LÄSGUIDE

Trasig soppa av Jenny Valentine

I översättning av Helena Ridelberg, utgiven av Atrium Förlag 2011

Jenny Valentine – om författaren
Jenny Valentine (f. 1970) har på kort tid blivit en av Storbritanniens mest uppskattade
barn‐ och ungdomsboksförfattare. Hennes böcker är oförutsägbara, fulla av
överraskningar, roliga och inte sällan lite absurda.
Tematiken är i grunden konventionell, och kretsar ofta kring familj, identitet och att
finna sig själv – men det sätt som Valentine målar upp sina historier på är oväntat och
originellt. Här är det de frånvarande fäderna, slitna mödrarna och struliga tonåringarna
som står i fokus. Hon har en känsla för detaljer och en förmåga att se till det lilla i
tillvaron – inte sällan ur en oväntad synvinkel.
Jenny Valentine är född i Cambridge och flyttade ofta under sin uppväxt. Hon fick
därmed tidigt en inblick i olika levnadsvillkor och miljöer. I femton år arbetade hon
dessutom i en hälsokostbutik i Primrose Hill, där hon mötte och hörde talas om många
märkvärdiga människor. Många av dessa har senare letat sig in i hennes böcker.
Sina studieår tillbringade Valentine vid Goldsmiths College i London, där hon
studerade engelsk litteratur – något som nästan fick henne att sluta läsa böcker – men
annars har hon alltid varit omgiven av litteratur och läser jämt. Numera bor hon med sin
familj (musikern Alex Valentine och deras två döttrar) i Hay‐on‐Wye, en liten stad i Wales
som är berömd för sin årliga litteraturfestival och sina många bokhandlar och antikvariat.
Debutboken Hitta Violet Park skrev Valentine på lediga stunder, under ett halvår,
medan hon jobbade som elevassistent i en grundskola i Camden i London. Efter
framgångarna med debuten – som översatts till ett tiotal språk – fick hon möjlighet att
skriva sin andra bok, Trasig soppa, på heltid men drog slutsatsen att hon arbetade bättre
som författare om hon inte gjorde det på heltid. Idag hjälps hon och hennes man åt att
driva en delikatessbutik. Resten av tiden skriver han musik och hon skriver böcker.

Trasig soppa – om boken
Trasig soppa, med originaltitel Broken Soup, är Jenny Valentines andra roman för unga
vuxna. Bokens huvudperson, Rowan, är 16 år och har ansvaret för sin lillasyster Stroma
eftersom pappan flyttat ifrån dem och mamman utan hans vetskap fallit in i en djup
depression. Familjen plågas av sorg efter den äldste sonen, Jack, som dött i en
drunkningsolycka under en utlandsresa två år tidigare.
I bokens inledning möter Rowan för första gången Harper, som är på resa till London
och är några år äldre än henne. I kassakön i matbutiken ger han henne ett negativ som
han sett att hon tappat. Rowan vet att negativet inte är hennes men hon tar emot det
ändå.
Det visar sig att en tjej på skolan, Bee, som går några klasser över Rowan, sett vad som
hänt i butiken. Hon kommer fram till Rowan och undrar vad det var för speciellt med
negativet. När hon får veta att Rowan inte vet vad som finns på bilden erbjuder hon sig
att kopiera den åt henne. Bee bor med sin pappa och lillebror, Sonny, som hon hjälper till
att passa. Rowan upptäcker att hon har mycket gemensamt med Bee och de börjar umgås.
Det visar sig att bilden föreställer Rowans bror, men det är ett foto av honom som hon
aldrig sett förut. Av en slump stöter hon åter på killen från butiken och får reda på hans
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adress. Påhejad av Bee söker hon upp honom för att få en förklaring, men han vet
ingenting om negativet. Däremot börjar även de umgås. Harper är från Amerika, och bor
för tillfället i en ambulans som han kör omkring i. Här är på en Europaresa och är också,
precis som Bee, snäll mot Stroma.
Rowan vill att hennes två nya vänner ska träffas, och då han ser Bee inser Harper att
han gett negativet till fel person. Bee erkänner att det är hon som tagit bilden på Rowans
bror och berättar att de haft ett hemligt förhållande. Rowan har till en början svårt att
förlåta Bee, men försonas så småningom med henne.
Med två nya vänner känner sig Rowan stärkt, men då kommer dråpslaget. Hennes
mamma försöker ta livet av sig hemma i badrummet genom att skära sönder
handlederna. Självmordsförsöket upptäcks av barnens pappa som ser till att mamman
hamnar på sjukhus och hennes liv kan räddas. På det sättet uppdagas familjesituationen
och pappan tar åter på sig ansvaret för Rowan och Stroma.
Men Bee har ännu en hemlighet att avslöja. Hennes lillebror är i själva verket hennes
son, och han är dessutom Rowan och Stromas brorson.
Harper är glad att allt verkar lösa sig till det bästa, men han måste dra vidare på sin
Europaresa och lämnar Rowan och hennes nya familj.

