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Abstract: Uppsatsens syfte är att analysera John Marsdens sju böcker om ett fiktivt krig i 
Australien utifrån frågeställningarna: Vilket av böckernas två teman dominerar, är det kriget 
eller vuxenblivandet och hur konstruerar Marsden Ellie och de övriga ungdomarna? Som metod 
har Maria Nikolajevas teorier för textanalys tillämpats. Analysen visar att Marsden flätar 
samman sina båda teman och att krigstemat är förutsättningen för temat att bli vuxen. Ellie och 
de andra ungdomarna har flera olika egenskaper och utvecklas på olika sätt i böckerna, men de 
har också en given roll i som följer dem genom hela boksviten. 
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Engelsk titel: To become a grown-up in a world torn by war. 

A narrative analysis of John Marsden´s Tomorrow series. 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 
 
Inledning 
Bakgrund      1 
Syfte och metod     1 
Arbetets uppläggning     2 
 
 
Böckerna och författaren 
I morgon när kriget kom    3  
Författaren      4 
Resumé av I morgon-sviten    5 
 
 
Narratologiska begrepp 
Historia och berättelse     8  
 
    
Analys 
Första intrycket    10 
Ellie, historieskrivare eller dagboksförfattare?  11 
Ellies penna    13 
Rollbesättare John Marsden   18 
Den yttre fienden    20 
Den inre konflikten    22 
Hunger, stress och kärlek   26 
Vuxna som är frånvarande och sviker  28 
Ungdomarna som vuxna förebilder  29 
Helvetet – fristaden.    29 
 
 
Avslutning    32 
 
 
Källförteckning 
 
Bilaga 1 
 
 
 



Inledning 

 

Bakgrund 

 

”Våldsamt spännande läsning om rätt och orätt, liv och död, frihet, kärlek och ondska”. Så 

skriver tidningen Bokias läsvärld i juni – juli numret 2005 om John Marsdens böcker om ett 

fiktivt krig i Australien inför lanseringen av den åttonde boken om Ellie och hennes vänner. 

Samtidigt kommer de sju första  böckerna i en nyutgåva.  

     När den första boken I morgon när kriget kom (Tomorrow when the war began) gavs ut i 

Sverige år 1996 hade vi redan kunnat läsa två översatta böcker av Marsden nämligen hans 

första Så mycket att berätta för dig… (So much to tell you) och hans mest lästa Brev inifrån 

(Letters from the inside). Dessa både böcker handlar om ungdomar, som på olika sätt skadats 

genom vuxnas svek. Den ena är en dagboksroman och den andra en brevroman och 

spänningen ligger i att man som läsare inte får veta mer än vad dagbokskrivaren/brevskrivaren 

lämnar ut. Böckerna lämnar därför många frågor som läsaren själv får besvara. 

     I morgon när kriget kom och de följande sex böckerna, som är en fortsättning på den första 

boken, handlar om ungdomar som lever vanliga familjeliv med föräldrar och syskon i 

Australien och som tvingas klara sig själva när landet blir ockuperat och föräldrarna och 

syskonen blivit tillfångatagna. I Så mycket att berätta för dig… och Brev inifrån möter vi 

ungdomarna i deras vardag, men de sju böckerna som inleddes med I morgon när kriget kom, 

är fulla av dramatiska händelser där ungdomarna blir jagade av fienden och de får kämpa för 

sina liv. Det är explosioner och nattliga ridturer på flykt undan fienden. Här möter vi både 

moraliska frågeställningar och en dramatisk och spännande handling.  

 

Syfte och metod 

 

Mitt syfte är att se hur Marsden arbetar med sina båda teman, hur han lyfter fram dem och vad 

han egentligen berättar om. Är det en äventyrsberättelse med krigstemat som det centrala eller 

är det temat att bli vuxen som dominerar berättandet? Vem är berättarrösten och vad betyder 

detta för vår tolkning av böckerna? Ytterligare frågeställningar är hur Marsden har konstruerat 

sina karaktärer och hur han använder handlingen för att föra fram sina värderingar. 



    Jag kommer i min analys att använda den narratologiska metod som Maria Nikolajeva  

presenterar i sin bok Barnbokens byggklossar. Jag börjar min analys med att titta på olika 

utgåvors bokomslag för att se hur de tolkat böckernas tema och sedan kommer jag att jämföra 

dessa med innehållet. Därefter presenterar jag berättarrösten och de olika karaktärerna och 

visar vilken roll de har i böckerna. Jag tar upp handlingens yttre och inre konflikter. Slutligen 

skriver jag om vilken betydelse miljön har. 

 

Arbetets uppläggning 

 

I uppsatsen kommer jag först att presentera böckerna, därefter författaren och sedan ge en kort 

resumé av samtliga sju böcker. Efter att ha presenterat Maria Nikolajevas teorier, följer 

analysen och till sist avslutningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Böckerna och författaren 
 
I morgon när kriget kom 

 

Marsdens berättelse om ett fiktivt krig i Australien omfattar sju böcker. Den första boken 

Tomorrow when the war began gavs ut 1994 i Australien och blev översatt till svenska 1996. 

Den sjunde boken  The other side of dawn kom 1999 i Australien och blev översatt år 2000 

till svenska. Samtliga sju böcker är översatta av Elsa Svensson. Jag har endast ägna t mig åt de 

svenska översättningarna, men efter att ha läst den första boken på originalspråket tycker jag 

att Elsa Svensson har gjort ett gott arbete med översättningen.  I en recension i Svenska 

Dagbladet av Jan Hansson1 menar han att Elsa Svenssons insats för Marsdens framgång i 

Sverige inte kan överskattas. Böckerna har en progressiv handling och samtliga  sju delar kan 

läsas som en bok.  

     Från början hade Marsden planerat att det skulle bli tre böcker, men böckerna blev så 

populära i Australien att det blev sju. I den tredje boken var kriget ännu inte slut, men 

ungdomarna var i säkerhet på Nya Zeeland så det var öppet för en fortsättning, vilket det ju 

också blev. I den sjunde boken På andra sidan gryningen tog kriget slut, men sommaren 2005  

kom en fortsättning på svenska som heter Ellie: Så länge jag finns till. (The Ellie chronicles: 

While I live). Händelserna i den nya boken börjar fyra månader efter att kriget har tagit slut 

och nu ska de båda krigande ländernas invånare leva sida vid sida i Australien. Den här boken 

har en annan översättare än de tidigare, nämligen Aase Berg. 

     Den första boken börjar med invasionen, som troligen sker på nationaldagen den 26 

januari, eftersom den inträffar i slutet av ungdomarnas långa julledighet. I Australien är det 

varmt och soligt runt jul och skolorna har sitt längsta lov då. Läsåret börjar i februari. 

Böckerna handlar sedan om ungdomarnas sökande efter sina föräldrar och deras kamp mot 

fienden. Efter sprängningen av flygfältet i den femte boken vänder kriget och i den sjunde 

boken är kriget över.  

     Den första boken heter I morgon när kriget kom, för övriga titlar se källförteckningen. När 

jag refererar till alla sju böckerna använder jag uttrycket I morgon-sviten, som är en fri 

översättning av engelskans The Tomorrow series.2 När jag citerar ur böckerna så skriver jag 

bokens nummer i kronologisk ordning och boksidan, exempel (1:41). Här refererar jag till 

                                                 
1 Jan Hansson: ”En besvikelse för Marsdens alla läsare”. Svenska Dagbladet , 20005-05-09. 
2 www.panmacmillan.com.au/johnmarsden/ 2004-12-09  



sidan 41 i den första boken, på denna sida får ungdomarna första aningen om vad som har 

hänt när de hör flygplan komma under natten. I övrigt använder jag mig av fotnoter. 

Författaren 

 

John Marsden är född 1950 i Melbourne, Australien. Han har till idag skrivit ett trettiotal 

böcker och knappt hälften av dessa är översatta till svenska. Hans mest populära böcker är I 

morgon- sviten. Böckerna har getts ut i flera europeiska länder och även i USA. Den femte 

boken i serien Burning for Revenge (Så grydde hämndens timme) fick The Australian 

Booksellers Association´s Book of the Year pris 1998.3  

     På förlagets hemsida kan vi läsa att John Marsden som barn flyttade runt mycket i 

Australien med sin familj. När Marsden var två år lämnade familjen Melbourne och flyttade 

ut till en landsortstad. Här grundlades hans intresse för friluftsliv i den australiensiska bushen. 

Fyra år senare flyttade familjen igen och det var under den här tiden hans intresse för böcker 

och skrivande väcktes. Författare som Enid Blyton och W E Johns tillhörde favoriterna, men 

också den tasmanske författaren Nan Chauncy. Efter ytterligare fyra år hamnade familjen i 

Sydney och här gick Marsden i en skola med militär disciplin. När han kom upp i secondary 

school som ungefär motsvarar vårt högstadium blev han svårt mobbad av sina skolkamrater 

och blev senare inlagd på mentalsjukhus på grund av svår depression. 4 Så småningom började 

han studera vid Sydneys universitet, men slutade snart och började ta ströjobb, medan han 

fortsatte att intressera sig för litteratur och började skriva så smått. Han har också prövat på att 

sitta i fängelse i samband med en demonstation mot ett dammbygge. Vid 28 års ålder började 

han undervisa och då kände att detta var det rätta. Han skulle bli lärare. Det var medan 

Marsden arbetade i skolan, som han började skriva en ungdomsroman baserad på två 

människoöden som han kände till. Boken gavs så småningom ut och vid 37 års ålder kunde 

Marsden kalla sig författare. Hans första bok var So much to tell you (Så mycket att berätta…) 

som gavs ut 1987. Det är en dagboksroman där huvudpersonen bearbetar en traumatisk 

händelse i samband med sina föräldrars skilsmässa. Han fortsatte att skriva och att undervisa 

och 1990 kom Letters from the inside (Brev inifrån), som också är översatt till svenska och 

från 1994 kom I morgon-sviten.  

                                                 
3 www.panmacmillan.com.au/johnmarsden 2004-12-09 
4 Lena Kjersén –Edman(1998) Författare som stör och berör s 79 och 80 



     Förutom författandet och lärarjobbet så håller Marsden skrivarkurser. Han låter sig gärna 

inspireras av ungdomar i sitt skrivande. Han skriver för både yngre barn och ungdomar, men 

de böcker som finns översatta till svenska passar för läsare från 13 år och uppåt. 

     De översatta böckerna, förutom I morgon-sviten, handlar om ungdomar med problem och 

där de vuxna har svikit. Med hjälp av sitt skrivande under olika former så bearbetar 

huvudpersonerna sitt trauma och även om böckerna inte har något lyckligt slut så har 

huvudpersonen tagit ett steg i rätt riktning. I I morgon-sviten blir de vuxna internerade och 

ungdomarna får lita till sig själva och när det blir fred har deras upplevelser under kriget 

förändrat dem.  

 

Resumé av I morgon-sviten  

 

Under jullovet ger sig sju ungdomar, fyra flickor och tre pojkar, ut för att campa i en ravin, 

kallad Helvetet. Ungdomarna verkar vara i 15 – 16-årsåldern och de går i samma skola i en 

liten landsortsstad som heter Wirrawe. Campingen är Ellie och Corries idé. De ska börja sitt 

sista skolår efter jullovet och  vill lära känna några av skolkamraterna mera innan skolan 

slutar för gott.  

     Samtidigt som ungdomarna är ute och campar firar man en minnesdag i Wirrawee, troligen 

nationaldagen den 26 januari,  och ungdomarnas föräldrar och syskon kommer att vara där 

några dagar.  

