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Abstrakt: 
 

Syftet med denna uppsats är att ur ett genreteoretiskt och komparativt perspektiv med hjälp av 

metoden närläsning undersöka vilka av gotikens genrekonventioner som förekommer i svensk 

urban fantasy. 

   Romanerna som analyseras är Nene Ormes Udda verklighet (2010), Mats Strandbergs och 

Sara Bergmark Elfgrens Cirkeln (2011), samt Charlotte Cederlunds Middagsmörker (2016). 

   De gotiska genrekonventioner som används vid analysen är hämtade från Mattias Fyhrs 

definition av gotik i hans doktorsavhandling De mörka labyrinterna (2003). 

   I diskussionsdelen kombineras dessa med Alastair Fowlers teori ur Kinds of Literature 

(1982) kring hur olika genrer förefaller ha en rörlighet och flyta in i varandra. 

   Resultatet av analysen visar att samtliga av Fyhrs kategorier finns representerade i de tre 

romanerna, och skiljer sig något i hur de gestaltas. 

   Följande slutsatser dras: att många likheter förekommer såsom att de drömmar och syner 

som skildras är vitala för böckernas handlingar, att huvudkaraktären i samtliga analyserade 

romaner är kvinnlig, utom i Cirkeln där fem perspektiv förekommer varav ett är manligt, att 

alla romaner har sina egna varianter på fantasytroperna Rådet och Den utvalda, samt att urban 

fantasy inte går att se som en modern variant av gotiken utan snarare utgör en sentida ättling 

till gotikgenren. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 

Då fantastiken delvis är sprungen ur 1700- och 1800-talets gotiska fiktion känns det i 

dagsläget relevant att undersöka hur pass mycket av gotiken som ännu finns kvar i nutidens 

svenska fantastikromaner. 

   Eftersom fantastik i sig är en så pass bred genre, och närmast kan sägas fungera som ett 

paraplybegrepp för både science fiction, skräck samt fantasy (och alla dessa genrers 

subgenrer), så behövs en avgränsning för detta uppsatsämne. 

   Därför kommer fokus i denna kandidatuppsats att ligga på hur gotiska element gestaltas i 

svenska romaner i subgenren urban fantasy, eller nutidsfantasy som det även kallas. 

   De skönlitterära verk som kommer att analyseras i uppsatsen är Nene Ormes Udda 

verklighet (2010), Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens Cirkeln (2011), samt 

Charlotte Cederlunds Middagsmörker (2016). 

 

 

 

1.2. Syfte 
 

Syftet med detta uppsatsämne är att ur ett genreteoretiskt och komparativt perspektiv med 

hjälp av metoden närläsning undersöka vilka av gotikens genrekonventioner som förekommer 

i de svenska urban fantasy-romanerna Udda verklighet, Cirkeln och Middagsmörker. 

 

 

 

1.3. Frågeställningar 
 

Frågorna uppsatsen kommer att analysera är följande: 

 

 Förekommer det gotiska element i Udda verklighet, Cirkeln och Middagsmörker? 

 Hur gestaltas och skildras i så fall dessa gotiska genrekonventioner i respektive verk? 

 Vilka skillnader och likheter för eventuella gotiska inslag går att finna i dessa tre verk? 

 Med utgång i Alastair Fowlers teori kring hur genrer befinner sig i ständig förändring 

och därför även kan skifta i både beskrivning och benämning – skulle urban fantasy 

kunna ses som en modern variant av 1700- och 1800-talets gotiska fiktion? 
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1.4. Teori 
 

Utgångspunkten för analysen av de utvalda romanerna kommer att vara de gotiska 

genrekonventioner som Mattias Fyhr listar i sin doktorsavhandling De mörka labyrinterna: 

Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (2003). Dessa kommer även att kombineras med 

Alastair Fowlers teorier om genrer i kapitlet ”Concepts of Genre”, från hans facklitterära verk 

Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes (1982). 

