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Inledning 
 

Litteratur och musik 

I filmens värld är musiken alltid relevant, vare sig den befinner sig i filmdiegesen eller utanför. 

Filmmusik väljs och komponeras för att påverka oss tittare på ett specifikt sätt. Musiken 

påverkar vår tolkning av specifika scener.1 Filmmusiken är en så integrerad del av filmen att vi 

inte alltid är medvetna om den, men den finns där ändå och påverkar oss. När ett litterärt verk 

använder sig av musik skiljer det sig naturligtvis från hur musiken används i filmen – för det 

första hör vi inte musiken, för det andra är det inte säkert att vi har någon aning om hur den 

faktiskt låter, och såklart många fler anledningar. Beroende på vilken berättarteknik som 

används så kan musiken i litteraturen, precis som i filmen, både vara intra- och extradiegetisk. 

Jag vill fokusera på hur den intradiegetiska musiken spelar roll för vår tolkning av verket och 

hur den används, med Juno & Juliet2 av Julian Gough som undersökningsmaterial.   

Litteratur och musik har en lång, gemensam historia. Det tydligaste exemplet är kanske poesi, 

där rytm spelar stor roll – precis som i musiken. Men även övriga litteraturformer har påverkats 

av, och påverkat, musiken. Musikens roll i litterära verk kan fungera kommenterande, alltså 

säga något om tiden som romanen utspelar sig under, och diverse sociala konventioner. Även 

om vi kanske tänker oss läsning, och framförallt läsning av romaner, som något vi gör i tystnad 

och därmed utan ljud, så är det ändå så att vi hör texten inom oss. Vi hör romanen läsas i våra 

huvud, som om det vore någon som läser högt för oss.  

Juno & Juliet och Julian Gough 

Juno & Juliet är den irländske författaren Julian Goughs debutroman och publicerades 2001. 

Romanen följer tvillingparet Juno och Juliet när de flyttar till Galway för att börja studera på 

universitetet. Juliet är berättaren och berättar från sitt minne, och kommenterar ibland sitt 

berättande. Efter ett tag i Galway börjar Juno få konstiga brev från en anonym avsändare, det 

första är bara stelt, men sedan går breven över till att bli hotfulla och sexuella trakasserier. Juno 

inleder en relation med Michael, går med i en teateruppsättning och skaffar nya vänner, som 

också blir Juliets vänner. Juliet blir förälskad i sin engelsklärare, och även om det är besvarat 

händer ingenting då hans far är döende. Under året som går hinner tvillingarna utsättas för 

                                                 
1 Siu-Lan Tan, Matthew P. Spackman, Elizabeth M. Wakefield, “The Effects of Diegetic and Nondiegetic Music 

on Viewers’ Interpretations of a Film Scene”, Music: An Interdisciplinary Journal, 2017:5, s. 605 
2 Julian Gough, Juno & Juliet, New York 2002 (2001) 
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mycket, och det är inte alltid bra saker. Även om den behandlar en del tunga ämnen är romanen 

fantastiskt rolig. Romanen är fylld med många litterära, populärkulturella och musikreferenser. 

Musikreferenserna är så pass frekventa att det fick mig att fundera på om de hade någon 

funktion utöver att göra romanen mer realistisk.  

Juliet Gough föddes i England, till irländska föräldrar, och växte upp på Irland. Han har även 

skrivit några dramer, varit med i rockbandet Toasted Heretic, och har sedan Juno & Juliet 

publicerat ytterligare tre romaner, en kortroman, en barnbok och några radiopjäser. Juno & 

Juliet fick goda recensioner, men hans nästa roman Jude: Level 1/Jude in Ireland blev 

nominerad till Wodehouse Prize.3  

Frågeställning och syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken roll musiken har för romaner med hjälp 

av olika filosofer och litteraturteoretiker och Juno & Juliet som undersökningsmaterial. Frågan 

som ska besvaras är helt enkelt: vad spelar musiken för roll i romaner?  

Musiken och litteraturen 
 

Min teori är tredelad och presenteras i avsnitten nedan. Dels utgår jag ifrån Gerry Smyths bok 

Music in Contemporary British Fiction: Listening to the Novel,4 där Smyth går igenom 

musikens olika roller i romaner från 1800- och 1900-talen. Smyth hävdar att det finns tre 

huvudfunktioner för musik i romaner; dels kan musik fungera som inspiration, dels som metafor 

och dels ha inflytande över romanens form.5 

Jag kommer även utgå ifrån Peter Kivys The Performance of Reading,6 där Kivy argumenterar 

för att romanläsning är ett performance,7 det vill säga ett uppträdande eller framförande även 

om det sker tyst för oss själva.  

                                                 
3 http://www.juliangough.com/biography/, hämtat 2018-05-27 
4 Gerry Smyth, Music in Contemporary British Fiction: Listening to the Novel, London 2008 
5 Smyth, s. 16 
6 Peter Kivy, The Performance of Reading: An Essay in the Philosophy of Literature, New Jersey, 2008 
7Jag kommer använda engelskans performance eftersom jag tycker att varken svenskans framträdande, 

uppträdande, framförande, eller uppförande helt passar betydelsen i det här fallet – och framförallt inte när vi 

sedan går in i romanläsning som just performance. 

Kommenterad [JW2]: Metod 

Kommenterad [JW3]: Förtydligande rubrik 

http://www.juliangough.com/biography/
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Även Graham Allens Intertextuality,8 Werner Wolfs ”Literature and Music: Theory”9 och andra 

artiklar om intermedialitet och intertextualitet kommer att användas.  

Kort historisk översikt/tidigare forskning 

Tidigare forskning om musikens roll i litteraturen har framförallt varit fokuserad kring det 

intermediala, och då ofta på hur litteraturen har försökt härma musikens form eller ordlöshet. 

Det är inte ämnet för den här uppsatsen. En som avviker från det här mönstret är Gerry Smyth 

i sin bok Music in Contemporary British Fiction, där musikens roll utanför det formella 

inflytande på litteraturen undersöks, från pianospelandets roll i Jane Austens romaner till hur 

musiken används för att uttrycka kärlek i Nick Hornbys roman High Fidelity.  