     Under veckan i Helvetet är ungdomarna isolerade från yttervärlden. När de ska återvända 

hem och kommer fram till den första gården som är Ellies hem, upptäcker de att hundarna är 

döda, de har varken fått mat eller vatten på en vecka. Ellies föräldrar finns inte heller 

någonstans. De fortsätter till de andra ungdomarnas hem och där är det likadant. De förstår att 

föräldrarna inte har återvänt hem från minnesdagen. De tar sig in till Wirrawee och där får de 

dels kontakt med andra som gömmer sig och dels med fiendesoldater. De får då reda på att 

landet har blivit invaderat och att deras familjer sitter i ett interneringsläger.  

     Medan ungdomarna i smågrupper försöker ta reda på så mycket som möjligt om vad som 

har hänt konfronteras Ellie, Corrie och Kevin för första gången med fienden och genom att 

spränga en gräsklippare lyckas de döda soldaterna och fly. Robyn och Lee har inte samma tur 

utan när de blir upptäckta blir Lee skjuten i benet. De lyckas gömma sig, men Lee kan inte 

förflytta sig. Efter en dramatisk insats av hela gruppen tar de sig tillbaka till Helvetet. De är 



nu åtta stycken, eftersom de har träffat på skolkamraten Chris när de letat efter mat i husen ute 

på landet. 

     Efter ett tag beslutar de sig för att gå till handling och slå till mot fienden. De spränger en 

bro. Corrie som samtidigt är ute och letar efter mat i husen på landet blir allvarligt skottskadad 

och hon måste till sjukhus. Kevin erbjuder sig att köra henne till sjukhuset i Wirrawee och när 

första boken slutar är det sex stycken ungdomar kvar i Helvetet. 

     Efter att ha tagit det lugnt ett tag återvänder ungdomarna i nästa bok till Wirrawee för att ta 

reda på vad som hänt Corrie. De beger sig till sjukhuset. Corrie ligger i koma och de får veta 

att Kevin nu sitter internerad. De får också en del nyheter om kriget från Corries 

australiensiska sänggranne och även här konfronteras de med fiendesoldater. 

     Tillbaka i ravinen, vill de försöka finna andra grupper som gömmer sig för fienden och ger 

sig ut åt motsatt håll än tidigare. De träffar snart på en grupp vuxna som från sitt gömställe 

ägnar sig åt en del smärre sabotage under ledning av major Harvey. Medan ungdomarna 

fortfarande är kvar hos dem hamnar gruppen i ett bakhåll och alla utom ungdomarna dödas 

eller tillfångatas. Ungdomarna lyckas ta sig därifrån och kan ta sig tillbaka till ravinen. Där 

upptäcker de att Chris, som stannat kvar i Helvetet, är försvunnen.  

      De vill än en gång göra något aktivt och ger sig in i Wirrawee och spanar på fienden. De 

kommer då på idén att de ska spränga de hus där de förstått att de högsta befälen bor. Med 

hjälp av timer och brödrostar lyckas ungdomarna sprida förödelse och död. Nu är de jagade 

och återvänder ut i bushen. På väg till ravinen hittar de sin vän Chris död efter en bilolycka. 

     Kriget har nu pågått ett halvår och efter sprängningen i Wirrawee har ungdomarna 

utvecklat olika stressymptom. Snart börjar de dock känna att de vill ge sig ut igen och Lee vill 

ge sig på Cobblers Bay som har blivit en viktig hamn för fienden. På väg dit upptäcker de att 

fienden håller på kolonisera landet och många arbetsgrupper består av fångar. På ett ställe 

träffar de på Kevin som tillhör en sådan arbetsgrupp. De beslutar att frita honom och lyckas 

till priset av en soldats liv.  

     Kevin har lärt sig sprängteknik i interneringslägret och nu blir ungdomarna ännu mer 

beslutsamma när det gäller att attackera hamnen i Cobblers Bay. Ellie och Homer lyckas med 

hjälp av de andra ta sig in i ett fartyg och när de spränger detta fartyg förstör de samtidigt en 

stor del av hamnen. Efter en dramatisk simtur jagade av helikoptrar lyckas Ellie och Homer ta 

sig i land igen. Ungdomarna återförenas ett kort tag, men sedan går de i ett bakhåll och förs 

till Strattons fängelse. I fängelset träffar de major Harvey som nu har gått över till fienden och 

det är han som förhör dem. Det sker flera flygattacker mot staden och när fängelset bombas 

försöker ungdomarna fly. Major Harvey är nära att stoppa dem, men då spränger Robyn sig 



själv och major Harvey till döds med en handgranat. De andra lyckas fly och får hjälp av de 

nya zeeländska soldaterna att ta sig till Nya Zeeland. 

     I den fjärde boken har de fem ungdomarna varit på Nya Zeeland i fem månader. De blir nu 

ombedda att återvända till Australien för att hjälpa en grupp soldater från Nya Zeeland med 

att visa vägen till Wirrawees flygplats. Denna har byggts ut av fienden och blivit en viktig 

flygplats och soldaterna vill förstöra den. Väl i Australien misslyckas operationen och 

soldaterna försvinner. Så småningom lyckas ungdomarna av en händelse hamna i en av 

flygplatsens hangarer och bestämmer sig för att själva sabotera flygplanen. De lyckas och flyr 

under stor dramatik. De gömmer sig sedan i Ellies farmors hus i Stratton. Medan de håller sig 

gömda där upptäcker de att det finns en grupp yngre barn i staden som hållit sig undan 

fienden under hela kriget, men fienden är barnen på spåren och när soldaterna slår till mot 

deras gömställe lyckas ungdomarna fly tillsammans med fem av dem. Ett av barnen dör av 

svält och utmattning, men de andra fyra klarar sig. 

      Ungdomarna tar med sig barnen till ravinen. När ungdomarna får radiokontakt med major 

Finlay på Nya Zeeland ber han dem stanna kvar och hjälpa dem med fortsatta sabotage för att 

förkorta kriget. En soldat från Nya Zeeland anländer med mat och sprängmedel. Han 

återvänder med tre av barnen och ungdomarna fortsätter nu tillsammans med det fjärde 

barnet, Gavin, sina sabotage. Under ett av sabotagen blir Ellie tillfångatagen och förd till ett 

koncentrationsläger. Hon får hjälp med att fly därifrån och har precis träffat sin mamma när 

de får beskedet att kriget är slut efter ett och ett halvt år. Även de övriga ungdomarna 

tillfångatogs när Ellie greps och nu oroar hon sig för att de ska vara döda. De har dock klarat 

sig alla fem och alla utom Lee och Gavin kan återförenas med sina familjer. Gavin får stanna 

hos Ellies familj. Fredsavtalet innebär att de nu ska dela sitt land med de människor som 

ockuperade det. Gränsen kommer att gå nära Wirrawee där ungdomarna bor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Narratologiska begrepp   

 

Historia och berättelse  

 

Eftersom jag huvudsakligen kommer att utgå ifrån Maria Nikolajevas bok Barnbokens 

byggklossar i min analys, så kommer jag att använda hennes termer. När man analyserar en 

text kan man utgå ifrån olika metoder. Jag har valt en textorienterad metod, narratologin, som 

har sitt ursprung i strukturalismen. Den narratologiska analysen kan delas in i två delar. 

Nikolajeva använder Seymor Chatmans termer story och discourse, som hon översätter till 

historia och berättelse eller diskurs.5 Jag kommer att använda termerna historia och berättelse.   

     Historien tar upp vad boken handlar om fabel, intrig, handlingens förlopp, tema och motiv 

samt miljön som då innefattar både tiden och platsen där historien utspelas. Historien tar 

också upp de litterära personerna, vem eller vilka är huvudpersoner och hur karaktäriseras 

personerna i böckerna. Är de med Nikolajevas termer statiska eller dynamiska?6 Med statiska 

personer menar Nikolajeva personer som inte förändras under berättelsens gång utan är 

likadana hela tiden. Dynamiska personer förändras och utvecklas i boken, detta kan t ex bero 

på att de under berättelsens gång blir äldre och men även olika upplevelser kan förändra dem. 

Nikolajeva delar också in personerna i platta eller runda.7 Platta personer är personer som bara 

har en dominerande karaktär, detta kanske för att de har en viss roll i berättelsen, medan runda 

personer har flera olika egenskaper. Nikolajeva tar också upp genusperspektivet och vad som 

kännetecknar en person- och handlingsorienterad berättelse. Barn- och ungdomsböcker är ofta 

handlingsorienterade, medan vuxenböcker är personorienterade.8 

     Berättelsen tar upp berättarperspektivet, vem berättar? Är det en opersonlig berättare eller 

en personlig? Nikolajeva nämner fyra olika typer av opersonlig berättare, den allvetande, den 

begränsat allvetande, den objektive och den introspektive. Den introspektive är en berättare 

som bara vet vad en av personerna vet, gör, tänker och känner.9 Berättaren kan också vara 

personlig och då kan det vara en simultan jagberättare, som berättar efterhand som 

händelserna utspelar sig eller en retrospektiv jagberättare som berättar i efterhand, när det har 

                                                 
5 Maria Nikolajeva. (2004)  Barnbokens byggklossar s 36 
6 Nikolajeva s 109 
7 Nikolajeva s 110 
8 Nikolajeva s 135 
9 Nikolajeva s 149 



hänt.10 I den moderna barn- och ungdomslitteraturen är jagberättaren ofta en opålitlig 

berättare, berättaren undanhåller viktig information11. När man ska beskriva berättarens 

förhållande till det som berättas talar man om berättelsen olika nivåer.12 Den nivå där 

berättelsen utspelar sig kallas för den diegetiska nivån, berättarnivån, också kallad nollnivån. 

De nivåer som är över nollnivån kallas metadiegetiska och de nivåer som befinner sig under 

nollnivån kallas hypodiegetiska.  Om berättaren befinner sig på samma nivå som det han 

berättar om, är han homodiegetisk, han befinner sig i fiktionen. Befinner han sig på en annan 

nivå är han heterodiegetisk, han befinner sig utanför fiktionen. Berättarens distans till den 

diegetiska nivån kan vara antingen intradiegetisk, berättaren berättar efterhand som 

händelserna utspelar sig eller extradiegetisk, han befinner sig utanför berättelsen. 

Temporaliteten analyserar berättelsens tidsstruktur.13  

     Jag kommer att använda mig av den svenska översättningen i min analys. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys  
                                                 
10 Nikolajeva s 152 
11 Nikolajeva s 154 
12 Nikolajeva s 162 
13Nikolajeva s 205 



 

Första intrycket 

 

Redan i den första bokens titel, I morgon när kriget kom(Tomorrow when the war began) får 

vi reda på att boken handlar om ett krig och jag tänker inleda analysen med att undersöka om 

man i de länder, där boken givits ut har framhävt detta eller om man valt något annat på 

omslaget.14 I Sverige har böckerna kommit ut i tre olika utgåvor, den första kom 1996 med ett 

omslag av Kaj Wistbacka. Den andra är pocketutgåvan där man använt Kaj Wistbackas 

omslag som grund och den tredje utgåvan kom 2005. Detta oms lag är gjort av Larry Ronstant 

och har använts i flera andra länder bland annat Frankrike.  

