ska likna en dokumentation snarare än en roman.  
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Sammanfattning av Ingenjör Andrées luftfärd 
 

I min analys av Ingenjör Andrées luftfärd fick jag fram att berättaren är pålitlig då han 

uppträder samvetsgrant och visar på brister, men inte trovärdig då han bryter mot verkets 

norm. Berättarens konkreta och torra språk tillsammans med viljan att i detalj beskriva saker 

och ting höjer berättarens auktoritet. Berättaren redovisar även sina sinnesintryck vilket kan 

fungera som ett ”bevis” för reporterns närvaro. I detta fall, då vi har att göra med en roman, så 

kan man säga att det hjälper till att skapa en ”verklighetseffekt”. Men då sinnesintrycken är 

tämligen torra och konkreta, så fungerar de inte i någon högre grad som stämningsskapande. 

Berättaren berättar konsekvent i dåtid. Berättaren framstår till en början som vetenskaplig och 

känslokontrollerad men mot slutet blir han allt mer otrevlig, sarkastisk och skrytsam. Språket 

är korthugget, konkret och detaljrikt.  

I Ingenjör Andrées luftfärd fann jag en mängd olika stilbegrepp. Sundman använder en 

mängd detaljer, för att bland annat åstadkomma en ”verklighetseffekt”, dra ner på tempot för 

att skapa spänning och för att göra texten mer gåtfull. Han använder även upprepningar för att 

skapa spänning, förväntan och förståelse inför den press Andrées expedition hade på sig. 

Språket saknar estetiska drag och stilmedel som metaforer och liknelser.   

Förhållandet till fakta finns på flera plan. Dels bygger romanen på historiska fakta om den 

verkliga expeditionen och dels så används dessa fakta på ett sätt som 

förhöjer ”verklighetseffekten”. Romanen blir således full med information och fakta som för 

historien inte är vidare relevant, men då informationen är sann eller ger illusionen av det, så 

bidrar det till en känsla av trovärdighet. Frænkels redovisar även vilka personer eller företag 

som sponsrat med varor till expeditionen. Han gör det på samma sätt som Bergman, då han i 

Kamtchatka pressenterar sina sponsorer i sammanband med användningen av deras produkter.  
 

Sammanfattning/jämförelse 

 

Både berättaren i Kamtchatka och berättaren i Ingenjör Andrées luftfärd framstår som 

pålitliga, då de inte drar sig för att påvisa pinsamheter, misstag eller brister i kunskap och 

uppträder samvetsgrant. När det gäller trovärdigheten så skiljer de sig, eftersom Bergman 

framstår som trovärdig, då han varken bryter mot verkets normer eller, vad man kan förstå, 

hävdar någon osanning. Frænkel däremot bryter mot verkets norm, då han gör det otroliga 

som att berätta om sitt dödsögonblick i dåtid. Samtliga berättare som jag har analyserat 

framstår som vetenskapliga och är noga med att redovisa detaljer och fakta.  
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Det är dock stor skillnad på hur Bergman och Frænkel framställer sig i texterna. Bergman 

är personlig och ställer sig gärna i bakgrunden och låter andra stå i rampljuset. Frænkel är inte 

vidare personlig utan mer vetenskaplig och konkret. I första delen av boken framstår Frænkel 

som känslokontrollerad och strikt, men då resan väl börjat blir Frænkel allt mer kritisk, 

sarkastisk och självgod. Att Bergman inte visar de mindre trevliga sidorna, kan ha att göra 

med att han berättar det han varit med om en längre tid efter att det utspelats. Hans känslor 

inför vissa svårigheter kan ha mattats av, då han nu ser tillbaka på dem och ser att allt, ändå 

slutade väl. Bergman hade troligen inte berättat lika lättsamt om sina kullerbyttor och 

okontrollerbara hundar, om han skrivit ner sina erfarenheter en kort tid efter att de inträffat. 