Litteraturens muntliga bakgrund är välkänd, och behöver inte utvecklas speciellt mycket. Det 

vi måste komma ihåg är att litteratur sällan var något för den enskilda individen. För den absolut 

största majoriteten av människorna var litteraturen tillgänglig via olika performances; vare sig 

det var en rapsod som läste upp diverse episka dikter à la Homeros eller diktaren som framförde 

sina verk med hjälp av en lyra eller liknande à la Sapfo. Då litteraturen var något muntligt var 

det också så att även om man hade tillgång till nedskriven litteratur så läste man den högt för 

sig själv, eller åtminstone mumlade den.  

Musik och litteratur har en gemensam historia, mycket tack vare de tidiga poeterna som idag 

med största sannolikhet skulle kallats singer/songwriters. Musiken och litteraturens relation har 

dock förändrats genom tiderna, de har förenats i olika konstarter, som till exempel opera, medan 

poesin och musiken har gått skilda världar, där musiken sen har hittat tillbaka till lyriken och 

blivit dagens pop-, rock-, och så vidaremusik. Länge sågs konsten, och då framförallt målning 

och litteratur som systerkonstarter,10 då de ansågs representera det sinnet man som sågs som 

dominerande: synen. Senare, när musiken utvecklades började man se den som den renaste 

konstformen, med hjälp av musiken kunde man nå det som ord inte kunde uttrycka.11 Om musik 

nu, som Smyth uttrycker sig “provided both a reminder and an example of what mere language 

could not say: form without content, expression without meaning”12 så kan litteraturen utnyttja 

detta, både till forminspiration, inspiration och som metafor och symbol. Smyth använder sig 

av Grims indelning av hur musik inspirerar litteratur: “’[generally] speaking, there are three 

                                                 
8 Graham Allen, Intertextuality, andra reviderade upplagan New York, 2011 (2000) 
9 Werner Wolf, “Literature and Music: Theory”, Handbook of Intermediality, red. Gabriele Rippl, 2015 
10 Smyth s. 18 
11 Smyth s. 18f 
12 Smyth s. 19 

Kommenterad [JW4]: Ev flytta 
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ways in which music may influence the creation (and by extension, the critical reception) of 

literature’(..); these he terms the inspirational, the metaphorical and the formal.”13 

Men litteraturen borde kunna ta det ett steg längre, litteraturen kan – utan att försöka härma 

eller likna musiken – dra nytta av vad den kan göra som orden inte kan. Om litteraturen 

använder sig av musiken som filmen gör, så öppnas nya möjligheter. Musiken som används 

kan, utan att ha en verbal koppling till romaner, ändå påverka läsarnas uppfattning om 

handlingar och karaktärer, genom att vi som läsare kan höra den inom oss.  

Smyth kommenterar musikens roll i världen med hjälp av Prousts författarskap: 

[M]usic has phenomenological presence: it is in the world and impacts upon the senses. 

The ubiquitous presence of music means that it is something that most humans encounter 

at some point in their lives; the social organisation of that encounter (in specific styles, 

genres, conventions and so on) provides the novelist with a key mechanism for describing 

the particular regimes of meaning that obtain in various societies. Among other things, 

Proust’s writing makes it clear that how a society listens to its music tells us a great deal 

about how that society understands itself, both in relation to its own past and in relation to 

other societies in the present.14 

 Om hur ett samhälle, eller sällskap, lyssnar på musik säger något om det samhället eller 

sällskapet, så borde även hur en individ lyssnar på musik säga oss något om denne. Då gäller 

det inte bara hur man lyssnar, utan även vad man lyssnar på. Musiken kan då ge oss en inblick 

i karaktärerna, och även till deras känsloliv. Precis som  

music is capable of eliciting intense emotional responses in the listener. This emotional 

economy – running (at least in the western tradition) from extreme joy to extreme sadness 

– provides a privileged window on the evolution of experiences (such as love) and practices 

(such as courtship) specific to a given society. Music thus becomes for Proust the measure 

of the subject’s emotional life.15  

Detta gäller då inte bara musiken för karaktärerna utan även musiken för oss läsare. 

Musiken ger oss både insikt i karaktärerna och formar vår tolkning av dem. Musiken kan 

alltså användas av karaktärerna för att de ska förstå sig själva ytterligare, och komma i 

kontakt med sina känslor, och då får vi en förståelse för karaktärerna genom det. Men vår 

tolkning av det här påverkas också av musiken som används. 

Hur musiken kan påverka romaners form har inte direkt diskuterats och det är helt enkelt 

för att det inte är relevant för den här uppsatsen.  

                                                 
13 Smyth s. 16 
14 Smyth s. 24 
15 Ibid 
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Muntlig/tyst litteratur – läsning som performance 

Om vi tänker oss att det finns två olika typer av konst; den som framförs på något sätt, till 

exempel en symfoni, och den som inte gör det, till exempel en skulptur så kan man traditionellt 

sett se att litteratur som konstart innefattar lite av båda. Det är tydligt att vi ser ett drama som 

en performancekonst, medan till exempel romaner och noveller inte är det, åtminstone inte till 

samma grad. En indelning som bygger vidare på det här är uppdelning mellan allografiska 

konstverk och autografiska,16 det vill säga konstverk som rent fysiskt finns i ett äkta exemplar 

(autografiska), till exempel skulptur och målning, och allografiska som inte finns på samma 

sätt, till exempel litteratur och musik. När det gäller allografisk konst pratar man om att det 

finns en type och ett token, ett begreppspar som används i många olika vetenskaper. En type är 

då till exempel en viss symfoni av Händel, medan varje uppförande eller framträdande av den 

symfonin är dess token. Hur blir det då med romaner? Det beror på hur vi ser på boken i sig, 

man skulle kunna argumentera för att varje exemplar av en roman är ett token till romanens 

type, men med den logiken skulle varje partitur till en symfoni också vara ett token. Varje 

enskild bok av en roman är ett token, men inte till romanen i sig, det vill säga det litterära verket, 

utan till själva nedteckningen av romanen – precis som varje partitur till en symfoni endast är 

ett token av ett nedtecknande av symfonin och inte den faktiska symfonin. Kivy säger att “the 

novel is a reading art, and so it trivially follows that the tokens of the type Pride and Prejudice 

are its readings: your reading is one, my reading is another; and if I read it twice those are two 

tokens of the type.”17 Det litterära konstverket är alltså då inte det litterära verket utan vår 

läsning av det. Även om läsningar skiljer sig mellan läsare så är det ändå tokens av samma type, 

där det litterära verket är typen.  