 

 

 1.4.1. Gotikens genrekonventioner 
 

I De mörka labyrinterna (2003), en doktorsavhandling om gotik i svensk skönlitteratur och 

andra media, går Mattias Fyhr igenom de olika genrekonventioner som utgör element i 

gotiska verk. Följande sex huvuddrag listas: subjektiva världar, avsaknad av högre ordning, 

samt atmosfär av förfall, atmosfär av undergång, atmosfär av olösbarhet, och grepp som ger 

texten labyrintiska egenskaper. Det är dessa kategorier som kommer att fungera som premiss 

för analysen av de valda verken. 

   Fortsättningsvis kommer dessa sex kategorier och deras innebörd att utvecklas. 

   Subjektiva världar innebär att verket bör skildra handlingen ur ett subjektivt perspektiv, där 

fantasi och drömmar gärna får ta stor plats (Fyhr, 2003, s. 66-67). Fyhr förklarar det som att: 

”Texten handlar om och uttrycker huvudpersonernas, eller berättarens, känslomässiga syn på 

händelserna.” (ibid, s. 64). 

   Nästa huvuddrag är avsaknad av högre ordning, vilket enligt Fyhr betyder att: ”Subjektet 

önskar sig, saknar, eller blir maktlösare på grund av frånvaro av en högre ordning.” (ibid, s. 

69). Huvudkaraktären kan inte ta hjälp av någon högre instans för att ta sig ur sin situation, till 

exempel kan den samhälleliga ordningen vara bristfällig då ledaren är tyrann (ibid, s. 69). 

   Den tredje kategorin är atmosfär av förfall, som kan ta sig uttryck i faktiskt förfall då ruiner 

figurerar i verket (ibid, s. 71), eller gestaltas i form av textuella fragment med gamla 

svårläsliga dokument där det ofta förekommer luckor i själva texten (ibid, s. 71-72). Det 

förfallna kan även skildras i form av dödsfall, samt som kroppsligt, känslomässigt eller 

moraliskt förfall (ibid, s. 74-75, 76 samt 81). Också olika former av smärtlindring genom 

kroppsliga eller estetiskt relaterade aktiviter räknas in i denna kategori (ibid, s. 78). 

   Genrekonventionen atmosfär av undergång dyker upp i form av gångna tider som inte går 

att få tillbaka, tillsammans med döende huvudpersoner och försvunna borgar eller raserade 

byggnader (ibid, s. 84-85). Undergången kan även vara psykisk då karaktärerna hotas av 
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galenskap, eller fysisk då karaktärerna hotas av till exempel mördare, monster eller andra 

övernaturliga varelser (ibid, s. 88). 

   Atmosfär av olösbarhet definieras av Fyhr som att: ”Det kan vara en känsla av att något har 

hänt som inte går att rätta till eller att man befinner sig i en situation som man inte kan komma 

ur.” (ibid, s. 89). Till detta genredrag räknas döda huvudpersoner, förintandet av oskuldsfulla 

tillstånd, samt olösta och ambivalenta slut (ibid, s. 89 samt 92). Fyhr nämner även det 

maktlösa vittnet, i samband med olösbara situationer: ”Då kan huvudpersonen ibland bara 

betrakta det som händer, som ett maktlöst vittne.” (ibid, s. 90). 

   Slutligen kommer grepp som ger texten labyrintiska egenskaper, som Fyhr utvecklar på 

följande sätt: ”Med grepp avses motiv, teman och narratologiska tekniker som på någon nivå 

gör den skildrade världen labyrintisk.” (ibid, s. 94). Denna sista kategori innefattar labyrintlikt 

skildrade miljöer såsom borgar, grottor, skogar, trädgårdar och skolor (ibid, s. 94). 

Lönnutrymmen och berättelser i berättelsen hör även de till denna kategori (ibid, s. 97-99), 

tillsammans med levande tavlor eller tavlor som man kan gå in i (ibid, s. 101-102), samt 

dubbelgångare och cirkelrörelser som förekommer i texten (ibid, s. 102 samt 197-198). 