       På den första svenska utgåvan löper bilden över bokens fram- och baksida. Bilden är i 

blått och brunt och vi ser tre ungdomar bakifrån stående på en klippa och titta upp mot några 

jaktplan som kommer flygande över dem. Pojkarna intar en passiv hållning, men flickan på 

bilden utstrålar beslutsamhet genom att hon har satt händerna i sidorna. Samma bild fast 

förminskad finns i övre högra hörnet på pocketupplagan. Den tredje upplagan kom 2005 och 

de dominerande färgerna är orange och svart. Den övre delen av omslaget visar några 

skuggfigurer som flyr undan en helikopter som omges av ett orange ljussken. Den nedre delen 

är svart och förutom titel och författare löper en taggtråd över omslaget. Man kan inte urskilja 

om personerna är män eller kvinnor, vuxna eller ungdomar. 

     Även i Tyskland har det kommit flera utgåvor och en av dem har ett liknade motiv som 

Kaj Wistbackas med en flicka i förgrunden och några flygp lan som flyger över dem. En annan 

tysk utgåva visar en landskapsbild från Australien. Den holländska utgåvan påminner om 

utgåvan i svart och orange och med skugglika figurer som tar sig fram. Längs bokryggen på 

framsidan av den holländska utgåvan ser vi åtta små bilder av den typ som man tar i 

fotoautomater på järnvägsstationer och liknande och efterhand som ungdomarna blir färre i de 

sex följande böckerna minskas också antalet foton på de sex följande omslagen. I Danmark, 

Italien och USA ser vi en flicka framifrån eller i profil i förgrunden och bakgrunden är diffus. 

Av de omslag som jag har hittat är endast ett, det spanska, direkt knutet till krig. 

Omslagsbilden visar en gasmask.  

     Det är över tio år sedan den första boken kom ut i Australien och i samband med jubileet 

kom en ny utgåva. Här har man valt en omslagsbild som mer signalerar krig än tidigare 

utgåvor. 
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      På omslagen är det alltså personerna som dominerar och endast den spanska utgåvan och 

den australiensiska jubileumsutgåvan kan tolkas som om det handlar om något allvarligare än 

ett vanligt äventyr. Det intressanta är dock att flera förlag har valt att bara ha en flicka på 

omslaget utan att direkt placera henne i någon särskild situation.  

     Fokuseringen på människorna och inte på kriget stämmer bra med böckernas innehåll då 

jag menar att kriget närmast får fungera som en bakgrund till det stora temat nämligen att bli 

vuxen. Jag kommer att visa detta längre fram, men börjar analysen med att ta upp 

berättarperspektivet,  för att sedan fortsätta med vad som berättas.    
 

Ellie, historieskrivare eller dagboksförfattare?  

 

I de böcker av Marsden som är översatta till svenska har vi tydliga berättarröster. Hans första 

bok Så mycket att berätta för dig… är en dagbok eller loggbok, som eleverna på 

huvudpersonens skola blir uppmanade av sin lärare att skriva. Detta grepp att skriva av sig 

använder han även i andra böcker. I boken Brev inifrån låter han två flickor brevväxla. I alla 

hans böcker, som är översatta till svenska utom en, Vi ses Tony (Dear Miffy), är det flickor 

som berättar. Marsden säger själv att det inte ska ha någon betydelse om det är en flicka eller 

pojke som är berättare, samtidigt menar han att en pojke som berättare i I morgon-sviten 

skulle förändra böckerna därför att en pojke skulle vara tuffare och då passade en flicka med 

manliga egenskaper bättre. Han har också sagt att flickor får skriva om känslor och visa 

känslor och det fick inte pojkar när han var ung och gick i skolan. 15 

 

Det är bara en halvtimme sedan någon – jag tror det var Robyn – sa att vi borde skriva ner 

allting, och det är bara tjugonio minuter sedan jag blev vald att göra det, och under de tjugonio 

minuterna har jag haft allesammans hängande över mig medan de stirrade på den tomma sidan 

och skrek idéer och råd till mig. Stick i väg med er! Jag kommer aldrig att få det här gjort. Jag 

har ingen aning om var jag ska börja, och jag kan inte koncentrera mig i det här oväsendet. (1:6) 

 

 Ellie i I morgon-sviten är inte en frivillig dagboksskrivare. Hon blir ombedd att vara ett 

språkrör för ungdomarna och dokumentera vad som har hänt dem under kriget för att om de 

inte överlever ska överlevande australiensare veta att de i alla fall kämpade. I de två första 

böckerna är det tydligt att hon dokumenterar vad som har hänt och att det sker på uppdrag av 

de andra. Från tredje boken har skrivandet blivit ett sätt för Ellie att bearbeta vad som har hänt 
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och händer. Det är som ett tvång, det känns inte som om det som hänt är verkligt förrän hon 

har skrivit ner det, skriver hon. Från den fjärde boken får de andra ungdomarna en mindre 

framträdande roll och Ellie fokuserar mer på sig själv.  

      Kriget har pågått ett par månader när Corrie förs till sjukhus skjuten i ryggen. 

Ungdomarna har gjort flera sabotage när de drar sig tillbaka till Helvetet och kommer på idén 

att dokumentera vad som har hänt. Den andra boken skriver Ellie efter att de har hittat Chris 

döda kropp och den tredje när de har kommit till Nya Zeeland. När den sjunde boken skrivs är 

det fred. Papperen gömmer Ellie i eremitens hus i ravinen, utom dem hon skriver på Nya 

Zeeland, dem lämnar hon till sin terapeut där, Andrea. Efter kriget ger Ellie ut sina 

manuskript i bokform. Hon blir en överlevande Anne Frank och Ellie syns även i teve och blir 

en kändis.  

     Berättarperspektivet innefattar också berättarnivån, den diegetiska nivån. Oavsett om vi 

anser att berättelsen har sin diegetiska nivå när Ellie sitter och skriver eller om vi menar att 

den diegetiska nivån är när händelserna hon berättar om utspelar sig, så låter Marsden Ellie 

finnas med i själva fiktionen i båda fallen. Hon blir en homodiegtisk berättare, hon finns med 

i berättelsen. 

     Ellie berättar mycket detaljerat i den första boken vad som har hänt. Hon återger även vad 

de andra upplever som privata samtal och när de övriga i gruppen ska läsa hennes manuskript 

och godkänna det hon har skrivit blir flera av dem arga och ledsna därför att hon har lämnat ut 

det privata. Chris är den som blir mest arg, medan Fionas och Homers spirande förälskelse 

övergår i generad tystnad. Ellie skriver att hon vill vara ärlig i sitt skrivande, men det är hon 

som väljer vad hon skriver ner och vad hon utelämnar och på så sätt är hon inte en pålitlig 

berättare. Nikolajeva skriver att en jag-berättare alltid blir opålitlig16 eftersom han enbart kan 

förmedla sin subjektiva uppfattning av händelserna och karaktärerna. Hon skriver också att i 

de flesta moderna ungdomsböcker är det en berättarstrategi att fördunkla historien snarare än 

att berätta sanningen. Vi kan se detta i Marsden andra översatta böcker.  Ellie en subjektiv 

jag-berättare, det är hon som gör urvalet, det är hon som bestämmer vad hon ska berätta. Vi 

vet inte vad hon undanhåller och om hon fördunklar historien. Hon skriver emellertid ”[a]tt 

vara borta från utställningen ett år kunde inte skada oss. Det var vad vi trodde” (1:22) och 

därmed ger hon oss istället en föraning om att något ska hända. Ellie ska skriva ner vad 

ungdomarna har uträttat under kriget, Fionas och Homers relation har inget direkt med kriget 

att göra, likväl väljer Ellie att skriva om den. Därmed har hon också förstört den och eftersom 
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Ellie är svartsjuk på deras relation och vill att båda ska stå henne närmast så kan man undra 

över hennes motiv.  

 

 Ellies penna 

 

Så här skriver Ellie om sina vänner i den inledande boken och när det gäller henne själv får vi 

utgå ifrån hennes tankar och handlingar.  
     Ellie berättar först hur det kom sig att hon och hennes barndomsväninna Corrie MacKenzie 

började planera utflykten. De vill avsluta lovet med något särskilt och bestämmer sig för att 

ge sig ut och campa.  

     Om Ellie och Corrie får vi veta att båda är enda barn och bor med sina föräldrar på en gård 

på landet. Ellies föräldrar har tjurar och får, men vi får inte veta så mycket om Mackenzies 

gård. Flickorna är ungefär femton eller sexton år och ska börja sista läsåret i skolan efter 

juluppehållet. Ellie och Corrie har mycket gemensamt, de är vana vid att hjälpa till hemma 

både i köket och utomhus på gården. De är vana vid djur och känner trakten de bor i väl. De 

vet hur man klarar sig i bushen och vad man ska akta sig för. Ellie kan slakta ett lamm och 

tillaga det och Corrie kan mjölka. Ellie kör också bil trots att hon inte är körkortsmyndig. 

Båda är ledartyper, men Corrie är den mognare och blygare av de båda. De klarar skolan bra, 

även om pojkar, är ett större intresse än skolarbetet. De drömmer om att i framtiden resa 

tillsammans.  

      Ellie och Corrie har ofta campat tidigare, men detta ska bli första gången de ska ha med 

sig pojkar när de är ute och campar. Ellie har precis gjort slut med sin pojkvän Steve, men 

Corries pojkvän Kevin är självskriven. Kevin bor också på landet tillsammans med sina 

föräldrar och småbröder och Ellie beskriver honom så här. 

 
Kevin, […], var mer typisk för oss ute på landet. Han är äldre än vi andra. Men han var Corries 

pojkvän och därför måste han följa med annars skulle hon ha tappat intresset med en gång. 

     Det första man lade märke till på Kevin var hans breda mun. Det andra var storleken på hans 

händer. De var enorma. Som murslevar. Han var känd för att ha höga tankar om sig själv. Och 

han tog gärna äran för allting. Jag blev ofta irriterad på honom för det, men jag tyckte ändå att 

han var det bästa som hänt i Corries liv. För innan hon började gå ut med honom var hon alldeles 

för tyst och blyg. (1:18) 

  



Eftersom det ska vara pojkar med på utflykten vill föräldrarna att de ska vara många och Ellie 

och Corrie bjuder med sina väninnor och skolkamrater Fiona, Fi, Maxwell och Robyn 

Mathers.  

 

….. Fi för hon är också lätt och smidig. Fi har alltid varit något av en idol för mig, någon som 

jag tyckte var perfekt och såg upp till. När hon gjorde något galet sa jag alltid: ”Fi! Gör inte så! 

Tänk på att du är en förebild för mig!” Jag älskar hennes vackra fina hy. Hon har vad min 

mamma kallar för ”rena drag”. Hon ser inte ut att ha arbetat hårt någon gång i hela sitt liv, aldrig 

varit i solen och aldrig smutsat ner händerna, vilket också stämmer för i motsats till oss ute på 

landet bodde hon i stan och tillbringade mer tid med att spela piano än med att ge fåren medicin 

och märka lamm. Båda hennes föräldrar är jurister. (s.1:17-18) 

 

Fiona är ingen ledartyp, men hon är inte heller så bortkommen på landet som Ellie tror. 

Robyn bor i utkanten av stan, hon är enda barn och hennes pappa är försäkringsagent. Robyn 

är en ledartyp, hon är lugn och trygg. Hon är också en tävlingsmänniska, sportig och 

dessutom aktiv kristen. 

     De fyra flickorna känner varandra väl, medan de pojkar de bjuder in inte känner varandra 

särskilt mycket. Homer Yannos, vars familj är av grekiskt ursprung, bor granne med Ellie på 

landet och är skolans värsting. Så här berättar Ellie om honom. 

 

Homer var vild och våldsam. Han brydde sig inte om vad han gjorde eller vad någon tyckte. Jag 

tänker alltid på när vi var små och åkte dit för att äta lunch. Mrs Yannos försökte få Homer att 

äta brysselkål. De grälade om det och det slutade med att Homer slängde brysselkålen på sin 

mamma. En träffade henne i pannan, ordenligt hårt också. Jag stirrade med ögon stora som tefat. 