Vad gör vi då när vi läser en bok tyst för oss själva? En av de tidigaste teorierna för hur tyst 

läsning fungerade var den Addisonianska,18 där filosofen Joseph Addison framställde läsning 

som ett “inner, mental performance in the mind’s eye, as it were: theatrical production in the 

mind”19. Detta hängde ihop med bilderna vi får i våra huvud när vi läser, men det är en 

liknelse/idé som inte fungerar fullt ut. Dels är det sällan vi ser hela skådespelet för våra ögon, 

snarare en serie stillbilder – kanske med några filmsekvenser insprängda. Dels är det så att 

romaner inte handlar om det visuella, så även om det visuella finns så är det inte 

huvudperformancet, det är det auditiva, själva berättelsen som är det. Men det visuella är ett bra 

                                                 
16 Kivy s. 2 
17 Kivy s. 4 
18 Kivy s. 35 
19 Ibid 
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språngbräde till argumentet för det auditiva, och det är ju absolut fortfarande en komponent i 

romanläsning. Alltså när vi läser beskrivningar av miljöer och karaktärer får vi upp (still)bilder 

av dem i huvudet. Så långt tror jag att vi alla är överens, och jag tror att de flesta håller med om 

att det till viss del även gäller händelseförlopp. Det visuella finns alltså i oss på något sätt, och 

det är till viss del en egen skapelse. Vi blir medskapare till det visuella i verket.  

Även om vi inte köper Addisons teori fullt ut, det vill säga; när vi läser spelar vi inte upp 

motsvarande film i huvudet, men vi håller med om att vi får upp visuella bilder för oss så kan 

vi gå vidare till att fundera över litterära texters auditiva kvaliteter. Om vi återgår till poesin så 

har vi där, som välkänt, en lång muntlig tradition som fortsätter in i våra dagar och får ny kraft 

med exempelvis slam poetry. Det är svårt att argumentera emot att poesi besitter en viss auditiv 

kvalitet, och att den bygger på rytmer och ljud lika mycket som den bygger på ord. Det skulle 

då inte vara något konstigt att sitta hemma och läsa en diktsamling högt för sig själv. Samtidigt 

betyder inte detta att dikter är onjutbara om de läses tysta, av den enkla anledningen att vi 

faktiskt hör en röst i våra huvud som läser upp texten för oss. Detta blir då ett slags performance, 

vi framträder med poesin för oss själva. Vi hör inte bara en röst i vårt huvud när vi läser poesi, 

vi hör en röst oavsett vad för text vi läser, och då kan resonemanget överföras även till 

skönlitteratur.  

Kivy säger “in silent reading of fictional works, I am a performer, my reading a performance 

of the work. It is a silent performance, in the head. I am enacting, silently, the part of the 

storyteller. (..) It is not a movie or a play in the mind’s eye: it is a story telling in the mind’s 

ear.”20 Jag håller inte med om att det inte finns något visuellt alls, eller att det spelar en så 

mycket mindre del för upplevelsen än det auditiva att det är negligerbart, för mig är det en 

självklarhet att både det visuella och det auditiva finns i vårt performance.  

Precis som vi då kan se bilder, bygga upp karaktärer och miljöer baserat på romanens 

beskrivningar av det visuella, borde vi då kunna höra det auditiva endast baserat på romanens 

beskrivningar. Om vi läser att en karaktär besöker Louvren och tittar på Mona Lisa, får vi, 

förutsatt att vi känner till Mona Lisa, upp en bild av målningen i vårt huvud. Jag vill påstå att 

det samma gäller för musik. Om vi läser att en karaktär lyssnar på Kate Bushs album Hounds 

of Love, hör vi åtminstone titelspåret – om vi känner till det, på samma sätt som vi ser Mona 

Lisa om vi vet hur Mona Lisa ser ut. Om vi utgår från att detta är sant, vad blir då musikens roll 

i litteraturen? Hur påverkas vår läsning av att vi ’hör’ musiken? 

                                                 
20 Kivy s. 63 
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Dels finns det musik som är till för att bidra till realismen, det vill säga musik som inte fyller 

någon symbolisk eller karaktäriserande funktion, utan bara är till för att ge mer trovärdighet till 

den litterära världen. Vidare har vi musik som används symboliskt, där låttiteln och/eller texten 

fungerar som en symbol, eller till och med metaforiskt. Det kan vara symbolik för vissa scener 

eller vissa känslolägen, men även övergripande för hela romanen. Däremellan finns det, vill jag 

hävda, dessutom musik som är ett mellanting. Det är musik som är mer än bakgrundsmusik, 

men som inte riktigt har en självklar symbolisk funktion. Den fungerar precis som filmmusik 

gör, stämningssättande. Precis som filmmusik kan styra vår tolkning av scener21 kan musik i 

romaner styra vår tolkning av romanscener. Flera studier har visat på musikens effekt på film, 

där den dels kan förstärka känslorna i scenen om den stämmer in på känslorna22, men även icke-

instämmande musik kan förstärka genom ironisk kontrast23. Musiken kan också styra 

tolkningen av filmscener, vilket har visats i studier där deltagare har visats tvetydiga filmscener 

med olika sorters musik till. Där har musiken visats styra både tolkningen av den aktuella 

scenen men också av vad som kommer följa på scenen.24 De här studierna visar att “music can 

provide an interpretive framework that clarifies the characters’ temperaments and their 

relationship to one another, as well as clarifying their actions and underlying motivations.”25 

Den stora skillnaden mellan filmmusik och romanmusik är då att för att romanmusiken ska ge 

samma effekt krävs det av läsaren att hen känner till musiken som omnämns, men i övrigt skulle 

romanmusik kunna spela samma roll som filmmusik.  