 

 

 1.4.2. Genreteori 
 

I facklitterära Kinds of Literature (1982) av Alastair Fowler går det att finna avsnittet 

”Concepts of Genre”. Det handlar bland annat om särskiljandet av genrer och hur andra 

litteraturforskare definierat begreppet genre som åtskilda klasser som inte korsar varandras 

vägar (Fowler, 1982, s. 37-38). 

   Fowlers teori är att genrer i sig är rörliga och förändras över tid (ibid, s. 38). Som exempel 

tar han Dugald Stewarts teori om family resemblance, det vill säga släkttycke, som har 

vidareutvecklats av filosofen Ludwig Wittgenstein (ibid, s. 40-41). Teorin om släkttycke 

innebär att man bör se olika kategorier inte som separata och oförenliga klasser, utan snarare 

som en släkt (ibid, s. 41). 

   Detta applicerar Fowler i sin tur på litterära genrer. Så här förklarar han denna teori i texten: 

 
Literary genre seems just the sort of concept with blurred edges that is suited to such 

an approach. Representatives of a genre may then be regarded as making up a family 

whose septs and individual members are related in various ways, without necessarily 

having any single feature shared in common by all. The analogy proves 

extraordinarily suggestive. It promises to apply not only to close-knit connections 

within subgenres […] but also to far-flung resemblances between widely divergent 

works […] Genres appear to be much more like families than classes. (1982, s. 41) 
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Denna genrernas rörlighet och fluiditet påverkas av begreppet tradition, vilket Fowler 

preciserar som: ”[…] a sequence of influence and imitation and inherited codes connecting 

works in the genre.” (ibid, s. 42). 

   Med andra ord så sker ett intertextuellt utbyte mellan skönlitteraturen som redan existerar 

och den fiktion som skrivs i detta nu (ibid, s. 42-43). Verk föder andra verk genom att agera 

som inspirationskälla, agitator eller dialogstartare för skaparen av det nya konstverket. 

   Fast Fowler är också noga med att påpeka att vissa likheter mellan olika verk även kan ha 

uppkommit omedvetet (ibid, s. 43). 

   Dessa likheter kanske rent av kan ha färdats, medvetet eller omedvetet, från en avlägsen 

anmoder – såsom 1700- och 1800-talets gotiska roman – fram till en nutida ättling kallad 

urban fantasy? 

 

 

 

1.5. Material 
 

Valet av dessa tre romaner grundar sig på att samtliga publicerats under 2010-talet, och 

därmed går att räkna som samtida, och även på att Udda verklighet och Cirkeln kan ses som 

nyckelverk inom svensk urban fantasy. Middagsmörker i sin tur är ett högaktuellt exempel då 

den gavs ut för mindre än ett halvår sedan. 

   Nedan följer presentationer av de tre skönlitterära verk som kommer att analyseras i denna 

uppsats. Varje innehållssammanfattning efterföljs även av en kortare författarpresentation.  

 

 

 1.5.1. Udda verklighet 
 

Romanen Udda verklighet gavs ut 2010 och utspelar sig i Malmö. I den får läsaren följa Udda 

som under nätterna plågas av mardrömmar. När hon drömmer om en kvinna som söker skydd 

under ett brunnslock på tågbangården vid Malmö centralstation, och berättar om det för sin 

vän Daniel så ger han sig av för att utreda. 

   Daniel försvinner och Udda tvingas in i en katt-och-råtta-lek för att finna sin förlorade vän 

då hon upptäcker en annan, mer magisk sida av Malmö som befolkas av de sära. Udda inser 

att även hon tillhör dem och har egna krafter – hon drömmer om händelser som sker i 

verkligheten. Med hjälp av hamnskiftare och lotsar navigerar hon bland de säras pakter och 

tvister i sin jakt på Daniel. 
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   Udda verklighet är Nene Ormes debutroman, och följdes av uppföljaren Särskild som utkom 

2012. Ytterligare två delar i De sära-serien är planerade och författaren har också gett ut ett 

par noveller som utspelar sig i samma fiktiva universum. 