Bergman har också en läsekrets att tänka på, vilket troligen gör att han censurerar sig ibland 

och med flit framställer sig som en godhjärtad man som inte hävdar sig själv. Bergman måste 

vinna läsarens tycke, för att få eventuella kunder till nästa reseskildring. Frænkel berättar 

betydligt närmare i tiden än vad Bergmans berättare gör. Man får en känsla av att det är en 

sorts mycket detaljerad dagbok Frænkel skriver. Närheten till händelserna speglar också 

stämningen i boken. Frænkel vet inte om han ska klara sig levande från resan, då han klagar 

och gnäller ute på tundran. Det framgår inte heller varför Frænkel berättar, men troligen så är 

det inte av kommersiella motiv och han behöver därför inte tänka på hur han framställer sig 

själv för att vinna läsarens beundran och tycke. Det är istället Sundman som har motivet för 

Frænkels berättande och det är att avslöja att Andrée inte hade några förhoppningar att 

överleva expeditionen eller att nå Nordpolen. Frænkels sarkasm och klagande hjälper därmed 

till att undergräva Andrées auktoritet och få honom att framstå som en som givit upp 

expeditionen redan innan den börjat. 

 Bergman har ett mycket flytande och estetiskt språk med vackra beskrivningar, metaforer 

och liknelser. Hulténs språk är något mer korthugget och saknar Bergmans flyt, men är i sin 

tur väldigt lekfullt och fyllt med metaforer och liknelser. Frænkel berättar dock enbart 

korthugget och konkret. Det finns inga spår av metaforer eller liknelser. Som läsare upplever 

man, att Frankel bara berättar vad han ser, hör och säger utan att arbeta upp stilnivån i texten 

för att få den mer slagfärdig eller vacker.  Bergmans text blir lockande och lätt att läsa, vilket 

fyller det syfte Bergman har med boken, nämligen att underhålla och informera. Hultén text är 

inte lika lätt att ta sig igenom, men det beror nog på att Hultén inte behärskar det litterära 

språket i samma utsträckning som Bergman. Frænkels korthuggna, konkreta och detaljrika 

språk fungerar som en ”verklighetseffekt”, då språket känns okonstlat och passande en 

civilingenjör i slutet av 1800-talet. Ett alltför estetiskt och litterärt språk hade känts onaturligt 

med tanke på Frænkels berättarsituation och hade därmed stört ”verklighetseffekten”.      
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De flesta av de stilbegrepp Bergman använder sig av är till för att höja stilnivån på texten 

och göra den mer litterär. Han använder stilbegrepp för att höja spänningen, för att göra 

poetiska liknelser och beskrivningar och för att fånga läsarens intresse. Sundman använder 

stilbegrepp för att skapa en ”verklighetseffekt”, en känsla av trovärdighet och äkthet. Han 

använder också stilbegrepp för att motivera sin hypotes, att Andrée var säker på ett 

misslyckande, men att han eftersom pressen var så stor ändå valde att göra expeditionen. 

 Bergmans och Frænkels redovisning av sina sinnesintryck skiljer sig också åt. Bergman 

använder dem för att man ska sätta sig in i hans situation och för att både skapa spänning och 

stämning, för att på så sätt engagera läsarens känslor. De fungerar också som ett sorts bevis 

för Bergmans platsnärvaro. Frænkels sinnesintryck är konkreta och fungerar mer som ett 

uppräknande av vad som händer. De bidrar inte till att skapa någon vidare spänning eller 

stämning utan mer som ett bevis för platsnärvaron för att därmed öka trovärdigheten. 

Bergmans och Frænkels förhållande till fakta skiljer sig också. Bergman har som syfte att 

både underhålla och informera. Han blandar därför fakta med små roliga anekdoter och roliga 

kommentarer, för att läsaren inte ska bli uttråkad av allt för mycket fakta. Han väver in 

informationen på ett sådant sätt, att den blir lätt och underhållande att läsa även i de mest 

faktaspäckade kapitlen.  Bergman har dock en vilja att visa vilka vetenskapliga plikter och 

uppdrag de hade på resan. Kanske för att läsaren ska förstå vad de gjorde där och varför de 

gjorde de olika expeditionerna eller kanske för att resan ska framstå som än mer viktig och 

spännande. Att de i vetenskapens namn trotsar Kamtchatkas vildmarker. Ingenjör Andrées 

luftfärd har ett nära förhållande till fakta i och med att Sundman baserar romanen på 

autentiska fakta om den riktiga expeditionen. Boken är även fylld med fakta och information 

om saker och ting som inte direkt är viktiga eller nödvändiga för läsaren, men som Sundman 

låter Frænkel presentera för att skapa ”verklighetseffekt”. Informationen är ofta tät och kan 

hålla på hela sidor utan avbrott. Det gör att Frænkels text blir tyngre och svårare att läsa än 

Bergmans lätta anekdottäta text.  
 