Från intertextualitet till intermedialitet  

Litterära texter tillkommer inte i ett vakuum, utan bygger på något sätt på tidigare litteratur, och 

har då relationer till andra litterära verk. Det litterära verket har då ingen inneboende mening 

utan meningen produceras via relationen till andra texter, de intertextuella relationerna. För 

varje läsare bildas mening i förhållande till vad läsaren har läst tidigare. Dessutom kan läsaren 

som vill “förstå” texten, eller “hitta dess mening” leta vidare i textens intertextuella relationer 

och texterna den inte känner till där sen tidigare.  

Enligt Saussure så har varje lingvistiskt tecken ingen inneboende mening, utan har betydelse 

först när det sätts i relation till andra lingvistiska tecken och till verkligheten. Om detta är sant 

                                                 
21 Tan, m.fl., s. 604 
22 Marilyn G. Boltz, “The cognitive processing of film and musical soundtracks”, Memory and Cognition, 

2004:7, s. 1194 
23 Boltz, s. 1194 
24 Boltz, s. 1195 
25 Ibid 



9 

 

för lingvistiska tecken är det också sant för litterära tecken. Precis som när vi talar väljer ut ord 

och kombinerar dem på nya sätt, så gör författare också det. Graham Allen skriver i 

Intertextuality: “Authors of literary works do not just select words from a language system, 

they select plots, generic features, aspects of character, images, ways of narrating, even phrases 

and sentences from previous literary texts and from the literary tradition”.26 Författaren måste 

då förhålla sig till två system, det lingvistiska och det litterära. Precis som lingvistiska tecken 

får det litterära tecknet mening i förhållande till andra litterära tecken och i förhållande till det 

litterära systemet, för det är det som det litterära tecknet refererar till snarare än verkligheten.  

Om mening produceras via andra texter som läsaren har i bagaget, vad är det som hindrar 

mening från att produceras även via andra kulturella erfarenheter som läsaren har med sig? 

Allen säger att “[t]he systems, codes and traditions of other art forms and of culture in general 

are also crucial to the meaning of a work of literature”. Intermedialitet kan ses som ett specialfall 

av intertextualitet. Det finns olika grader av intertextualitet, och så även av intermedialitet. Allt 

från referenser till visuella verk i litteratur till multimediala konstformer som film faller under 

intermedialitetsbegreppet, som egentligen är ett paraplybegrepp. Vad exakt som faller där under 

och hur det definieras, och definieras vidare i undergrupper, varierar över hela fältet.  

 Werner Wolf menar att intermedialitet kan vara explicit eller implicit.27 Explicit intermedialitet 

handlar om omnämningar och diskussioner av och om konstverk i en annan konstform, till 

exempel om ett litterärt verk diskuterar ett konstverk eller musik. Det intermediala mötet sker i 

ett medium, och det finns inga försök att efterlikna det andra konstverket, eller dess medium. 

Implicit intermedialitet är då när man i ett medium försöker efterlikna någon del av det andra 

mediets egenskaper, som struktur eller innehåll. Wolf menar att om detta lyckas så återskapas 

det andra mediet i huvudet på mottagaren.  

[E]xplicit intermedial reference primarily appeals to the recipients’ cognitive faculties (it 

must be ‘deciphered’), implicit, imitative reference, in addition, permits them to experience 

the other medium in imagination as if it were present in the work in question to some 

extent.28 

Här menar Wolf alltså att en explicit referens måste avkodas, och att därför kan endast 

implicita referenser återskapa det andra verket i mottagarens fantasi och dessutom ”lura” 

mottagaren att det andra mediet finns i det första mediet. Jag håller inte med om att endast 

implicita referenser kan återskapa det andra verket i mottagarens fantasi, eller åtminstone 

                                                 
26 Allen, s. 20 
27 Wolf, s. 464 
28 Wolf, s. 464f 
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inte när det gäller litteratur och musik, eller litteratur och bild för den delen. När det gäller 

musikreferenser i litteratur så kan läsaren återskapa musiken i sin fantasi, om – och här 

håller jag med Wolf om att referensen måste avkodas – den är känd för läsaren.  

Musiken i Juno & Juliet  
 

Juno & Juliet 

Juno & Juliet följer tvillingarna Juno och Juliet under deras första år vid universitetet i Galway. 

Juliet är narratorn och berättar i tillbakablickar, med en del kommentarer om både hennes 

berättarstil och om händelserna. De är båda otroligt vackra, men som Juliet själv beskriver det 

så samarbetar Juno mer med skönheten än vad hon gör; Juliet har klippt håret kort, har dålig 

hållning och är, åtminstone relativt Juno, otrevlig. Juliet har en viss avundsjuka gentemot Juno, 

som hon tror har lättare för livet. De flyttar till Galway från småstaden Tipperary på den 

irländska landsbygden. Juliet har en dålig relation med sin far, har svårt för hemstaden och har 

aldrig känt att hon passar in eller hör hemma där, och har därför längtat till universitetet.  

De börjar plugga och har en hel del gemensamma ämnen, bland annat engelska. Tidigt träffar 

de Michael, som först stöter på Juliet, men som inleder en relation med Juno. Samtidigt har 

Juliet känslor för Michael, men förnekar dem totalt. Det börjar också komma konstiga brev till 

Juno, osignerade, utan frimärken och stämplar, och datorskrivna. Det första brevet är relativt 

oskyldigt, men redan det andra brevet blir sexuellt hotfullt. 

Juliet börjar utanför engelskföreläsningarna gå på engelsklektioner, där hon träffar David som 

håller i dem. Utan att hon själv märker det blir hon kär i honom, samtidigt som hon trycker 

undan sina känslor för Michael. Juno går, via Michaels kontakter, med i en studentteatergrupp 

och där träffar de Dominic, Conrad och Gemma. Dominic och Gemma är studenter, medan 

Conrad är en alkoholiserad professor. Conrad utvecklar en djup vänskap med Juno, och hon 

blir lite lätt förälskad i honom.  

Över jul åker Juno och Juliet hem till Tipperary och sina föräldrar. Juno har varit i Tipperary 

under terminens gång, men det har inte Juliet varit. Där får vi träffa deras bror, Paul, som är 

äldre än dem och har flyttat till San Fransisco. På julafton går de ut på den lokala krogen där de 

stöter på några av Juno och Juliets gamla kompisar, som ger de en julklapp som visar sig vara 

syra eller en LSD-liknande drog. Till allas förfäran provar Juliet en tablett och vi får följa med 

Kommenterad [JW5]: Koppla till forskning! 