 

 

 1.5.2. Cirkeln 
 

Cirkeln är första delen i Engelsfors-trilogin som utspelar sig i Engelsfors, en fiktiv bruksort 

uppe i Bergslagen. Under skenet från en blodröd måne tar en okänd kraft över sex tonåringar. 

Minoo, Rebecka, Vanessa, Anna-Karin, Ida och Linnéa vandrar alla till en övergiven folkpark 

där vaktmästaren från deras gymnasium väntar. Han påstår sig vara deras ledsagare och att de 

är De utvalda: kraftfulla häxor som förväntas försvara världen mot dess antågande undergång. 

   Tiden är knapp, någon är ute efter De utvalda och en av dem har redan hittats mördad. 

   Mats Strandberg har tidigare skrivit tre romaner, medan Cirkeln är Sara Bergmark Elfgrens 

romandebut då hon dessförinnan skrivit film- och TV-manus. De resterande delarna i 

Engelsfors-trilogin gavs ut 2012 respektive 2013, under titlarna Eld och Nyckeln. 

 

 

 1.5.3. Middagsmörker 
 

Under början av 2016 publicerades Middagsmörker, den första boken i vad som kommer att 

bli en trilogi om svensksamiska Áili. Romanen handlar om hur föräldralösa Áili försöker 

finna sig till rätta uppe i den fiktiva samebyn Idijärvi i Sápmi. 

   Från att ha varit en tonåring bosatt nere i Skåne förändras hennes vardag drastiskt då pappan 

dör och hon får bosätta sig hos sin morfar. Med hjälp av sin gammelmormor Ráijá och vännen 

Olivia börjar hon vänja sig vid livet uppe i Sápmi då en vit varg dyker upp. Det visar sig att 

Áili bär på magiska krafter, hon är en av de sista noaidi (nåjderna), och andarna i andevärlden 

vill att hon ska skydda Sápmi från en uråldrig ondska som närmar sig. 

   Charlotte Cederlund debuterade med Middagsmörker. Hon har sedan tidigare medverkat 

med noveller i tre antologier och skriver nu på uppföljaren till Middagsmörker. 

 

 

 

1.6. Metod 
 

Metodmässigt kommer dessa tre romaner att analyseras genom komparativa närläsningar. 
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 1.6.1. Närläsning 
 

Metoden som kommer att användas vid analysen av dessa verk är närläsning. Närläsningen 

skapades av anglosaxiska nykritiker för att analysera text på detaljnivå och vaska fram 

språkliga strukturer, stilgrepp, symboler och innebörder i det aktuella verket. Paul Tenngart 

beskriver bland annat metoden i Litteraturteori (2010, s. 14). 

   Denna metod kommer även att kombineras med den komparativa metoden, då dessa två i 

kombination förefaller vara de metoder som är till störst gagn för själva analysen. 

 

 

 

1.7. Tidigare forskning 
 

Då det inte går att finna någon tidigare forskning om gotiska genreinslag i svensk urban 

fantasy känns detta som ett intressant och relevant ämne att undersöka. 

   Dock finns det flera kandidat- och magisteruppsatser som tar upp Cirkeln och Udda 

verklighet, men då i andra kontexter. Detta gör exempelvis Anna Bergengren i ”’Horan, 

knarkaren och fettot’: En queerfeministisk analys av normer och normskapande bland häxorna 

i Cirkeln” (2012), där hon även skriver lite kring forskningen om gotik inom queerteori i 

avsnittet ”Tidigare forskning” (s. 7-8), samt Carina Cederblad som i ”Heteronormativ 

fantasy? En queerteoretisk analys av sex fantasyromaner” (2012) bland annat analyserar Udda 

verklighet. Då Middagsmörker är utgiven så pass nyligen existerar det ännu inte några 

kandidat-, magister- eller masteruppsatser där denna roman ingår. 