Avslutning 

 

 Den huvudfråga som jag i inledningen ställde och som jag i detta arbete försökt att besvara 

är: 
• Vilka litterära medel kan man finna hos Sten Bergman och vilka faktaelement kan man finna 

hos Per Olof Sundman och hur används de? 
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För att besvara denna fråga tog jag hjälp av tre underfrågor : 
 

• Vilka narratologiska grepp används? 

• Hur används litterära stilbegrepp?  

• Hur ser förhållandet till fakta ut? 
 

Inom frågan ”Hur ser narratologin ut?” tog jag upp narratologin och tittade närmare på 

berättaren. Jag undersökte om berättaren var pålitlig och trovärdig samt hur han framställde 

sig i texten. Jag undersökte även på vilket sätt berättarna använde sig av sina sinnesintryck.  

Inom frågan ”Hur används litterära stilbegrepp?” tog jag upp metaforer, ironi, liknelser, 

detaljer och liknande litterära begrepp och metoder. Inom frågan ”Hur ser förhållandet till 

fakta ut?” tog jag upp på vilka sätt Bergman och Sundman använder fakta för att uppnå vissa 

effekter.  

Jag sammanställde sedan allt och gjorde en jämförelse, för att få fram likheter respektive 

olikheter. 

Mina resultat visar att Bergman använder en mängd olika litterära medel för att fånga 

läsaren och göra texten spännande och underhållande. Han använder ironi, metaforer, 

liknelser, cliffhanger, anekdoter, tilltal, detaljer och estetiska beskrivningar. Bergman har ett 

bra flyt i böckerna och han framstår som en rolig och bra karl som gärna bjuder på sig själv 

och ställer andra i rampljuset. Bergman har även ett nära förhållande till fakta. Han vill 

informera och upplysa läsaren om Kamtchatka, samtidigt som han vill underhålla. Han väver 

därför in fakta med de litterära medlen för att underlätta texten att framstå som underhållande 

och vacker trots sitt informationstäta innehåll.  

Jag fick också fram att Sundman i Ingenjör Andrées Luftfärd använder sig av en mängd 

fakta på olika sätt. Dels vilar romanen på autentiska fakta från den riktiga expeditionen och 

dels är romanen fylld med detaljerade faktabeskrivningar. Dessa detaljer är ofta baserade på 

verkliga fakta, vilket ger romanen en känsla av trovärdighet. De flesta av de stilbegrepp 

Sundman använder sig av är till för att skapa en ”verklighetseffekt”. Sundman använder några 

stilbegrepp för att skapa spänning, men det finns en avsaknad av metaforer och liknelser och 

annat som ger texten ett mer poetiskt språk. Avsaknaden av estetiska beskrivningar och alla 

detaljer gör att språket blir väldigt konkret och torrt. 

 Jag gjorde sedan en jämförelse och såg då, att det var större skillnad mellan böckerna än 

vad jag vid första anblicken trott. Man skulle kunna säga att författarna utgör varandras 

motsatts. Bergman använder litterära medel för att lätta upp berättandet om sin resa. Med 

 32



hjälp av dem ökar flytet och informationen blir lättare och mer underhållande att ta sig 

igenom. Sundman använder däremot fakta för att ”dölja” att romanen är fiktiv. Romanen 

försöker med alla faktadetaljer och konkreta och torra språk att ge illusionen av ”verklighet”.  

Mitt syfte var att med hjälp av Wayne C. Booths, Lubomír Dolezels, Peter Hanesens och 

Torsten Thuréns teorier och idéer undersöka, ”Vilka litterära medel kan man finna hos Sten 

Bergman och vilka faktaelement kan man finna hos Per Olof Sundman och hur används de”. 

Min förhoppning är nu att jag lyckats visa hur det förhåller sig med denna fråga. 

Frågan om verklighetsproblemet kvarstår dock. Kan man ens skriva något ”verkligt” om 

verkligheten eller blir det bara författarens subjektiva tolkningar av verkligheten. Denna fråga 

kommer man nog aldrig att kunna besvara. Men genom att undersöka förhållandet mellan 

verkligheten och romanen, så kan man fördjupa kunskapen om själva problemet, vilket är nog 

så intressant. 
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