Kommenterad [JW6]: Förtydliga att det är 

handlingsreferat/nämna tidigare 
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in i hennes drogrus. Julvistelsen slutar för Juliet med bråk med deras pappa och de återvänder 

snart efter jul till Galway.  

En kväll bjuder David med Juliet hem till sig och sin far på middag, och då inser hon att hon är 

förälskad i honom. Efter ett antal vinflaskor och några öl försöker hon berätta för honom hur 

hon känner. Han känner likadant, men kan inte starta ett förhållande eftersom hans far är döende 

och han inte orkar. När Juliet kommer hem senare den natten har Juno och Michael bråkat och 

Juno har gått ut med Gemma, Conrad och Dominic för att dricka, medan Michael har stannat 

kvar i Juno och Juliets lägenhet och blivit full. Juliet berättar om sin dåliga kväll och om hur 

hon blev ratad av David. Michael börjar kyssa henne och det slutar med att de har sex.  

Juno förlåter Juliet, och Michael, och inom inte allt för lång tid är saker tillbaka till normalt. 

Juliet försöker några gånger till med David, men han säger återigen att han inte har kraft till 

det. När vi närmar oss premiären för pjäsen som Juno ska vara med i kommer ett brev till, men 

den här gången är det adresserat till Juliet. Juliet tänker berätta för David, men bestämmer sig 

för att om hon inte säger något blir det inte verkligt. Premiären kommer och går, och innan sista 

föreställningen kommer David till Juliet och följer med till föreställningen och den efterföljande 

festen. Under festen upptäcker Gemma att Juno är borta, och Juliet och David lämnar festen för 

att leta efter henne. Direkt utanför lokalen hittar dem henne gråtandes. Juno hade gått hem till 

Conrad för att få med honom på festen, men det slutade med att de låg med varandra. Sexet var 

dåligt och Juno kände att något var fel, och efteråt hittade hon alla breven med sexuella 

trakasserier som hon fått under året i en mapp, och dessutom upptäcker hon att Conrad har 

börjat på en mapp om Juliet. David, Juno, och Juliet konfronterar Conrad, en konfrontation som 

leder till att Conrad tar livet av sig.  

Juno är skakad, men glad och finner trygghet hos Michael. Juliet och David rör sig mot hamnen, 

där David har sin båt och där Juno och Juliet har sin lägenhet. Juliet provar en sista gång att 

starta något med David, och de inleder ett förhållande. Romanen avslutas med kommentarer 

om var berättaren, alltså Juliet, väljer att avsluta historien och hur slutet påverkar hela romanen.  
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“Half-familiar to me, half-familiar to the singer.”  

From somewhere close by and seemingly above me, a big slurring voice begins to sing a 

half-familiar piece of opera. Half-familiar to me, half-familiar to the singer, he lurches to a 

puzzled halt and a window slams before I can remember where I’ve heard it.29 

Detta är andra gången vi möter Conrad Hayes, utan att vi vet om att det är han. Första gången 

är när Juno får första brevet, ett brev som inte är hotfullt, utan bara ett helt vanligt – om än 

konstigt – brev. Han är okänd för oss, både som sångare, karaktär, och författare till breven, 

precis som operastycket han sjunger på. Efterhand som Conrad introduceras som karaktär, och 

blir vän med Juno, lär vi känna delar av honom, men han fortsätter att vara “half-familiar” för 

oss. Vi får reda på att David inte tycker om honom när Juliet och han tar en fika innan jullovet.  

“Conrad Hayes… Conrad Hayes fascinates me…” 

“But you don’t like him.” 

“No. He… disgusts me is a bit strong. I haven’t been in UCG long, but I’ve learned a lot 

about him. I do not like the man at all. I shouldn’t” – he smiled – “speak about another 

member of the department like that in front of a student, but I feel rather strongly about 

Conrad Hayes.” 

“What did he do that was so terrible?” I asked. 

David said nothing. 

“You don’t have to tell me,” I said.30 

Först får vi inget tydligt svar, men när samtalet går vidare säger David att han ogillar Conrad 

för att han har förrått sig själv och sin talang, men när Juliet säger att man inte kan hata någon 

för att den skadar sig själv är Davids enda svar ett mmm-ande innan han styr samtalet till 

Conrads namn och Joseph Conrad, som det är taget efter.31 Det blir tydligt att David vet mer 

om Conrad än han ger tillkänna först, och berättar det först efter Conrads självmord.32 Precis 

som sången och Conrad är bekanta, men inte kända, för oss är Juliet det för Conrad. De första 

breven är till Juno, och det är även henne han blir vän med och hjälper med tentor och uppsatser. 

Men Juno och Conrads relation är också bara halvbekant, den är till och med obekant, en lögn. 

Juno tror att Conrad är en vän, han tröstar till och med henne efter ett av breven33, men hon 

känner inte honom. När vi första gången hör Conrads röst som sjunger ett halvbekant 

operastycke säger det mycket om hans relation till Juno och Juliet, till världen – och kanske till 

                                                 
29 Gough, s. 28 
30 Gough, s. 70 
31 Gough, s. 71f. 
32 Gough, s. 246f.  
33 Gough, s. 189 
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och med sig själv. Musiken ger oss en ledtråd till Conrad som karaktär och dess roll för 

handlingen.  

“It looked ridiculously like a scene from a film.” 

Efter att Juno har fått ett andra brev kommer Juliet på Juno och Michael sovandes tillsammans 

i Junos säng. Michael har tröstat Juno under kvällen och natten när hon varit orolig, och Juliet 

suttit på biblioteket och studerat. Redan innan har Juliet listat ut, eller åtminstone fått starka 

misstankar om, att Michael älskar Juno. På morgonen diskuterar Juno och Juliet deras känslor 

för Michael. Juliet förnekar att det gör något ifall Juno och Michael inleder en relation, både 

för sig själv och för Juno. Michael och Juno inleder en relation, och Michael tar med Juno och 

Juliet till teaterföreningen, där han tidigare har varit engagerad. På väg in i byggnaden utspelar 

sig följande scen: 

He [Michael] grabbed her and growled, “A little more sympathy and understanding from 

the little woman, please. I fall upon the thorns of life, you know, I bleed.”  