   Den enda litteraturvetenskapliga text som gått att finna under detta uppsatsarbete, som 

snuddar vid gotik i samband med fantasy, är Adam Roberts essä ”Gothic and horror fiction” i 

antologin The Cambridge Companion to Fantasy Literature (2012), som Edward James och 

Farah Mendlesohn varit redaktörer för. 

   Roberts skriver: ”Gothic literature […] has demonstrated a restless fluidity of situation, and 

signification that is as much a part of its meaning as its more familiar props, setting and 

metageneric conventions. This essay seeks, taking this as a starting point, to explore some of 

the currents of that Gothic flow as they relate to fantasy.” (2012, s. 22). 

   Dock är det den bredare genredefinitionen fantasy som behandlas, eventuella subgenrer tas 

inte upp i Roberts text. 
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   Däremot har tidigare forskning bedrivits på nationell och internationell nivå om både gotik 

och urban fantasy. Dessa två genrer brukar även kopplas samman i litteraturvetenskapliga 

verk. 

   Till exempel jämför Richard Mathews genrerna i Fantasy: The Liberation of Imagination: 

”Fantasy is closely allied to other variations of the realistic novel, including gothic horror [---] 

The gothic tale of terror, the first generic rebellion against the realistic novel […]” (2002, s. 

4). Att Mathews anser att den gotiska romanen är först ut med att ta avstånd ifrån realismen är 

i detta fall väsentligt. 

   Även Rosemary Jackson kopplar samman gotik med ursprunget för fantasy i Fantasy: The 

Literature of Subversion: ”As a perennial literary mode, fantasy can be traced back to ancient 

myths, legends, folklore, carnival art. But its more immediate roots lie in that literature of 

unreason and terror which has been designated ‘Gothic’.” (2003, s. 95). 

   Mathews avslutar sin utläggning med följande ord: ”Despite these fundamental differences, 

the literary spectrum that includes gothic novels, science fiction, utopias, and satires forms a 

supportive continuum for fantasy. These allied modes, fed like fantasy from many ancient 

sources in myth and folklore, continue to contribute much to the evolution of the genre. There 

are no pure genres, and fantasy is no exception.” (2002, s. 5). 

   Detta stycke knyter an väl med Alastair Fowlers teori om genrer i kapitlet ”Concepts of 

Genre” i Kinds of Literature (1982) då urban fantasy i sig utgör ett lapptäcke av genrer. 

Följande citat är hämtat ur min kandidatuppsats ”Sagolik – Gotiken som röd tråd” i ämnet 

Litterärt skapande på Lunds universitets författarskola: 

 
Skräck kan självklart också förekomma i urban fantasy – blandat med andra inslag 

såsom humor, kärlek, drama och spänning. Blandningen av genrer är ett av urban 

fantasyns starkaste kännetecken och påminner delvis om de gotiska författarnas mål 

att skildra ett bredare spektrum av känslor och framkalla en mångfald av 

känslotillstånd hos läsaren. Vanliga huvudspår inom urban fantasy är att handlingen 

kan vara deckar- eller romantiskt orienterad – ofta både och. (Metso, 2014, s. 4) 

  

Nästa avsnitt handlar följaktligen om definitionen av genren urban fantasy. 

 

 

 1.7.1. Urban fantasy 
 

Alexander C. Irvine skriver under rubriken ”Urban fantasy”, i antologin The Cambridge 

Companion to Fantasy Literature (2012), om hur urban fantasy från början fungerade som 

samlingsterm för en grupp texter, exempelvis Emma Bulls War for the Oaks (1987) och Tim 

Powers The Anubis Gates (1983) där troperna för så kallad pastoral eller heroisk fantasy 
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placerades i en urban miljö (s. 200). Snart kom även historiska romaner med övernaturligt 

innehåll samt den något svårdefinierade subgenren New Weird att ingå i begreppet urban 

fantasy (Irvine, 2012, s. 200). 