Diskutera
Inledningen
Vad får vi veta om familjen Clark i de inledande kapitlen? Hur beskriver Rowan sig och
sin syster, och vad vill hon säga med namnens betydelse? Vem ger hon mest respektive
minst utrymme?
Ytterligare två personer dyker tidigt upp i berättelsen: Harper och Bee. Vilka är de? Hur
träffar Rowan dem? Varför tar de kontakt med henne? Varför är de så snälla mot henne?
Varför tar Rowan emot något som hon med säkerhet vet inte är hennes? På vilket sätt
triggar negativet igång berättelsen?

Familjen
Familjen är starkt påverkad av den förlorade sonen och brodern. Föräldrarna har gått
skilda vägar och mamman är nu svårt sjuk i en depression. Hur kan pappan undgå att
märka att mamman har sjunkit ner i en djup depression? Hur skiljer sig föräldrarnas
sorgbearbetning åt?
Hur kan läkarna ignorera Rowans situation fast de vet att det är hon som ser till att
mamman tar sig till vårdcentralen och tar sina mediciner?
Rowan funderar över hur föräldrarna skyddade dem från allt farligt när hon och Jack var
yngre:
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”De hade flyttat för att göra det tryggare för oss. De hade lärt oss simma och köpt
cykelhjälmar och låtit oss gå på självförsvarskurser och lagat näringsriktig mat. De
betalade våra mobilräkningar så att vi alltid skulle kunna ringa om det blev kris. De
hade lovat oss femtusen pund när vi fyllde tjugoett om vi aldrig rökte.
Och ändå hade en av oss dött.” (s. 52)
Med denna beskrivning av föräldrarna som bakgrund – tror du att de tagit på sig någon
egen skuld i Jacks död? Känner de sig misslyckade som föräldrar? Eller tror du att de trots
allt, precis som Rowan, kommit fram till att döden bara är ”en av alla de där sakerna man
kan undvika på tusentals fiffiga vis, men som man ändå kommer att springa rakt in i hur
man än gör”?
Rowan känner att hon själv tagit på sig denna beskyddande föräldraroll när det gäller
Stroma, och hon funderar över varför föräldrarna bara bryr sig om det barn de mist, och
inte de två som fortfarande lever. Vad beror detta på, tror du? Hade det kunnat bli på
något annat vis om någon agerat annorlunda under de två år som gått sedan olyckan?
Harper och Rowan har olika syn på många saker. Vad säger detta replikskifte om deras
uppfattning om familjen och gemenskapen?
”’Problemet med storstäder’, sa Harper och svängde in på en ledig plats utanför vårt
hus, ’är att om man åker därifrån saknar de en inte. Man är helt oviktig. De märker inte
ens att man är borta.’
’Men det är väl bra?’ sa jag. ’Är det inte bättre om saker och ting klarar sig utan en?’”
(s. 88)
Vad tror du Rowan menar här? Tycker hon att det skulle ha varit lättare för hennes familj
om Jack inte betytt så mycket för dem? Eller hade familjen gärna fått klara sig utan henne
själv? Vilken roll har hon i familjen, och hur känner hon inför den rollen? Hur kan hon
påverka den?
När mamman ringde för att berätta att Jack hade dött var Rowan ute med sina kompisar.
Hon knäppte av telefonen utan att svara. Det berättar hon inte för Harper. Varför vill hon
inte att han ska få veta det? Är det för personligt? Känner hon skuldkänslor för att hon
var ute och skrattade med sina vänner när Jack dog?