Jag hade aldrig sett något liknade tidigare. Om jag hade försökt göra något sådant hemma skulle 

de ha kedjat fast mig bakom traktorn och använt mig att slå sönder jordkokorna med. När vi 

började gymnasiet samlade Homer några av sina galna kompisar i dagliga tävlingar som han 

kallade för grekisk roulett. I grekisk roulett samlades de varje lunchrast i ett rum som låg långt 

från lärarnas vakade ögon och sedan gick i tur och ordning fram till ett fönster och körde 

huvudet i det. Var och en gjorde det tills klockan ringde för eftermiddagens lektioner eller tills 

fönstret gick sönder, vilket som kom först. Om det var ditt huvud som krossade fönstret fick du 

– eller dina föräldrar – betala räkningen för ett nytt. De krossade en massa fönster när de lekte 

grekisk roulett, innan skolan äntligen vaknade och fattade vad som pågick. (1:19) 

 

Homer är en macho kille och en negativ ledare, men han kommer att visa andra sidor under 

kriget. 



     Eftersom Ellie har gjort slut med Steve bjuder hon in Lee som hon är intresserad av. Lee är 

son till en vietnamesisk restaurangägare och hans thailändska hustru. De bor inne i centrala 

Wirrawee där de också har restaurangen. Lee har flera småsyskon. ”Han verkade alltid så 

allvarlig, så uppfylld av sin musik, men jag tyckte helt enkelt att han var intressant.” (1:14) 

skriver Ellie om honom. Kevin, Homer och Lee kommer med på utflykten.  

     Den fjärde pojken Chris Lang tvingas tacka nej eftersom han ska vakta sina föräldrars hus 

medan de är bortresta. De övriga ungdomarna träffar honom senare när kriget har brutit ut och  

de letar efter mat. Han följer då med till Helvetet. Chris är en mycket speciell person, han är 

intelligent, skriver poesi, men använder också droger och alkohol. Han är en ensam person 

precis som Lee, men till skillnad från Lee så drar han sig undan de andra. 

     Ellie skriver i jagform och det är hela tiden hennes tankar och upplevelser som förmedlas, 

när vi får veta vad som har hänt de andra är det vad de berättat, som vi får återberättat. Vi får 

aldrig förstahandsinformation om deras tankar eller känslor. Detta är mycket tydligt i samtliga 

böcker. Anders Ohlsson skriver i boken Epikanalys att man skiljer mellan ”telling” där 

framställningen är indirekt förmedlad eller återberättad av en påtagligt närvarande berättare 

och ”showing”17 ett slags dramatisk framställning av händelser och repliker där berättaren inte 

märks. Ellie är påtagligt närvarande. Hon berättar i efterhand, retrospektivt, och hon är en 

personlig, introspektiv berättare. Ellie vet bara vad hon själv tänker och berättar bara vad hon 

själv har upplevt och andra berättat för henne. 

     Innan jag går vidare och skriver mer om ungdomarna tänker jag diskutera frågan om 

böckerna har en individuell eller kollektiv huvudperson. 18 Det vanligaste är att berättelsen 

fokuserar på en person, protagonisten och att berättelsen vävs kring denna person. Det är dock 

inte alltid självklart i en berättelse vem som är huvudpersonen. I Peter Pohls bok Janne, min 

vän väntar man sig att Janne, titelpersonen, ska vara huvudpersonen, men så är det inte, utan 

det är vännen som berättar som är huvudpersonen. Att ha en kollektiv huvudperson innebär att 

en grupp barn eller ungdomar står i centrum och dessa kan ha olika karaktärsdrag, vara i olika 

åldrar och av olika kön, vilket gör att fler läsare kan identifiera sig med huvudpersonerna. I 

barn- och ungdomslitteraturen är det vanligt med en kollektiv huvudperson, medan det nästan 

aldrig förekommer i vuxenlitteraturen. 

      I Marsdens I morgon-svit är det en grupp ungdomar som står i centrum. I de första 

böckerna utvecklas de på olika sätt, men när de kommer tillbaka till Australien har de fått 

vissa karaktärsdrag som sedan följer dem. Ungdomarna är i samma ålder, men av olika kön 
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och representerar både stad och land, olika socialgrupper och har olika karaktärsdrag. Allt 

detta talar för att böckerna har en kollektiv huvudperson, att gruppen bildar en enhet.  

     Böckerna är emellertid Ellies dagböcker och det är mycket tydligt att det är Ellies tankar vi 

får ta del av. Hon skriver i jag-form och när ungdomarna får veta att man vill att de ska åka 

tillbaka till Australien är det enbart Ellies chockade och skräckslagna tankar inför detta som vi 

får dela, vad de andra tänker och känner då vet vi inte.(4:kap.1) Det är också hennes 

sympatier och antipatier som styr hennes skildring av de övriga ungdomarna. När vi läser 

böckerna är det inte alltid vi uppfattar dem på samma sätt som Ellie. I de fyra senare böckerna 

är det Ellies upplevelser som dominerar, vi får inte lika många återberättade händelser från de 

andra. I den nyligen översatta åttonde boken är det dessutom tydligt att det är Ellie och ingen 

annan som är huvudpersonen. Så jag lutar mer åt att  böckerna har en individuell 

huvudperson, Ellie, och inte en kollektiv huvudperson. Det känns dock som om böckerna 

hamnar i ett gränsland och att det finns många motiveringar även för motsatsen.  

     I de traditionella barn- och ungdomsböckerna är personerna underordnade handlingen och 

man säger att böckerna är handlingsorienterade. När böckerna berättar mer om vad personerna 

tänker och känner än vad de gör, så kallar man böckerna för personorienterade.19 Eftersom 

Marsdens boksvit följer grundmönstret med exposition, förveckling, kulmen och upplösning 

så är den handlingsorienterad, men böckerna fokuserar också på Ellies tankar och upplevelser. 

Vuxenblivandet, att ta ansvar för sig själv och andra, berättat i en äventyrsroman. Precis som 

det finns två teman, så får vi parallellt en handlingsorienterad och en personorienterad 

berättelse. 

     Förutom Ellies inledande karaktärisering av ungdomarna så blir det genom de samtal och 

händelser som Ellie återger som vi lär känna dem. Som jag skrev ovan så får vi endast veta 

vad Ellie känner inför återresan till Australien, men på väg hem delger Fiona Ellie sina tankar. 

 
”Jag vill inte heller åka”, sa Fi. 

 ”Du protesterade inte särskilt mycket.” 

 ”Nej, vi kan ju ändå inte göra mycket åt det”, sa hon och ryckte på axlarna. ”Jag tyckte det 

kändes som om överste Finlay ansåg att det var så viktigt att vi var tvungna att göra det.” 

    [………..] 

  ”Jag är räddare nu än jag var förut”, erkände jag. [………….. ] Är inte du det?” 

   ”Jo, naturligtvis. Men konstigt nog känner jag mig helt lugn just nu. Jag vet inte varför. De 

borde nog sätta mig i tvångströja”, sa hon och kikade ner i kaffet som om hon trodde att hon 

skulle hitta ett svar där. ”Jag tror att det delvis beror på soldaterna”; fortsatte hon sedan. ”De är 
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så professionella när det gäller allting. Jag tycker det känns som om vi bara behöver vara 

åskådare den här gången, att vi kan lämna allt det viktiga till dem.” (4:28-29) 

 

Så blir det naturligtvis inte utan ungdomarna får fortsätta kampen mot fienden när de kommer 

tillbaka till Australien, men till skillnad från Ellie känner sig Fiona trygg med de vuxna. 

     Redan i den inledande presentationen av de övriga så visar Ellie tydligt var hennes 

sympatier och antipatier ligger. Fiona är hennes idol, Homer är som en bror och hon blir ofta 

irriterad på Kevin. Samtidigt som Ellie ser Homer som en bror berättar hon hur vild och 

våldsam han är och har varit, och trots att hon fortsätter reta sig på Kevin så tycker hon att han 

är det bästa som har hänt Corrie. Ellies inställning till Lee är ambivalent, hon är sexuellt 

attraherad av honom, men hon har ingen förståelse för hans känslor och handlingar trots att 

hon själv är i samma situation. Fiona försöker få Ellie att se detta, men Ellie kan inte ta det till 

sig (6:68 ff). 

      Ellie begär att de andra ska förstå och förlåta henne hennes handlingar även om hon har 

gjort fel, men hon är själv inte särskilt förstående och förlåtande för andras brister. När Ellie 

ska leda soldaterna från Nya Zeeland till flygfältet i Wirrawee blir hon alldeles paralyserad 

när hon får syn på en fiendesoldat. 

 
Jag skrek. 

     Nu, när jag tänker på det, skriver om det, kan jag förstå det lite grann. Och  ”att förstå är att 

förlåta”, Eller hur? Det är vad man säger. Så det måste vara rätt. 

    Jag förstår att jag skrek, på grund av allt som vi hade varit med om, att jag redan hade sett 

alltför många människor bli dödade, att jag en gång hade sett Lee använda en kniv för att döda 

en man och att jag själv kallblodigt hade dödat andra människor. Och på grund av Robyn. Jag 

förstår allt det där. Och jag behöver inte veta mer än det.  

[……] När jag hade skrikit vände jag mig om och sprang. (4:72-73) 

 

Hon får tröst av Kevin när hon kommer tillbaka till Helvetet. ” Till min förvåning dök 

plötsligt Kevin upp i tältöppningen med en kopp Tang” och Ellie fortsätter ”[m]en det var 

snällt av honom att ge mig frukost på sängen. Det var hans sätt att säga ”Vad som än har hänt 

dig står vi på din sida”. (4:77). När Kevin inte klara pressen anser dock Ellie att han är feg och 

sviker. 

 

Halva tiden tyckte jag synd om Kevin och resten av tiden tyckte jag bara att han var feg. Jag 

menar, på sätt och vis förstod jag att han hade problem, antingen ett medicinskt eller ett 



psykologiskt, men samtidigt var jag arg på honom för att han övergav oss när vi som bäst 

behövde honom och lämnade oss att göra allt jobb och ta alla risker. (5:65) 

 

Ellies berättande styrs av hennes sympatier och antipatier och läsaren får läsa mellan raderna 

och göra sin egen tolkning av Ellie och hennes vänner och deras handlingar.  

 

Rollbesättare John Marsden. 

 

 Personerna i böckerna är inte levande människor även om vi tolkar deras tankar och 

handlingar som om personerna var verkliga, men författaren har valt dessa personer av en 

särskild anledning och gett dem vissa karaktärsdrag. Även Ellie har en roll i berättelsen. 

Marsden har i en artikel sagt att han gärna väljer flickor som huvudpersoner för att 

”någonstans inom honom finns en röst som säger att det är larvigt för en man att ha 

känslor”. 20 Ellie som är van vid att arbeta med sin pappa på gården klarar både manliga och 

kvinnliga sysslor och både flickor och pojkar kan identifiera sig med henne. 

     Corrie är igångsättaren, det är på grund av henne som handlingen förs framåt. Först 

planerar hon utflykten tillsammans med Ellie och eftersom de är på utflykt under invasionen 

blir de inte tillfångatagna vilket är berättelsens förutsättning. När Corries hus blir bombat blir 

det en signal till ungdomarna att ge igen och när Corrie blir skjuten är det för att få veta hur 

det är med henne som de ger sig in till Wirrawee igen. En av deras egna är skadad och detta 

leder till att de planerar sabotaget mot Cobblers Bay. Corrie fungerar som igångsättare i de tre 

första böckerna, men redan i den första boken försvinner hon ur själva handlingen. Hon dör 

senare på sjukhuset. När Robyn dör i den tredje boken blir hennes död, det som driver Ellie att 

fortsätta att kämpa mot fienden.  