   Den genre som urban fantasy numera utgör definieras av Irvine på följande sätt: 

 
The elements common to all urban fantasies – a city in which supernatural events 

occur, the presence of prominent characters who are artists or musicians or scholars, 

the redeployment of previous fantastic and folkloric topoi in unfamiliar contexts – 

hint at a characterization if not a rigorous definition. Within those common 

elements, there are two fundamental strains of urban fantasy, which might be loosely 

differentiated as those in which urban is a descriptor applied to fantasy and those in 

which fantasy modifies urban. (2012, s. 200) 

  

Av dessa två typer är det den första kategoriseringen som är av vikt för de romaner som 

kommer att analyseras i kandidatuppsatsen. 

   Irvine fortsätter med att utveckla de gemensamma dragen för sin första textgruppering: ”In 

the first, a more or less recognizable city […] is revealed to be in contact with the realm of 

Faerie, or some magical realm, and the resultant narrative redeploys the tropes and characters 

of older fairy tales and folklore, forcing them into collisions with a contemporary urban 

milieu.” (ibid, s. 200-201). 

   Dessa begränsande genreattribut förefaller dock något snäva, och specialiserade för Irvines 

forskningssyften då han i samma text analyserar ett antal romaner med just dessa egenskaper. 

   Som jämförelse med Irvines definition inkluderas här även den definition av urban fantasy 

som går att finna i The Ultimate Encyclopedia of Fantasy: The Definitive Illustrated Guide 

(1998), som David Pringle varit redaktör för: ”[…] “urban fantasy”, in which modern 

cityscapes […] overlap and merge with a magical realm populated by individuals drawn from 

several folkloristic traditions […]” (s. 135). 

   Urvalet av de urban fantasy-romaner som kommer att analyseras är baserat på den senare 

definitionen, då denna överensstämmer bättre med gängse uppfattning kring vad som 

definierar genren i sig. 

   Dock bör här även infogas en reservation för att definitioner av och benämningar på genren 

för de valda romanerna kan skifta beroende på vem det är som bedömer verket ifråga. 

   Exempelvis så har Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens Cirkeln (2011) och de 

resterande böckerna i Engelsfors-trilogin kallats för både ”glesbygdsfantasy” i en artikel av 

Stina Loman i Svenska Dagbladet (16 april, 2012), och för ”fantastisk realism” i en recension 

av Ingrid Bosseldal i Göteborgs-Posten (3 december, 2013). 
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   Dessa två definitioner stämmer självklart också, men pekar på lite skilda aspekter i 

jämförelse med benämningen urban fantasy. Den första tar fasta på att romanens handling inte 

utspelar sig i en storstad, medan den andra fokuserar på hur så kallad diskbänksrealism 

samspelar med det magiska eller fantastiska. 

   I Annika Johanssons beskrivning i Mörkrets mästare: skräcklitteraturen genom tiderna 

(2006) kallas genren för nutidsfantasy. Där lyder genredefinitionen: ”En underavdelning till 

fantasygenren är nutidsfantasyn där magi eller övernaturliga varelser är verksamma i vad som 

i övrigt är vår verkliga värld.” (s. 169). 

   De många olika benämningarna beror sannolikt på att begreppet urban fantasy ännu är 

förhållandevis okänt för allmänheten, till skillnad från hos läsare som är vana vid fantastik där 

denna genrebenämning varit vedertagen sedan en längre tid tillbaka. 

   Just uppfattningen om att urban fantasy måste utspela sig i en storstad är vida spridd. Som 

tidigare noterat är detta hur Alexander C. Irvine beskriver genren i artikeln ”Urban fantasy” i 

The Cambridge Companion to Fantasy Literature (2012). 