Fotografier och minnesbilder
Ett negativ är något i sig något hemlighetsfullt eftersom det inte avslöjar bilden som finns
gömd inuti det – bilden måste kopieras, och negativet behöver således genomgå en
förvandling. Jämför denna förvandling med hur Valentine byggt upp sin berättelse –
hittar du några likheter?
I berättelsen förekommer flera fotografier. Det viktigaste är fotot av Rowans bror, som
negativet hon får av Harper föreställer. Det visar en bild av brodern som är ny för Rowan
eftersom hon aldrig sett honom lycklig på kort tidigare på det vis som på detta foto, men
Bee och Stroma har egna bilder av Jack. Fundera över vilka olika sätt de uppfattar
fotografiet på, och vilka erfarenheter som ligger bakom upplevelserna.
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Berättelsens fotograf, Bee, visar Rowan en bild av det första fotot nånsin (se bilden).
Rowan beskriver det som två levande varelser bland en massa spöken, och funderar:

“ibland blir människor sedda och hågkomna och uppskattade utan att göra nåt
hjältemodigt eller märkvärdigt, och utan att ha en aning om att nån iakttar dem.”
(s. 32)
Är det sig själv, som utan uppskattning från omgivningen tar hand om sin lillasyster, hon
har i åtanke, eller är det brodern Jack, som hon desperat försöker hålla vid liv i sitt minne,
som hon tänker på?
I Jacks rum har mamman sparat alla skolfoton och lagfoton och alla välkammade hår och
leenden, som för att hålla kvar sin bild av Jack i en scenografi, som Rowan uttrycker sig.
Rowan tycker att rummet liknar ett museum, den bild av Jack som mamman vill behålla:
”Till och med Jack själv skulle framstå i dålig dager om man jämförde honom med
hans döda jag. Det var som om hon genom att mista honom fick honom tillbaka, den
son hon föreställde sig att hon hade, innan Jack föddes och hans personlighet kom i
vägen.” (s. 40)
Rowan funderar över vilken bild av en som blir kvar när man dör, och konstaterar att folk
som dör unga ofta blir helgon. Håller du med? Skulle det underlätta för hennes mamma
om hon kunde minnas Jacks dåliga sidor också?
"En bild säger mer än tusen ord" är ett uttryck som Bee verkar ha tagit fasta på. Hon kan
inte förmå sig att berätta för Rowan om sitt förhållande till Jack utan väljer att istället visa
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henne fotografiet och låta henne lista ut det på egen hand. På vilket sätt tror du att det
underlättar för henne att berätta det hon har på hjärtat genom att säga det med en bild?
Är det värre att berätta på detta sätt än i ord? Hade hon kunnat göra det på ett
bättre/schysstare sätt? Finns det fler exempel på kommunikation via fotografier/bilder i
berättelsen?

Brev
I berättelsen förekommer flera olika typer av brev. Bland annat två vykort som är viktiga
i berättelsen. På vilket sätt är de betydelsefulla för Rowan och vilken roll spelar de i
berättelsen?
Under en golvplanka i Jacks rum har Stroma hittat Bees kärleksbrev utan att förstå att det
är just sådana. Hon fyller på brevgömman med egna brev till Jack, där hon beskriver hur
livet är utan honom. Här får vi som läsare ett nytt berättarperspektiv, där Rowan,
berättelsens jag‐berättare, beskrivs utifrån. Vilka nya perspektiv introducerar författaren
genom Stromas brev?
Rowan får också en ny bild av sin syster genom att läsa hennes brev. Hon hade ingen
aning om att Stroma tänkte så mycket på Jack. Vilken bild får vi av Jack genom Stromas
brev, och vilken bild får vi av Stroma?
Vad betyder det för Bee att få tillbaka sina kärleksbrev?
Mot slutet finns också mammans självmordsbrev, som Rowan efter noga övervägande
låter Harper gömma för henne. Varför vill hon inte läsa dem? Vad tror du att det kan ha
stått i dem?