“Not as much as I do,” said Juno very quietly, and kissed him. They stood backlit and 

framed by the open door. Soft piano music played from somewhere. It looked ridiculously 

like a scene from a film. I felt sublimely ill. 

Ironic applause came from the far end of the empty room. 34 

Pianomusiken i bakgrunden bidrar i högsta grad till att Juliet konstaterar att det ser ut som en 

filmscen. Trots att hon använder ’looked’ så är det närvaron av musik som gör att det känns 

orealistiskt, åtminstone för henne. Utan hennes kommentar om film så hade det varit orealistiskt 

för oss som läsare också, men med kommentaren tar scenen på något sätt sig tillbaka till 

realismen. Musikens effekt för oss läsare blir här förminskad till följd av Juliets kommentar, 

det blir lättare att acceptera att detta är något som “faktiskt” händer. Utan kommentaren hade 

det varit lätt att som läsare tolka Michael och Junos relation som något hämtat ur en film, som 

ett orealistiskt ideal och bråken som utspelar sig senare under romanen hade chockat oss mer 

än vad de gör. Juliets kommentar tar ner relationen till jorden, och normaliserar både Juno och 

Michael, och deras relation för oss.  

Att Juliet dessutom mår illa av scenen visar att hon uppenbarligen har känslor för Michael, 

vilket läsarna har varit medvetna om ett tag, men för henne blir kommentaren om att det ser ut 

som en filmscen inte något som bryter förtrollningen; den upphöjer snarare den och bidrar till 

hur Juliet så lätt stänger av rösterna som försöker påminna henne om att det hon gör är dumt 

                                                 
34 Gough, s. 43f 

Kommenterad [JW7]: Tydligare genom avsnittet 
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under tiden hon har sex med Michael. Deras relation är åtråvärd, och framförallt är Junos del i 

den åtråvärd för Juliet. Juno är den vackra, smarta, som har det lätt med allt, inklusive 

kärleksrelationer och när då Michael kysser Juliet följer hon med i det. Uppvaknandet, när 

Michael säger “Oh, shit. (..) Oh, fuck.”35 blir brutalt, och bryter förtrollningen – precis som 

Dominics ironiska applåd bryter filmscenens förtrollning.  

“Afraid of what might be” 

Juno & Juliet är fylld med musik, men den enda återkommande musiken är Kate Bushs album 

Hounds of Love. Albumet släpptes 1985 och består av två delar. Första sidan är individuella 

låtar, medan andra sidan, även känd som The Ninth Wave, berättar en historia om någon som är 

förlorad till havs. Titelspåret följer en person som försöker undvika kärleken, men är medveten 

om att det är fegt, och att det antagligen är fel (“And I don’t know what’s good for me”)36. Hen 

skäms för att den flyr från sina rädslor, som hen är medveten om inte är verkliga. Diktjaget 

genomgår en viss transformation, så även om hen inte blir helt orädd, så blir diktjaget medveten 

om att hen behöver kärlek, vågar erkänna det och be om hjälp från sin “darling”.  

Jag diskuterar endast titelspåret i relation till romanen, då jag tror att det är den kopplingen en 

typisk läsare gör snarare än till albumet i sin helhet.  

Första gången Juliet lyssnar på Hounds of Love är i samband med att hon börjar misstänka att 

Michael har känslor för Juno, något hon själv är rädd för att få bekräftat (“I almost asked her if 

we shared the same suspicion, but I couldn’t bring myself to.”)37, för det skulle tvinga henne 

att undersöka sina egna känslor – något hon är dålig på genom nästan hela romanen. Hon tar 

aldrig reda på vad hon känner för Michael – är hon kär i honom eller är det framförallt en 

avundsjuka mot att han ”väljer” Juno framför henne? I eventuella känslor för Michael ligger 

också en avundsjuka mot hur lätt hon tror att Juno har för livet, till skillnad ifrån henne. Hon 

flyr inte bara från kärleken, utan från alla känslor. Juliet är rädd för att få veta sanningen, precis 

som inledningsraderna i låten går “[w]hen I was a child, running in the night/Afraid of what 

might be/Hiding in the dark, hiding in the street”38. Hon är inte direkt ett barn, men Juliet 

konstaterar själv, i samband med att hon inte frågar David om varför han avvisar henne, att hon 

var väldigt ung.39 Precis som diktjaget i Hounds of Love utvecklas från att vara rädd för kärlek 

                                                 
35 Gough, s. 169 
36 https://genius.com/Kate-bush-hounds-of-love-lyrics, hämtad 2018-05-27 
37 Gough, s. 22 
38 https://genius.com/Kate-bush-hounds-of-love-lyrics, hämtad 2018-05-27 
39 Gough, s. 164 
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och fly ifrån det till att inse att kärlek är något hen behöver, så gör Juliet samma resa. Hon är 

fortfarande rädd, och lite osäker på vad som är bra för henne (precis som diktjaget i Hounds of 

Love), men hon inser vad hon behöver – och vågar ta steget och satsa på henne och David. Hon 

lyckas till och med få David att inse att rädslan för kärleken inte kommer rädda honom från de 

dåliga känslorna som följer med. I början säger den äldre Juliet, vår berättare; “At the time, I 

didn’t believe in love. Juno believed in love. Believing in it didn’t protect her. Not believing in 

it didn’t protect me”.40  

Precis som Juliet flyr från sina känslor gör David också det, och han går igenom en liknande 

resa. Juliet ser efter Conrads självmord att trots att Juno är ledsen, så finns Michael där och 

fångar upp henne, och det är det hon berättar för David. Som den äldre Juliet uttrycker det i 

slutkommentarerna till romanen: “[I]f all that extra happiness eventually led to a little extra hurt 

because we’d all more to lose, well so what. Hurt is part of life”.41  

Andra gången är precis innan David oannonserat dyker upp för att följa med Juliet till 

avslutningsfesten för Junos teatergrupp. Om låten börjar med att diktjaget är rädd för kärlek, 

och både David och Juliet är det i början, så är detta precis innan vi faktiskt ser en förändring 

hos båda. Albumvalet visar lite vad som komma skall, samtidigt som det återknyter till början 

av romanen.  