   Under ett föredrag om urban fantasy på Bokmässan i Göteborg (29 september, 2012) 

utvecklar författarna Nene Ormes och Karin Waller detta logiska felslut: ”Ibland hävdas det 

att urban fantasy är all fantasy som utspelar sig i en stad, oavsett tid eller miljö. Men att tolka 

genrenamnet bokstavligt hindrar snarare än hjälper i förståelsen av genren och en stad som 

miljö är inte tillräckligt för att avgöra genren.” (2012).
1
 

   Intressant att notera är att just definitionerna av genren kan skifta markant bland både 

forskare, författare och läsare. 

 

 

 1.7.2. Gotik 
 

Som genre har gotiken det gemensamt med urban fantasy att den tenderar att definieras 

annorlunda av olika litteraturforskare. 

   I essän ”Gothic and horror fiction” i antologin The Cambridge Companion to Fantasy 

Literature återger Adam Roberts David Punters definition av gotiken: ”When thinking of the 

Gothic novel, a set of characteristics springs readily to mind: an emphasis on portraying the 

terrifying, a common insistence on archaic settings, a prominent use of the supernatural… 

Gothic fiction is the fiction of the haunted castle, of heroines preyed upon by unspeakable 

                                                           
1 Ett utförligt referat av själva föreläsningen går att hitta på följande webbadress: 

https://sfbokmalmo.wordpress.com/foredrag/urban-fantasy/ (hämtad 2016-03-22) 
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terrors, of the blackly lowering villain, of ghosts, vampires, monsters and werewolves.” 

(2012, s. 21). 

   Själv definierar Adam Roberts den gotiska romanen på följande vis: ”[…] moody 

atmospherics, picturesque and sublime scenery, darkness, buried crimes […] revealed, and 

most of all a spectral supernatural focus.” (2012, s. 25). 

   I The Cambridge Companion to Gothic Fiction, som Jerrold E. Hogle varit redaktör för, 

definierar han gotiken på detta sätt: 

 
[…] a Gothic tale usually takes place (at least some of the time) in an antiquated or 

seemingly antiquated place – be it a castle, a foreign palace, an abbey, a vast prison, 

a subterranean crypt, a graveyard, a primeval frontier or island, a large old house or 

theatre, an aging city or urban underworld, a decaying storehouse, factory, 

laboratory, public building, or some new recreation of an older venue, such as an 

office with old filing cabinets, an overworked spaceship, or a computer memory. 

Within this space, or a combination of such spaces, are hidden some secrets from the 

past (sometimes the recent past) that haunt the characters, psychologically, 

physically, or otherwise at the main time of the story. 

   These hauntings can take many forms, but they frequently assume the features of 

ghosts, specters, or monsters […] that rise from within the antiquated space, or 

sometimes invade it from alien realms, to manifest unresolved crimes or conflicts 

that can no longer be successfully buried from view. (2002, s. 2) 

 

Den definition av genren som, tillsammans med föregående citat, känns mest tillämpbar på 

det valda ämnet för denna kandidatuppsats är Mattias Fyhrs i De mörka labyrinterna: ”En 

gotisk text, skildrar en eller flera subjektiva världar, som saknar högre ordning och utmärks 

av en atmosfär av förfall, undergång och olösbarhet, samt innehåller grepp som ger texten 

labyrintiska egenskaper.” (2003, s. 64). 

   Rickard Berghorn utvecklar Fyhrs resonemang i Mörkrets mästare, där han skriver: 

 
Man kan tolka det som att gotiken gav uttryck för 1700-talets nya 

verklighetsuppfattning, som ännu idag har aktualitet. Det är en verklighet där en 

trygg, gudomlig ordning inte finns och människan är utlämnad åt sig själv och 

makter hon inte kan styra. Förfallet, undergångskänslan och olösbarheten 

(upplevelsen av att problem inte kan lösas) är en direkt följd av denna utsatthet. 