      En anledning för Ellie att återvända och fortsätta kampen är att Robyns offerdöd inte ska 

ha varit förgäves. Robyn räddar de andras liv när hon spränger sig själv och major Harvey till 

döds (3:249). Robyn är en stark och positiv person. Hon är en trygg ledare och växer i 

krissituationer. Hon är aktiv kristen och egentligen är hon för bra för att vara sann. Tanken på 

Robyn hjälper Ellie många gånger under kriget. (6:160) Även Robyns berättelse om männen i 

den brinnande ugnen (2:53) återkommer i Ellies tankar. Ellie försöker efterlikna Robyn och 

vara lika modig som hon. 
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     Första gången Ellie kommer till Wirrawee efter invasionen tänker hon på vad mod 

egentligen är. Hon måste lämna mörkret och gå fyra steg som kan avslöja henne för fienden. 

När hon tar de fyra stegen känner hon att hon förändrats, hon är inte längre ”en oskyldig 

tonåring från landet utan någon annan, en mer komplicerad och duglig person, faktiskt en 

kraft att räkna med och inte något snällt och lydigt barn” (1:82). Robyn visar ett annorlunda 

mod, hon offrar sig själv för att rädda de andra. Trots att hon inte är med i mer än de tre första 

böckerna stannar hon kvar i minnet hos både Ellie och läsaren. Robyns död blir en anledning 

till handling.  

     Chris, den tredje personen som inte får uppleva freden, har en helt annan roll, han är en 

varningssignal. Ensam är inte stark, droger och alkohol leder bara till negativa saker. Man 

måste hjälpa varandra och stötta varandra. Han följer inte med de andra ungdomarna när de 

ger sig ut för att leta efter andra australiensare som inte är tillfångatagna utan stannar i lägret i 

ravinen. När de övriga ungdomarna befinner sig med major Harveys grupp, ger han sig ut på 

jakt efter sprit och han dör i en självförvållad bilolycka. 

     Av de övriga är det pojkarnas roller som förändras mest i böckerna. Homer har under 

skoltiden varit en negativ ledare och visat upp en macho attityd. Han har hållit på med 

destruktiva och farliga lekar, men under kriget utvecklas han till en positiv ledare och visar 

sig kunna vara både ansvarsfull och omtänksam. Många av hans tidigare negativa handlingar 

har gett honom kunskaper, som han nu kan använda när de utför de olika sabotagen. Hans 

förälskelse i Fiona och hans misslyckande vid Buttercop Lane skrapar rejält på ytan. Efter 

händelsen vid Buttercop Lane tar det lång tid innan Homer vågar ta ledningen igen och det är 

då Ellie mer och mer tar över, ibland i samspel med Robyn. Både Homer och Ellie är 

handlingsmänniskor och de kämpar under kriget om ledarskapet. Medan Ellie utvecklar sina 

manliga sidor och blir hårdare, så utvecklar machokillen Homer sina mjukare sidor och blir så 

småningom Stratton barnens ”Storpappa” (6:195). 

     Kevins kaxiga attityd rämnar också under kriget. Han kommer i början gärna med 

sexistiska skämt och elaka kommentarer, men är också omtänksam och modig när det gäller 

att ta hand om Corrie och föra henne till sjukhus. Hans posttraumatiska symptom sitter i 

längre än de andras och han blir deprimerad och har svårt att komma igen. Vid de sista 

sabotagen är han dock med som en av de andra. Kevin får ta rollen som den svage, den som 

inte klarar trycket. 

     Lee är liksom Chris en ensam och konstnärlig person, men han väljer gruppen och går inte 

sin egen väg som Chris. Lee är också destruktiv, men hans destruktiva sida använder han för 

att rädda gruppen ur många svåra situationer. Han tappar dock lusten att leva när han får veta 



att hans föräldrar har dött och han blir självdestruktiv och tar onödiga risker. Det bästa 

exemplet på detta är när han inleder en relation med en fiendeflicka. Han utsätter sig då för 

risken att bli avslöjad och dödad och det är nära att han blir det också (5:228). Hans relation 

till Ellie är mycket på hennes villkor. Hon stöter ofta bort honom. Han är hela tiden lojal mot 

gruppen och han äventyrar aldrig gruppens säkerhet trots sin relation med fiendeflickan. 

     Fiona har två roller dels den som den bortskämda stadsflickan och dels som det starka 

stödet. Som bortskämd stadsflicka blir hon Ellies motsats, men samtidigt är hon Ellies stöd. 

Hon tar aktivt del i sabotagen och visar att hon inte är den porslinsdocka som Ellie gärna ser 

henne som. Hon är ett stort stöd för Ellie. När Ellie tycker att livet är som svårast är det Fiona 

och sina föräldrar hon vill vara tillsammans med. Det är Fiona som talar om för Ellie hur 

hemsk hon har blivit (6:68). Hon tycker att Ellie har blivit hård och elak och att hon är orättvis 

mot Lee och Kevin. Hon påpekar också att Ellie inte är ofelbar utan att även hon kan göra 

misstag, men medan hon själv vill bli förstådd och förlåten kan hon inte förstå och förlåta 

andra. När ungdomarna träffas igen efter att ha suttit i läger så verkar Fiona mer frimodig och 

hon och Homer verkar ha hittat tillbaka till varandra igen.  

     Ellie har också förändrats, men samtidigt som hon lärt sig att överleva i bushen och ta vara 

på sig själv verkar hon inte ha mognat känslomässigt. Hon är fortfarande svartsjuk, tjurig och 

aggressiv. Hon har återförenats med sina föräldrar, men mamman är i dåligt skick och Ellie 

får fortsätta att vara stark.  

     Även om alla har sina speciella egenskaper och roller så är de inte några, med Nikolajevas 

term, platta  personer det vill säga de har inte bara en egenskap utan de har alla flera 

egenskaper och de utvecklas under berättelsens gång.  

 

Den yttre fienden 

 

Även om böckerna fokuserar på personerna och kriget fungerar som en bakgrund till temat att 

bli vuxen, så är det kriget som är förutsättningen för alltsammans. 

     Att skriva om ett verkligt historiskt krig innebär att du kan använda dig av det som faktiskt 

har hänt, du vet vad som hände. Det har skrivits många ungdomsböcker som utspelar sig 

under andra världskriget, ett exempel är Ulrike och kriget. Även Alice Meads bok Adems flykt 

från 1999 bygger på ett verkligt krig, nämligen kriget i det forna Jugoslavien. Marsden har 

sagt att det är detta krig som har inspirerat honom till att skriva I morgon-sviten.21 När Cannie 
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Möller skrev Kriget om källan utspelar detta sig i en fiktiv framtid. Marsden har valt en 

kombination av fiktion och verklighet. Han låter ett fiktivt, namnlöst land angripa det verkliga 

Australien och han låter handlingen utspela sig i nutid. Samma grepp med en namnlös fiende 

som angriper ett verkligt land, i detta fall dagens England, använde Meg Rossof i sin 

debutbok Så har jag det nu, som gavs ut 2005. 

     Anledningen till att Marsden valde att skriva om ett krig som utspelas i Australien var att 

han undrade över hur människorna i hans eget land skulle reagera om det blev krig och hur 

dessa bortskämda människor skulle klara en belägring. 22 Naturligtvis kan Marsden som 

författare inte peka ut något namngivet land eftersom det är ett påhittat krig, och detta gör att 

fienden blir mer skugglik än verklig.  

     Vi får veta att fienden är människor som bor i ett överbefolkat land och anledningen till 

invasionen är att de behöver mer utrymme. Eftersom Australien är stort och glest befolkat så 

invaderar de landet och tänker låta sina invånare flytta dit och ta över gårdarna. Ungdomarna 

kan förstå varför det har hänt, även om de inte kan acceptera invasionen. 

     Vi får inte veta hur fienden ser ut, men soldaterna är män och kvinnor i åldrarna från 16 år 

och uppåt. De är inte vita (4:103) och talar inte engelska (3:202). Vi får också veta att alla inte 

är utbildade soldater utan även inkallade civila. Inte ens när de uppträder som enskilda 

personer blir de riktigt verkliga utan mer som representanter för ett visst drag hos en person. 

Överste Long, som Ellie möter i sjunde boken, är ingen person utan en representant för de 

personer som i slutskedet av ett krig försöker skaffa sig fördelar (7:216).  

     Invasionen sker på minnesdagen då befolkningen är upptagen med att fira och 

överraskningsmomentet och landets svaga ledare gör att invasionen lyckas. Så långt verkar 

det organiserat, men sedan är det mycket som är oförklarligt, varför litar till exempel 

ockupationsmakten på major Harvey. Om de intar ett engelsktalande land borde det finnas 

personer som talar och förstår engelska.  Varför har fienden så svårt att fånga ungdomarna i 

de senare böckerna när fiendesoldaterna är så många och medvetna om vilka ungdomarna är 

efter deras tid på Nya Zeeland. I den sjunde boken när Ellie förs till ett koncentrationsläger 

och smugglas ut i en madrass känns det som vi har flyttats tillbaka till andra världskriget. (7: 

218 f). Samtidigt kan vi inte säga att den fiktiva fienden handlar logiskt eller ologiskt 

eftersom vi aldrig lär känna honom. 

       Vi får inte läsa om några strider mellan invasionsarmén och den australiensiska armén 

utan landet verkar vara intaget ganska snabbt och handlingen förs framåt genom de sabotage 
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som ungdomarna först gör på egen hand och sedan med stöd från Nya Zeeland. När 

ungdomarna saboterar är det med hjälp av vardagliga ingredienser som brödrostar och tidur 

som de skapar förödande explosioner.  

 

Hela tiden såg jag för mig hur timern plötsligt slog till, hur elektriciteten rusade in i brödrosten, 

gnistorna flög från den ena avbrutna tråden till den andra, gasen exp loderade i en enda enorm 

smäll….(2:234) 

[………] 

Jag har aldrig sett ett vulkanutbrott, men jag föreställer mig att det är så det ser ut. Det hördes ett 

vinande ljud och flammorna sköt upp mot skyn som från ett romerskt ljus. Sedan hörde vi något 

som lät som en åskskräll och exakt samtidigt såg vi ytterligare två explosioner. Vi kunde inte se 

husen, men taket på ett av dem höjde sig upp i luften och smulades sönder och in nästa 

ögonblick fattade alla träd runt omkring eld och började brinna. (2:235-235) 

[……] 

Dånet från elden var så högt att vi kunde höra det där vi stod. En tryckvåg från explosionerna 

kom plötsligt farande genom trädgården som en vägg, böjde träd och växter och slet i oss. 

[……..] Hela ena sidan av Wirrawee lystes långsamt upp och himlen antog en infernaliskt röd 

färg. Jag kunde nästan känna brandlukten. (2:235) 

 

Även när de ska spränga hamnen i Cobblers Bay och flygplatsen i Wirrawee berättar Ellie om 

eld och explosioner. De jagas av fiendesoldater och det är mycket dramatik i böckerna. Det är 

många ”ska de klara det” händelser även när de förflyttar sig i landskapet, men i varje bok 

genomför de en sprängning av något för ockupationsmakten viktigt mål. Det är lätt att 

föreställa sig hur spännande det skulle bli som film. Det finns alltså en yttre konflikt mellan 

två stridande parter, men också en inre konflikt. 