Hounds of Love fungerar i båda fallen framförallt symboliskt, men i åtminstone första fallet 

fungerar den också som filmmusik. Vi förstår mycket av Juliets känslor genom musikens 

symbolik, men de förstärks och förtydligas för oss om vi själva hör den. Här blir funktionen 

alltså precis som för filmmusik.  

Hounds of Love och Kate Bush är också en koppling till brodern Paul för Juliet, denna bror som 

lämnade Tipperary för att bosätta sig i San Fransisco. Paul var den som fick henne att börja 

lyssna på Kate Bush42 Precis som Juliet tycker Paul illa om hemstaden, även om hatet har 

mildrats med tiden. Hounds of Love blir en koppling för Juliet till livet utanför Tipperary, en 

påminnelse om att det går att ta sig därifrån och bli fri från småstaden, precis som Paul har 

blivit.  

  

                                                 
40 Gough, s. 11 
41 Gough, s. 269 
42 Gough, s. 84 
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“But I always heard it again, didn’t I?” 

Juliet har aldrig känt sig bekväm i sin hemstad, och längtat därifrån. Hon låter bli att åka hem 

under terminerna, och återvänder bara till jul. Hon reflekterar över hur hennes liv påminner om 

piratkopierade leksaker, som är nära att vara riktiga saken men inte är det. “I’d been given the 

wrong life, in the wrong town, and there was nothing I could do about it”43, hon har aldrig 

passat in och alltid känt sig fången. När hon och Juno åker hem över jul, går de ut på lillejulafton 

tillsammans med deras bror Paul. Paul är viktig för Juliet, trots, eller kanske tack vare, att han 

har varit borta i några år. Han tog sig ifrån Tipperary, och har varit öppen med sitt hat för 

hemstaden till deras föräldrar, något Juliet själv har svårt för.  

Musiken som spelas är låtar som alla känner till, diverse Bryan Adams-låtar, någon U2-låt och 

David Bowies Let’s Dance. Till en början stör inte musiken Juliet, trots att hon flera gånger 

tidigare har beklagat sig över den sortens musik. Hon är full, hon är ute i sin hemstad men med 

sin bror, hon slipper vara hemma med sin far. Hon är bekväm och har kul trots att hon hatar 

musiken. Juliet beskriver fortfarande musiken i nedvärderande termer, men för en gångs skull 

känner hon sig fri i sin hemstad. Hon vet att hon har ett hem någon annanstans, hon vet att hon 

inte är fast där. Men när hon har tagit syran, och dess effekt börjar märkas förändras hennes 

relation till musiken som spelas. Juliet blir fast i sitt huvud, precis som hon varit när hon var 

ung: 

I’d spent most of my life in Tipperary, locked in my own head, feeling like a visitor to a 

place where everybody else belonged. [--] [T]o me my home felt and cheap and wrong, and 

my life like an imitation of a real life, and every Christmas I’d dream I was somewhere 

else, somewhere more real than this, living my real life. [--] 

And as I danced, furiously alone, in Connollys on the night before Christmas Eve, I was 

back in my head, locked in, sobbing silently about nothing, with no reason for it and no 

outward sign (because, Christ, you don’t let them see you’re wounded). Galway had almost 

ceased to exist, even as a memory. I felt like I had been here forever and I’d be here forever 

and I’d die here if I ever died. I felt as if I’d dreamed the rest of the world. That I’d just 

woken up, and Galway had been a dream. All that existed was this moment in this town. 

Oh, this fucking town. I was in absolute, frozen despair inside as I danced and danced and 

danced. [--] The song went on forever. [--] The chorus came around again, and I felt a 

shivery feeling that I’d heard it too often, that it had come around too often, that it should 

be over, but I’d heard it a million times before, when I was younger and it had always 

ended, so it would be OK this time too. But I always heard it again, didn’t I? I’d heard it a 

million times when I was young, and I was hearing it now and it hadn’t ended. It wouldn’t 

end.44 

                                                 
43 Gough, s. 104 
44 Gough, s. 104ff.  



17 

 

Musiken här får Juliet att glömma att livet har blivit bättre, och precis som hon tidigare 

har varit fast i sitt huvud och sina böcker i Tipperary är hon nu fast i musiken och sitt 

huvud i Tipperary. Naturligtvis bidrar syran till hennes klaustrofobi, men eftersom hon 

har tappat tidsuppfattningen blir musiken ytterligare ett fängelse för genom den ”märker” 

hon att tiden inte går. Precis som hon har hört låtarna förut, och de bara kommer tillbaka 

hela tiden, blir det för Juliet som att hon för all del har tagit sig ifrån Tipperary, men just 

nu har hon inget bevis för att hon faktiskt kan hålla sig borta. Om låtarna hon hört som 

ung, som tog slut, och kom tillbaka, kommer tillbaka nu, varför skulle hennes gamla liv 

inte komma tillbaka?  

Musiken här har alltså en symbolisk funktion. Vi läsare vet inte vad det är för musik Juliet 

dansar till mot slutet, vilket bidrar till den klaustrofobiska känslan för oss läsare. Precis 

som Juliet är vi inte helt medvetna om vad som händer. Det drar in oss i boken på ett 

väldigt effektivt sätt.  

A Rainy Night in Soho 

Juliet stöter på David efter nyår nere i hamnen i Galway, och hon följer med honom till 

mataffären. När de handlat klart bjuder David med Juliet hem till sig och sin far på middag. 

David har båtpendlat från Connemara in till Galway. Detta tilltalar Juliets inre “romantic idiot”. 

Under båtresan får Juliet ta kontrollen och köra båten, och de sjunger The Pogues A Rainy Night 

in Soho. Låtens betydelse för scenen här är dubbel. Dels fungerar den som filmmusik och är 

stämningssättande för scenen, men det finns även symbolik i den kopplat till David och Juliets 

relation. Låten i sig är bitterljuv, både textmässigt och melodimässigt.  