Lögner
”Direkt efter att han hade gått sa jag: ’Varför ljög du för pappa?’
’Du gör ju det’, sa hon. ’Hela tiden.’ (s. 187)
Varför tar Rowan på sig en föräldraroll efter Jacks död? Och varför är hon så mån om att
dölja deras utsatta situation för pappan? Om hon inte gjort något alls borde ju deras
situation ha uppdagats för länge sedan. Inser hon inte det? Eller gör hon detta för att
skydda pappan, låta honom sörja ifred? Eller lämnar hon honom utanför som hämnd för
att han lämnat dem? Är Rowans agerande hennes sätt att bearbeta sorgen – att hålla sig
så sysselsatt att hon inte kan tillåta sorgen att ta över? Eller är det ett försök att faktiskt
hålla samman familjen, för Jacks eller Stromas eller sin egen skull? Så här säger hon själv
vid ett par tillfällen:
”Men efter att Jack hade dött skyddade de sig själva genom att vägra älska oss, de barn
som fortfarande stod i tur att dö. Och det blev vår uppgift att hålla oss vid liv tills nån
kom ihåg att vi fanns.” (s. 67)
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”Jag har funderat på det sen dess, hur det kom sig att pappa inte visste om hur det
var med mamma, hur det kom sig att jag inte berättade. Såklart jag har. Och jag
skäms. Det gör jag verkligen.
Jag har funderat på varför jag försökte ta hand om allt själv och bara gjorde allt
värre, hur jag lyckades göra livet till en trasig soppa istället för bara frukost.
Jag måste ha haft mina skäl, men jag tänker inte försöka räkna upp dem.” (s. 199)
Varför tror du att Stroma hjälper Rowan att hålla liv i lögnen? Är det för att vara lojal mot
sin syster, eller har hon egna skäl till att hålla situationen hemlig?
”Jack brukade säga en sak om prinsessan Diana, att om ingen hade talat om för oss att
hon hade dött skulle vi ha kunnat klara oss på bara tevebilder där hon steg ur bilar,
anlände till galaföreställningar, klappade barn. ‐ ‐ ‐ Jag önskade att jag hade haft
tillräckligt med osedd film för att låtsas att allt var precis som tidigare.” (s. 188)
Hur mycket kan man lura sig själv? Hur känner sig Rowan efter att ha tittat på
familjefilmerna och Jack? Har hon lyckats lura sig själv för en stund?
Rowan håller flera saker hemliga för Stroma. Hon ljuger om mammans självmordsförsök:
säger att hon bara halkat i badrummet, och döljer hennes skärsår med långa ärmar. Hon
gömmer breven utan att ens berätta om dem, och om Harpers städning säger de att han
bara torkat upp vattnet som skvätt. Hur mycket tror du Stroma förstår ändå? Gör Rowan
rätt i att ljuga om dessa saker för henne?

Slutet gott?
Vilken effekt får mammans självmordsförsök på familjen? Verkar hon själv annorlunda
när hon vaknar upp? Hur påverkar det pappan? Rowan funderar på om Harpers besök
kan ha påverkat mammans beslut, vad tror du?
Bee avslöjar ännu en hemlighet för Rowan och Stroma: Sonny är hennes och Jacks son.
Tror du att beskedet om sonsonen tas emot positivt av Rowans föräldrar? Kan det
fungera läkande på deras sår? Är det lättare att stå ut med sorgen efter en människa om
man har någon del av den personen kvar, som ett barn eller ett brev eller en röst på ett
kassettband?
Harper säger att han måste dra vidare. Tror du att han gör det, och kommer han i så fall
tillbaka som han lovat? Hade det varit bättre om han hade stannat?

Språket
Jenny Valentine låter Rowan berätta hela historien, men i brev och dialoger får även
övriga personer i berättelsen uttrycka sig. Fundera över hur olika personer uttrycker sig i
tal och skrift och se hur det skiljer sig från Rowans språk och vad det berättar om
personen i fråga.
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Rowan berättar om något som redan hänt. Som berättare har hon redan upplevt hela
historien, och strukturerar den som hon vill framställa den. Hon väljer att hoppa mellan
dåtid och minnesbilder. Hur påverkar det din läsupplevelse?

Egna reflektioner
Vad har läsningen betytt för dig? Finns det något mer du upptäckt i berättelsen, som inte
behandlats här ovan? Plocka gärna ut några bitar som du reagerat på, positivt eller
negativt, och dela med dig av dem till dina medläsare.
Efter att ha diskuterat boken med andra, upplever du att alla uppfattat den på samma sätt
som du, eller har du omtolkat några upplevelser utifrån andras läsningar?
Jenny Valentines berättelser är fulla av iakttagelser och detaljer som kan vara lätta att
förbise vid en första läsning. Prova att slå upp boken slumpmässigt och läs en sida var
som helst – och se om du hittar några detaljer som du missat.
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