 

Den inre konflikten 

 

Ungdomarna tvingas på grund av kriget diskutera och aktivt ta ställning till flera moraliska 

frågor om liv och död, rätt och orätt. Homer är den som först kan tänka sig ta till vapen, 

medan Robyn är pacifist och helst inte vill använda vapen. Ellie får tidigt ta ställning till 

frågorna är det någonsin rätt att döda, hur känns det att ha dödat en människa och kan man 

älska någon som har dödat? Även de andra hamnar i denna situation, men Ellie är den första 

att möta och döda fienden. 
     Ungdomarna vet inte mycket om det politiska läget i landet och är inte intresserade (1:14, 

1:43). Frågan varför landet har blivit invaderat diskuteras knappt och därför blir ungdomarnas 



reaktion  att ”de har kommit och tagit mitt land och nu ska jag befria det”.  När  ungdomarna 

dessutom förlorar flera kamrater i kriget och de inser att fienden inte kommer att tveka att 

döda dem om de får chansen,  blir frågan om det är rätt att döda någon inte så svår att besvara.  

Frågan om man kan älska någon som dödat blir däremot intressantare eftersom Ellie, som 

själv har dödat ställer sig den när Lee, hennes pojkvän, har dödat en fiendesoldat.  

     Krig föder våld och många människor, både soldater och civila,  dör i krig. När 

ungdomarna beslutar sig för att slå tillbaka så påverkar våldet dem på olika sätt. I början av 

kriget så ser de på dödandet som en orätt handling och Ellie, som är den vars tankar och 

känslor vi får ta del av reagerar kraftigt och känner att dödandet har förändrat henne för alltid. 

Så småningom blir dödandet rutin för dem och här nedan ska jag ge några exempel på Ellies 

tankar och reaktioner under kriget i böckernas kronologiska ordning. 

     När Ellie vid första mötet med ockupationsmaktens soldater dödar tre stycken med hjälp 

av en exploderande gräsklippare, så förstår hon inte vad hon har gjort förrän hon ska berätta 

det för de andra. 

 
Det var svårt att tro att jag, gamla alldagliga Ellie, som var som folk är mest, förmodligen hade 

dödat tre människor. Det var alldeles för stort för att jag skulle kunna fatta det. Det kändes som 

om mitt liv var skadat för alltid, som om jag aldrig skulle kunna bli normal igen, som om resten 

av mitt liv bara skulle bli ett skal. Ellie skulle kanske gå, äta, tala och dricka, men den Ellie som 

fanns där innanför och hennes känslor var dömda att vissna och dö. ( 1:94) 

 

Hon är rädd för att killarna ska tycka att det hon har gjort är macho och en häftig grej (1:95) 

och hon skriver ”Jag ville inte vara Rambo, bara mig själv, bara Ellie” (1:95). Hon blir tröstad 

av de andra och de påminner henne om att det är krig och att hon inte kunde ha handlat 

annorlunda. När Ellie, Corrie och Kevin flydde undan soldaterna handlade de instinktivt och 

ville bara rädda sig själva utan en tanke på vad som kunde hända med soldaterna. När nu Ellie 

inser att hon faktiskt har dödat dem så reagerar hon kraftigt. Hon känner sig förändrad för 

alltid.  

     Hon funderar mycket på gott och ont och kommer fram till att i naturen finns inte 

motsatser, som gott och ont, utan det är människorna som har skapat motsatserna. Vem kan 

säga om hennes handlingar är goda eller onda, vems liv är mest värt, hennes eller den fiendes 

liv som hon har släckt? Hon kommer i sina funderingar fram till att hon får lita till sin instinkt 

och hon tycker att alla lagar verkar artificiella och fundamentala. Hon tycker inte att hon  

känner sig som en brottsling, men inte heller som en hjälte (1:205) Hon tänker alltså låta sin 

instinkt, sin känsla vägleda henne i fortsättningen. 



     Det dröjer inte länge innan Ellie återigen ska döda, denna gång medvetet. Ungdomarna har 

efter besöket hos Corrie på sjukhuset beslutat sig för ett sabotage mot en lastbilskonvoj. 

Homer har trots de andras protester tagit med sig ett gevär (2:57). De gömmer sig när 

konvojen passerar Buttercop Lane där de är och Homer utsätter gruppen för fara när han 

skjuter en soldat som har gått undan för att urinera just där Homer och Chris gömmer sig i 

buskarna. Ytterligare en soldat skottskadas, men den tredje lyckas fly. Homer klarar inte upp 

situationen utan det är Ellie som tar geväret och dödar den svårt skadade soldaten. 

 
Jag tog bara en [patron], laddade geväret, gick tillbaka till soldaten, höll det mot hans tinning 

och sedan, käre gode Gud, utan att tänka, utan att tillåta mig själv att tänka tryckte jag av. 

     Efter det rusade vi därifrån i vild flykt. Vi hade kanske två minuter på oss. Det ringde i 

öronen efter skottet. Jag tvingade mig att inte tänka på det, att inte tänka på vad jag hade gjort. 

(2:59) 

 

Här handlar hon medvetet och skjuter soldaten, som bara är någon meter ifrån henne. Senare 

ska Ellie kalla det dödshjälp, hon ville förkorta hans lidande, han skulle ändå dö, eftersom han 

var så svårt skadad. Ellie har troligen aldrig avlivat något djur hemma på gården, men hon kan 

mycket väl ha varit med sin pappa och sett det ske, men nu handlade det om en människa. 

Bara ett kort tag efter att hon har reagerat så starkt på att döda en människa använder hon nu 

självmant geväret och dödar en människa, ett medvetet val till skillnad från vid 

gräsklipparexplosionen. Det som också skiljer denna situation från den tidigare är att soldaten 

är svårt skadad och troligen ändå kommer att dö. 

     Ellies tolerans för vad som går för sig när det gäller att döda fienden kommer till uttryck 

när ungdomarna flyr från major Harveys läger efter fiendens bakhåll. Ungdomarna kommer 

då ifrån varandra. Ellie och Homer når mötesplatsen först och medan de väntar dyker Fiona 

upp och det visar sig att hon är förföljd av en ung fiendesoldat. Ellie och Homer klubbar ner 

honom, men han är inte död. När Lee senare dyker upp och får situationen klar för sig, tar han 

utan diskussion fram en kniv och sticker ihjäl soldaten. De andra blir chockade.  

 
Fi skrek, men sedan drog hon efter andan och slutade som om hon hade svalt det sista skriket. 

Hon lade handen över munnen och hickade till. Ögonen var vidöppna och hon såg på Lee som 

om han var ett monster. Jack Uppskäraren. Jag var också rädd för honom och undrade om han 

hade förändrats för alltid, om han hade förvandlats till en djävul. Robyn andades häftigt med 

händerna mot halsen. Homer backade med stirrande ögon och händerna bakom sig som om han 

letade efter ett stöd som inte fanns. ( 2:147-148). 

 



Lee räddar de andra genom att döda soldaten, men de tittar på honom som om han var ett 

monster och trots att både Ellie och Homer har dödat tidigare och dessutom slagit soldaten i 

huvudet med en sten så fördömer de Lees handlande. Lees förklaring till sin aggressivitet är 

de upplevelser han har haft i major Harvey läger under den gångna natten. Han känner ett 

starkt hat mot fienden efter denna upplevelse. 

      Kan man älska någon som har dödat? Ellie resonerar så att det är skillnad mellan att skjuta 

någon och att använda kniv (2:171). Hon ifrågasätter inte om Lee kan älska henne som har 

dödat, utan om hon kan älska Lee. Även Homer som själv har dödat reagerade starkt, enligt 

Ellie, när Lee dödade soldaten, men det är Homer som ristar skåror i trädet för att räkna 

antalet dödade fiender (2:169). Alla är pressade, men  Lee skulle behöva stöd och förståelse,  

precis som Ellie tidigare, efter sina svåra upplevelser i lägret och inte mötas av avsky och 

avståndstagande. Lee är den som fortsätter döda i närstrid och när ungdomarna återfö renas 

efter att det har blivit fred berättar Homer och Kevin hur Lee dödat även i fånglägret och inte 

då bara fienden. I en film skulle vi bli mer medvetna om Lees asiatiska ursprung än vad vi blir 

i böckerna och även om Ellie attraheras sexuellt av honom så är hennes känslor ambivalenta. 

      Alla har förändrats när de kommer tillbaka till det ockuperade Australien efter att ha varit 

flera månader på Nya Zeeland. Ellie blev självdestruktiv efter Robyn död och är inte riktigt i 

balans när de återvänder. De har alla, inte bara Ellie, upplevt många traumatiska händelser 

och ungdomarna fick hjälp för sin posttraumatiska stress på Nya Zeeland, men även efter att 

de har kommit tillbaka hem kommer de att vara med om många traumatiska händelser och när 

de ska förstöra planen på Wirrawees flygplats får Kevin ett nervöst sammanbrott. (5:61)  

       Ellie vill fortsätta att vara ledare, men när hon ska visa en grupp soldater från Nya 

Zeeland vägen till Wirrawees flygplats så tappar Ellie kontrollen och skriker och fienden 

varnas (4:72). Uppdraget skjuts upp och Ellie återvänder till Helvetet. Ellie är självkritisk när 

hon kommer tillbaka (4:83), men hon hämtar sig snabbt och tar ledningen igen. I den femte 

boken Så grydde hämndens timme skjuter hon först två soldater på nära håll och det är sedan 

hon som håller i geväret när flyr från det brinnande flygfältet. Dödandet blir rutin. När Ellie i 

den sjunde boken går för att hämta sina manuskript i ravinen när kriget är slut träffar hon på 

en ung kvinnlig fiendesoldat, vars kamrater Ellie och hennes vänner tidigare dödat. Efter en 

närkamp på liv och död faller fiendesoldaten ner för stupet och   

 

[s]edan föll hon. Jag kunde fortfarande se hennes ögon. Herre gud, de där ögonen. Jag kommer 

att se dem dag och natt tills jag dör. [……………] Då visste jag svaret på min fråga, den fråga 



som jag hade ställt mig många gånger under kriget och ännu oftare sedan det slutade. När skulle 

jag kunna glömma det? Och jag visste att svaret var enkelt. 

     Aldrig. Jag skulle aldrig kunna göra det. Vissa saker tar slut. Men krig gör det aldrig. (7:301-

302) 

 

Kriget har förändrat henne för alltid och det kommer alltid att följa henne.  

 

Hunger, stress och kärlek 

 

 Det är inte bara ockupationsmaktens soldater och psykiska trauman de har att kämpa emot 

utan även hungern. Ju längre kriget pågår desto svårare är det att få tag i mat, bristen på mat 

påverkar dem, men de svälter aldrig. I början när gårdarna stod tomma kunde de hämta mat 

där, men sedan bosättarna kommit är det slut med det. Här kommer Ellies och Homers 

kunskaper om hur man fångar, styckar och steker ett får till nytta och Kevin är duktig på att 

odla. De kan landskapet och de visste var det fanns frukt och grönsaker att hämta i början av 

kriget. Ellie är uppvuxen nära ravinen och vet var vattenhålen finns så de behöver heller inte 

lida brist på vatten. Marsden menar att ungdomarna från landet har med sig kunskaper och 

erfarenheter, som gör det lättare för dem att klara sig i en krissituation och att överleva.23 

Barnen i Stratton lyckas också överleva, men de är i ett betydligt sämre fysiskt skick när 

ungdomarna tar hand om dem. Ungdomarna utsätts för fysiska strapatser när de tar sig fram i 

landskapet både när de förflyttar sig frivilligt och när de är på flykt.  