Många viktiga ögonblick i Juliet och Davids relation händer i regnet, eller i nära anslutning till 

det. Dels präglas middagskvällen av regn, när de åker ut i båten regnar det och de sjunger A 

Rainy Night in Soho, men även senare under kvällen, när de har blivit kraftigt berusade regnar 

det. De går ut i regnet, ner på stranden, och Juliet trillar nästan ner i havet, men David fångar 

henne i sista sekund. Även här har vi en nästan filmisk scen som bryts och blir mer realistisk 

av en karaktärs kommentar, även om det här är en replik och inte en tanke: 

Hands held me up, under my arms, and only my bottom got wet. Then the hands shifted, 

and I was lifted right out of the water, with one arm supporting my back and one arm in the 

curve of my knees.  

“David,” I said, dreamily thinking, My God, this is the most romantic thing that has ever 

happened; I could happily die now. “You saved me.” 
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“Christ, you’re heavy,” he said.45 

Det här är kvällen som Juliet inser sina känslor för David, och det är även första gången 

de talar om det. David har känslor för henne också, men kan inte starta något nu, mycket 

på grund av sin döende far. Han vill inte att någon ska bli skadad, vilket han är säker på 

kommer hända om de inleder en relation där och då.  

Efter att Juno har fått ett tredje brev letar Juliet upp David, i regnet. Hon tror inte att hon 

är på väg till honom, men när hon stöter på honom inser hon att det var hon. Hennes 

undermedvetna söker sig till honom för räddning, för ”shelter from a shower”. De exakta 

raderna i låttexten ”I took shelter from a shower/And I stepped into your arms”46 kommer 

till liv i romanen. Juliet söker skydd både från den verkliga regnskuren utomhus, men 

även det symboliska regnet. Den jobbiga perioden med breven till Juno (och senare det 

enda brevet till Juliet), och Davids avfärdande av Juliet, kan ses som regn.  

Sista gången Juliet söker stöd hos David är när de hittar Juno gråtandes utanför 

teatersalen, när hon har upptäckt att det är Conrad som har skickat breven och sexuellt 

trakasserat henne. Även då regnar det. Efter konfrontationen med Conrad och hans 

efterföljande självmord söker sig Juno till Michael, och David och Juliet hittar varandra. 

Både det faktiska regnet och det metaforiska regnet är då borta.  

De faktiska textraderna utspelar sig alltså i låten, men om vi läser låttexten symboliskt 

istället ser vi att symbolen från låten förs vidare in i romanen.  

Att de sjunger A Rainy Night in Soho i just båtscenen förstärker känslorna i den, samtidigt 

som det ger oss en inblick i deras förhållande, nu- och framtida. I den här scenen används 

alltså musik nästan identiskt med hur musik används i filmer.  

  

                                                 
45 Gough, s. 161 
46 http://www.pogues.com/Releases/Lyrics/Singles/PoguetryInMotion/RainyNight.html, hämtad 2018-05-27 

http://www.pogues.com/Releases/Lyrics/Singles/PoguetryInMotion/RainyNight.html
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Avslutande diskussion 
 

Musikens betydelse för romaner är ett område som det inte har forskats särskilt mycket 

på, annat än när romaner på något sätt har försökt efterlikna musikens faktiska ljud eller 

form. Men en omfattande studie har publicerats, Gerry Smyths tidigare nämnda bok, och 

precis som Smyth har jag försökt förstå musikens roll i just romaner. Jag har kombinerat 

hans idéer om hur musiken kan påverka romaner med Peter Kivys idéer om att vi upplever 

själva läsandet som ett performance. Enligt mig blir det en tydligare länk att tänka att 

musiken faktiskt hörs för den informerade läsaren om vi tänker på romanläsning som ett 

performance inom läsaren, för läsaren. Jag tror också att den synen på läsning kan få fler 

att faktiskt följa de intertextuella, och intermediala, relationerna i litterära verk. Romanen 

är, trots tyst läsning, ett auditivt verk. Precis som vi får upp bilder av karaktärer och scener 

när vi läser, får vi upp musiken i huvudet. Musiken konkurrerar inte med berättarrösten i 

vårt huvud, utan den finns i bakgrunden.  

Min idé var att musikreferenserna gör allt från att bidra till en mer realistisk romanvärld 

till att påverka vår tolkning av scenerna, precis som filmmusik gör, och jag tycker mig ha 

funnit belägg för den idén i Juno & Juliet. Det största problemet med den här uppsatsen 

är såklart att långt ifrån alla som läser känner till varje musikreferens i varje roman, men 

precis som med okända intertextuella relationer så är det så att läsaren bjuds vidare på en 

upptäcktsfärd som kan ge en djupare insikt i romanen, och även framtida läsupplevelser. 

Musiken står i förbund med övriga texten, och blir ytterligare en tolkningsnyckel för 

läsaren.  

Julian Goughs Juno & Juliet är ett tacksamt studieobjekt för en undersökning om musik 

i romaner, då den är fylld av musikreferenser. Väldigt ofta är musiken symbolisk, men 

även stämningssättande för scenen. Eller, bättre uttryckt kanske, ofta berättar musiktexten 

något för läsaren om romanens handling och dess karaktärer, medan melodin påverkar 

läsarens känslor som i sin tur styr tolkningen av scenen. Musikens inflytande över läsaren 

blir då dubbel. Romanen påminner oss också om hur viktig musik kan vara för individen, 

för Juliet blir viss musik en räddning och annan musik blir en påminnelse om hur det är 

att vara annorlunda, utanför, och fast i ett liv som inte känns som sitt eget.  

Jag har bara tittat på intradiegetisk musik, och under uppsatsen gång har jag funderat en 

del på vad eventuell extradiegeteisk musik skulle ha för roll i en roman. Det är en otroligt 
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svår fråga, uppenbarligen skulle sådan musik påverka läsaren, men i vilken utsträckning 

den skulle påverka specifika scener är svårare att svara på, och ens spekulera i.   

De olika konstformerna har alltid, och kommer alltid, influera och påverka varandra. 

Ingen konst tillkommer eller upplevs i ett vakuum, och de intermediala referenserna är 

viktiga för tolkningen, nu precis som då.  
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