     Alla drabbas av psykiska trauman på något sätt, men medan Ellie ger en utförlig 

beskrivning av sina egna problem (4 kap.1), så ringaktar hon eller nonchalerar de andras (5:60 

ff.). Både Lee och Corrie blir skottskadade. Corries skada orsakar hennes död, men vi  får vi 

aldrig höra att Lee besväras av sitt ben efter att hans skada har läkt. Troligen gör han det, men 

antingen tänker inte Ellie på det eller så berättar han det inte för henne. När de blir 

tillfångatagna så utsätts de inte för någon allvarligare misshandel, så på det hela taget klarar 

sig ungdomarna bättre än de fiender de möter.  

     Både Kevin och Lee får uppleva hur fienden behandlar deras landsmän, Kevin i fånglägret 

och Lee när fienden anfaller major Harveys läger. Kevin reagerar med en depression, medan 

Lee blir självdestruktiv och aggressiv. Rent logiskt kan vi anta att fienden är av asiatiskt 

ursprung liksom Lee och han är uppfostrad i den kulturen. Lee förklarar sina handlingar 

utifrån vad han har sett och upplevt, men som läsare undrar man också hur han påverkas av att 
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se likadan ut som fienden. Lee är dessutom den som kommer fienden närmast när han inleder 

en relation med en av fiendens flickor. När Lee dödar så gör han det för att rädda sig själv och 

de andra, men i stället för att bli hjälte som Robyn så ser åtminstone Ellie honom som en 

mördarmaskin. Till och med när Lee berättar om hur han fått information om vad som har 

hänt deras föräldrar så glömmer de att fråga hur det är med hans föräldrar. Det finns ett 

avstånd mellan de övriga och Lee. Vi får till exempel aldrig veta hans efternamn. Enligt Ellie 

tillhörde Lee inte deras umgänge i skolan heller och Lee var mest ensam och höll på med sin 

musik och såg på film, om detta berodde på hans asiatiska ursprung eller på hans allvarliga 

läggning vet vi inte. 

      Att leva nära varandra under stress kan vara besvärligt, men enligt Ellies berättelse verkar 

ungdomarna klara detta bra. De grälar och surar och även om de inte alltid tycker likadant så 

agerar de alltid som en grupp. Även Kevin, som är djupt deprimerad under sabotaget mot 

flygplatsen är med de andra. Vänskapsbanden håller, men ungdomarna inleder också sexuella 

relationer. Ellie har redan haft en pojkvän innan hon börjar intressera sig för Lee. Corrie och 

Kevin är tillsammans, medan de andra ännu inte haft några pojk- eller flickvänner. Ellie 

inleder ett till och från förhållande med Lee och de gör båda sin sexuella debut under kriget. 

Corries och Kevins förhållande tar slut när hon blir skjuten och förs till sjukhus. Fiona och 

Homers spirande romans kommer av sig när Ellie sätter den på pränt, men i slutet av kriget 

verkar de har kommit varandra nära igen. Man kan tycka att de skulle ha annat att tänka på 

under ett krig än sex, men samtidigt är de unga och många gånger faller de tillbaka i sina 

gamla mönster och Ellie skriver hela tiden om hur hon saknar sina föräldrar och att få bli 

omhändertagen av dem. Det är en del av vuxenblivandet att vilja bli omhändertagen, upptäcka 

nya sidor hos sig själv och pröva sina gränser. 

      Böckerna har två teman som flätas ihop, kriget och att bli vuxen. Det är kriget som gör att 

ungdomarna tvingas klara sig utan vuxna. De måste också klara av att få tag i mat och vatten 

och de måste se till att hålla sig undan fienden om de ska överleva kriget. Ungdomarnas kamp 

mot fienden innebär att de hamnar i många dramatiska situationer och de moraliska 

frågeställningar som dominerar i början av berättelsen får snart självklara svar. I krig gäller 

inga vanliga regler och om inte du dödar fienden så dödar han dig. Varje gång ungdomarna 

gör sina planerade sabotage måste de dock räkna med att flera människor dör. Deras känsla 

för livets värde trubbas av. Trots att ungdomarna känner att de gör rätt som kämpar mot 

fienden, förändras de och det de har gjort under kriget kommer alltid att följa dem. Marsden 

lämnar många frågeställningar öppna, medan vissa frågeställningar om rätt och orätt får enkla 

svar. 



 

Vuxna som är frånvarande och som sviker     

 

 I Marsdens tidigare böcker handlar det mycket om att vuxna sviker, i I morgon-sviten är de 

vuxna frånvarande, men utan egen förskyllan. De är först internerade i lägret, sedan skickas 

en del av dem ut för att arbeta på gårdarna åt fienden. En drivkraft för Ellie och de andra är att 

de söker uppgifter om sina föräldrar och att de vill återförenas med dem. Lee får så 

småningom veta att hans föräldrar är döda, men Fiona får träffa sina efter återkomsten från 

Nya Zeeland och Ellie träffar sin mamma samtidigt som det blir fred. Alla föräldrarna är 

påverkade av kriget och även om Ellie vill bli omhändertagen av sina föräldrar tvingas hon 

vara stark och vuxen efter att hon har träffat dem. De orkar inte med föräldrarollen ännu utan 

är fortfarande både fysiskt och psykiskt försvagade av kriget.  

      Andra vuxna som ungdomarna möter skildas som fega. Ellie skriver mycket negativt både 

om dem som gömmer sig och dem hon träffar i major Harveys läger liksom om major Finley 

och de övriga nya zeeländarna. Den enda som finner nåd inför Ellies ögon är Andrea, Ellies 

terapeut på Nya Zeeland. Det finns en dubbelhet hos Ellie när hon dels skriver om saknaden 

efter sina föräldrar, vuxenansvaret, samtidigt som hon stöter bort alla vuxna hon möter.  
     Under hela kriget umgås ungdomarna nästan bara med varandra, men i slutet av kriget 

hamnar Ellie ensam i ett koncentrationsläger (7:224). Hon använder då falskt namn. Hon 

träffar flera andra australiensiska kvinnor, som är obetydligt äldre än hon och som också 

saboterat på olika sätt för fienden. Ellie förstår att det är fler som kämpar mot fienden än hon 

och hennes vänner. Koncentrationslägret beskrivs som ett arbetsläger med mycket misshandel 

och våldtäkter. Både de unga och de litet äldre kvinnorna i lägret är starka och uppmuntrar 

och stöttar Ellie. Hon är trygg hos de unga kvinnorna och de accepterar hennes uppdiktade 

historia, men hon vågar inte anförtro sig åt Judy, den äldre kvinnan, utan drar sig undan. Detta 

ger Ellie problem senare när en kvinna från Wirrawee känner igen henne. Alla i lägret känner 

till vad ungdomarna har gjort och de övriga fångarna i lägret bestämmer då att det är bäst för 

Ellie om de kan smuggla ut henne ur lägret. Hon sys in i en madrass, som ska brännas 

eftersom lägrets australiensiske läkare dr Muir säger att personen som dött på den har aids. 

Hon blir nästan upptäckt, men lyckas fly och ta sig till den ort där hennes mamma befinner 

sig.  När hon kommer dit får hon veta att fienden har kapitulerat. I lägret möter Ellie unga 

vuxna som är villiga att riskera livet för henne, men Ellie har gett upp eftersom hon tror att 

Fiona och pojkarna är döda. Hon vill inte kämpa mer.  



     Alla de vuxna ledarna från major Harvey till överste Finlay och dr Muir är män. Homer 

kämpar om ledarskapet med Ellie. Ellie är den enda kvinnliga ledare som skildras i böckerna, 

om vi undantar Robyn, som inte överlever kriget. I vuxenvärlden gäller de traditionella 

rollerna, medan ungdomarna är mera öppna och väljer ledare utifrån dennes förutsättningar.  

 

Ungdomarna som vuxna förebilder 

 

När ungdomarna gömmer sig i Stratton efter sabotaget mot flygplatsen träffar de flera gånger 

på grupper av barn som gömmer sig där. När barnen håller på att tas tillfånga av fienden flyr 

ungdomarna till Helvetet med fem av barnen. Barnen är mellan fem och elva år och de är 

misstänksamma och vaksamma mot andra. De är också undernärda. Så småningom vinner 

ungdomarna barnens förtroende, men då har en av flickorna dött. Två flickor och en pojke 

förs sedan i säkerhet till Nya Zeeland och den fjärde pojken Gavin deltar i ungdomarnas 

försök att ställa till så mycket förödelse som möjligt för fienden i krigets slutskede. 

Ungdomarna tar ansvar för barnen och blir istället för deras föräldrar, Homer får till och med 

en slags papparoll. (6:195) Ungdomarna blir barnens vuxna förebilder och att vara vuxen 

innebär också ansvar. Ungdomarna gör här vad de kan, de skaffar mat, de försöker hålla skola 

för barnen och de firar jul med dem.(7:201/7:210).  
 

Helvetet – fristaden. 

 

När Maria Nikolajeva skriver om miljön menar hon både tiden och platsen, det som på 

engelska kallas ”setting”.24 En författare som skriver en historisk roman måste vara noga med 

detaljerna, men en författare kan också välja en allmängiltig miljö. Då kan tidsmarkörerna, de 

detaljer som avslöjar när berättelsen utspelar sig, göra att vi ändå kan uppleva att boken 

utspelar sig vid en viss tid. Det är inte ovanligt att en författare vars böcker utspelar sig i en 

befintlig stad lägger till både gator och stadsdelar, som inte finns, för att inte peka ut någon 

eller något. 

     Tekniken har förändrats snabbt de senaste åren och idag har de flesta tillgång till Internet 

och även yngre barn har mobiltelefoner så kommunikationerna har avsevärt förändrats. Hade 

Marsden skrivit sina böcker idag hade förmodligen någon eller några av ungdomarna haft 
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med sig mobiltelefoner och kunnat hålla kontakten med föräldrarna under utflykten. Då hade 

invasionen inte kommit som en överraskning.  

     I morgon-sviten utspelas i författarens hemland Australien, händelserna är förlagda till 

landets sydöstra del, där författaren är uppväxt och där befolkningen har de förutsättningar för 

sin utkomst som det talas om i böckerna. Klimatet är tropiskt eller subtropiskt och det betyder 

att det är mycket torrt och lite nederbörd. Den varmaste årstiden är kring jul och då har 

ungdomarna sitt längsta lov. 25  

     Händelserna i böckerna utspelas runt den lilla landsortsstaden Wirrawee, i ravinen 

Helvetet, hamnen Cobblers Bay och den större staden Stratton, där fängelset finns och där de 

yngre barnen håller sig gömda under kriget. Marsden har dock flyttat befintliga raviner, floder 

och städer och satt dem på sin fiktiva karta så att de har hamnat på ett rimligt avstånd från 

ungdomarnas gömställe i ravinen. (1:266 efterskrift).  

     Ravinen i Helvetet spelar en viktig roll i böckerna, den är tryggheten dit ungdomarna 

återvänder efter sina sabotage. Där finns mat och vatten och dit hittar inte fienden förrän i 

slutet av kriget. Där hittar de också eremitens hus, eremiten som lär ha dödat sin familj och 

sedan dragit sig undan dit. Här väcks frågorna om rätten att döda. De har hört att eremiten är 

en mördare, nu hittar de en tapperhetsmedalj för visat mod under kriget i hans stuga. Det  är 

skillnad på att döda i fredstid och att döda i krig. Resultatet blir detsamma, en eller flera 

människor dör, men omgivningen dömer olika. När ungdomarna hittar eremitens hus vet de 

inget om invasionen och frågorna om rätt och orätt diskuteras utifrån deras trygga vardag. 

Snart ska dock frågorna bli brännande aktuella för dem.  

     Hade inte ravinen funnits hade ungdomarna inte klarat sig så länge, att barnen i Stratton 

klarar sig förklaras med att de är så unga och därför ofarliga. Det finns även vuxna som 

gömmer sig, men vi får aldrig veta hur det går för dem senare. Ungdomarna är vana vid 

bushen, de bor där ute och känner förutsättningarna, ockupanterna kommer från en annan 

miljö och detta är också en fördel för ungdomarna.  

     Ungdomarna rör sig mycket ute i bushen, the out-back, och Marsden beskriver ofta 

landskapet de vistas i och de strapatser landskapet inbjuder till och de faror som t ex 

bushbrand och olika djur som lurar. Ungdomarna sätter igång en bushbrand för att undkomma 

fienden, men när Ellie inser att fiendesoldaterna inte förstår allvaret varnar hon dem genom att 

skrika åt dem och vinka iväg dem. 

                                                 
25 Nationalencyklopedin band 2, 1990 s 121f. 



(4:131-132). Ungdomarna har också fördel av att de vet hur man ska handskas med får, tjurar 

och hästar och kan använda dem till föda, vid sabotagen och när de flyr från fienden.  

     Böckerna utspelas i nutid, de gavs ut i början av 1990-talet. Ungdomarna läser böcker, som 

även vi känner till i Sverige till exempel Joseph Conrads Mörkrets hjärta och Jane Austens 

Emma, men annars är tidsmarkörerna, personer, kändisar och böcker från den för oss 

obekanta australiensiska kulturen.   

     Naturen blir både en vän, som ravinen, och en fiende, men en fiende som ungdomarna 

känner och oftast kan handskas med till skillnad från fiendesoldaterna. Deras kunskaper om 

naturen gör att de oftast kan dra fördel av den. 

      Kriget varar ungefär ett och ett halvt år och det är denna tid vi läser om. Detta är den 

berättande tiden. 26 Ellie skriver alltid retrospektivt, det innebär att hon skriver i efterhand när 

händelserna har inträffat. Det kan handla om veckor eller månader efteråt. Böckerna kan läsas 

som en enhet, men i varje avslutad del är ungdomarna i säkerhet och Ellie plockar fram 

papper och penna.  

      Tidens varaktighet27, d v s berättelsens tempo, handlar om hur lång tidsrymd som förflyter 

i berättelsen och hur lång tid det tar att läsa om detta. De fem månader som ungdomarna är på 

Nya Zeeland återberättas i ett av bokens kapitel samtidigt som de får veta att de ska tillbaka. 

Deras dramatiska flykt från flygplatsen i Wirrawee, som om det skedde i verkligheten skulle 

gå väldigt snabbt, tar det två kapitel att återberätta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning 
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27 Holmberg och Ohlsson s 96 



 

När jag först läste John Marsdens I morgon-svit fick jag intrycket att det var en berättelse med 

många likheter med hans barndoms favoritförfattare Enid Blyton och W E Johns, men en 

noggrannare läsning visar att Marsden förutom att skriva en spännande berättelse också har 

skrivit en berättelse om att bli vuxen. Ungdomarna tvingas bli vuxna i en värld i krig utan 

vuxnas förebilder och stöd. Jag har därför gett min uppsats titeln Att bli vuxen i en värld som 

rämnar. 

     Australien är i krig, de vuxna ledarna är svaga och sviker och landet är ockuperat av en 

främmande makt. Föräldrar och syskon sitter internerade och ungdomarna har bara sig själv 

att lita till. Marsden har skrivit flera berättelser om ungdomar i kris, men då har det handlat 

om personliga trauman. Nu tvingas ungdomarna inte bara att kämpa ensamma mot fienden 

och mot hunger och psykisk stress utan utsätts också för risken att bli dödade. 

     Krigstemat och temat att blir vuxen flätas samman i böckerna och det är intressant att se att 

i de länder där böckerna har givits ut har förlagen valt att koncentrera sig på personerna på 

bokomslagen till den första boken och inte på att den handlar om ett krig. Det är främst den 

spanska och den australiensiska jubileumsutgåvan som signalerar krig på bokomslaget, i 

övriga länder har man valt att sätta Ellie i fokus.  

      Miljön, den australiensiska bushen, the outback, spelar en stor roll i berättelsen. 

Ungdomarna känner till bushen väl till skillnad från fienden och i ravinen i Helvetet har de sin 

fristad. Där kan de gömma sig efter sabotagen och där börjar Ellie på de andras begäran 

dokumentera vad som har hänt dem under kriget. I början skriver hon för en överlevande 

australiensare, men sedan övergår skrivandet till att bli hennes sätt att bearbeta sina känslor 

och upplevelser. Marsden väljer ofta flickor som berättare därför att han menar att flickor får 

ha känslor och då kan han skriva de böcker han vill. Ellie är en introspektiv jag-berättare, hon 

berättar bara vad hon själv har upplevt och de andras upplevelser får vi i andra hand genom 

Ellie. Hon är själv en person i fiktionen, en homodiegetisk berättare. Vi lär känna de andra 

ungdomarna genom Ellies skildring av vad de säger och vad de gör. Hon är därmed, med 

Nikolajevas term, en opålitlig berättare, eftersom det är hon som väljer vad hon ska berätta 

och vad hon ska utelämna. Det hon skriver om andra är färgat av hennes sympatier och 

antipatier. Detta är ett av skälen till att jag anser att böckerna har en individuell huvudperson 

och inte en kollektiv huvudperson.  

     Marsden har gett ungdomarna många olika egenskaper och de är inte några stereotyper. 

Varje person i berättelsen spelar dock en given roll. Ellie och Homer är båda ledartyper och 



kämpar om ledarskapet. Medan Ellie utvecklar sina manliga sidor, blir Homer en mjukare och 

mer ansvarsfull person än han var innan kriget. Ellie och Fiona representerar motsatserna land 

och stad. Ellie är den tuffa landsortsflickan, som är van vid att hjälpa till med arbetet på 

gården och Fiona är den bortskämda stadsflickan, som är uppväxt med hembiträde. Marsden 

hävdar att landsortbarnen skulle klara sig bättre än stadsbarnen i ett krig eftersom de har mer 

kunskaper om det som behövs för att överleva i bushen. Lee och Chris är båda intelligenta, 

konstnärliga och ensamma, men medan Lee väljer att vara en i gruppen och rikta sina 

destruktiva tendenser utåt mot fienden, så går Chris sin egen självdestruktiva väg. Med Chris 

vill Marsden säga att ensam inte är stark. Kevin klarar visserligen inte den psyksiska pressen 

under kriget så bra, men han gör likväl hjältemodiga saker som att köra Corrie till sjukhuset 

och själv riskera att bli dödad eller gripen. Vad är egentligen mod? Även denna fråga funderar 

Ellie på. 

      Corrie och Robyn är de som sätter igång händelserna. Corrie försvinner ur handlingen 

redan i 

första boken, men hon driver handlingen framåt i ytterligare två böcker. Robyn dör för att 

rädda de andra och det är för hennes skull Ellie återvänder till Australien och fortsätter 

kampen. Detta innebär att Robyn driver handlingen framåt i de fyra följande böckerna. Dessa 

ovanstående roller blir tydligare hos de fem som överlever i de fyra senare böckerna, när de 

har återvänt från Nya Zeeland.  

     Eftersom det handlar om fiktivt land så blir fienden aldrig riktigt verklig, men vi förstår att 

det är ett asiatiskt folk och en av ungdomarna, Lee, är av asiatiskt ursprung, medan de övriga 

sju ungdomarna är av europeiskt ursprung. Detta utvecklas inte i böckerna, men det är den 

känslige och intelligente Lee som förvandlas till en mördarmaskin i Ellies ögon, medan 

Homer som före kriget var macho och destruktiv istället utvecklar sina mjuka sidor under 

kriget. En av anledningarna till att Marsden började skriva om ett krig var att han hade följt 

kriget i det forna Jugoslavien och funderat på hur Australien kunde vara ett så egoistiskt land i 

en värld full av flyktingar och stor fattigdom och därför är jag förvånad över att han låter den 

asiatiske pojken få rollen som den mest destruktive i ungdomsgruppen.  

     Kriget ger upphov till många frågor och det som jag har koncentrerat mig på i min analys 

är frågan om det är rätt att döda någon, hur dödandet påverkar Ellie och om man kan älska 

någon som har dödat. Ellie reagerar starkt i början av kriget, hon känner att hon för alltid har 

förändrats och blivit ett skal, men sedan trubbas hon av mer och mer och dödandet blir rutin. 

Det är många gånger som hon frivilligt eller på grund av situationen dödar en fiendesoldat. 

Frågan om det är rätt att döda någon får ett enkelt svar när det handlar om att försvara sig 



själv och sitt land. Det som kallas mord och är en brottslig handling i fredstid blir hjältedåd i 

krig.  

     Kan man älska någon som har dödat? Ellie ställer sig den frågan när Lee har stuckit kniven 

i fiendesoldaten och dödat honom. Ellie har själv dödat flera fiendesoldater tidigare, men hon 

menar att det är skillnad på att döda med skjutvapen och med kniv. Hon fördömer därför Lees 

handlande trots att han gjorde det för att rädda dem. Ellies och Lees relation blir aldrig den 

samma igen. 

     Marsden anser att ungdomar är starka och klarar av mycket om inte de vuxna hämmar 

dem. I hans böcker är de vuxna svikare, svaga eller frånvarande. I I morgon-sviten är de först 

frånvarande och de vuxna som ungdomarna träffar under kriget vinner inte Ellies förtroende. 

Hon tycker att de behandlar dem som barn. Efter kriget är de vuxna både fysiskt och psykiskt 

försvagade och de orkar inte vara föräldrar till sina barn. Ungdomarna däremot tar hand om 

en grupp barn under kriget och blir deras vuxna förebilder. De unga är goda vuxna förebilder, 

medan de verkliga vuxna är svaga eller frånvarande eller som i hans övriga översatta böcker 

svikare.  

     Precis som böckerna har flätat samman två teman, kriget och att bli vuxen, så är böckerna 

både handlingsorienterade och personorienterade. De skulle passa utmärkt som film, eftersom 

de innehåller många dramatiska händelser. Det är mycket explosioner, fienden jagar 

ungdomarna, men det finns också stillsammare dramer som händelserna kring barnen från 

Stratton och Ellies vistelse i koncentrationslägret. Vi får tränga in i Ellies tankar och ta del av 

hennes funderingar kring moraliska och existentiella frågor. Vad är rätt och orätt? Vad är 

mod? Kan man leva utan att tro på något? Många av hennes frågor besvaras genom hennes 

handlingar under kriget och även om Ellie aldrig formulerar någon kristen tro är Robyn som 

är aktiv kristen en ledstjärna för Ellie. 

     Marsden säger att han vill visa att han tar ungdomarna på allvar när han skriver. Böckerna 

har blivit en stor succé i Australien och på förlagets hemsida får vi veta att serien kommer att 

fortsätta med berättelsen om hur det går för Ellie efter kriget. Den första boken är redan 

översatt till svenska Ellie: Så länge jag finns till.  Min åsikt är att böckerna passar både dem 

som vill läsa spännande berättelser och för dem som vill läsa om relationer och kärlek. 

Böckerna har sin plats både på äventyrshyllan och bland böcker för unga vuxna. 
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