Vilsenhet i olika former är ytterligare en följd av detta, här omskrivet med frasen 

”labyrintiska egenskaper”. [---] Apropå ”labyrintiska egenskaper” ska påpekas att 

den som läser ett gotiskt verk inte bara märker att labyrinter och irrgångar ständigt 

förekommer i dem, utan också att intrigerna slingrar sig och ger upphov till ständiga 

missförstånd, och att syner och upplevelser inte är vad de först givit intryck av att 

vara. (2006, s. 11-12) 

 

Han urskiljer även: ”[…] en betydelsefull ’trend’ i den gotiska litteraturen: den med kvinnliga 

hjältinnor som läsarens identifikationsobjekt.” (ibid, s. 18). Detta förekommer också frekvent 

i urban fantasy. I samtliga av verken som kommer att analyseras innehar kvinnor huvudrollen, 

utom i första kapitlet av Cirkeln. 
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   Utöver dessa genrebeskrivningar nämner Adam Roberts i ”Gothic and horror fiction” hur 

James Watt noterat att gotiska romaner: ”[…] vary greatly and manifest ‘often antagonistic 

relations’ to one another.” (2012, s. 25). 

   I introduktionen till The Cambridge Companion to Gothic Fiction (2002) skriver Jerrold E. 

Hogle om gotikens vidareutveckling under romantiken: ”This highly unstable genre then 

scattered its ingredients into various modes, among them aspects of the more realistic 

Victorian novel.” (s. 1). Han fortsätter sedan att lista de olika format som gotiken letat sig in i, 

bland dessa återfinns exempelvis operor, pjäser, noveller, poesi, konst och kortare 

fantastikberättelser (ibid, s. 1). 

   Dessa olikheter kan även uppkomma i olika definitioner av ett enskilt verk. 

   Mary Shelleys roman Frankenstein, or the Modern Prometheus (1818) fungerar här som ett 

utmärkt exempel på ett gotiskt verk som kan sägas tillhöra flera genrer än gotiken. Adam 

Roberts skriver i ”Gothic and horror fiction” om hur varelsen (eller monstret) i Frankenstein 

har figurerat i både pjäser, filmer, tecknade serier och som litterär referens: 

 
These innumerable adaptations, which of course have rendered the story very well 

known, reflect both the continuing appeal of Shelley’s core conceit and the ability of 

Gothic itself to flow into other modes of cultural representation. 

   More, Shelley’s novel can be read equally as proto-science fiction (with the 

monster as the product of a strictly scientific endeavour) or horror (with the monster 

as an irrational eruption of the uncanny into ordinary life. [sic] (2012, s. 31) 

 

Frankenstein är alla dessa genrer – och skiftar beroende på vilken kontext verket förekommer 

i när det blir läst. 

   En sak är dock samtliga forskare överens om, och det är hur gotikgenren uppkom. I följande 

stycke beskriver Roberts hur den gotiska romanen uppstod: ”When Horace Walpole, in 1748, 

renovated his villa at Strawberry Hill in west London in a self-consciously old-fashioned 

‘Gothic’ style, he was aiming not at restoring medieval architecture so much as augmenting 

modern building with a glamour and modish fulsomeness coded ‘medieval’. The same 

impulse was behind his decision to write a short novel in the Gothic mode.” (2012, s. 23). 

   Resten är historia. Kortromanen The Castle of Otranto gavs ut anonymt 1764 med ett förord 

där det intygades att berättelsen var verklig och upphittad i ett manuskript från 1000- eller 

1100-talet, som sedan översatts (ibid, s. 23). Så var självklart inte fallet, men det påbörjade 

den våg av så kallade upphittade manuskript som många gotiska romaner presenterades som. 

Visserligen var detta inte ett nytt litterärt grepp, men via Walpole kom det att prägla gotiken. 

   När The Castle of Otranto gjorde succé gavs en andra utlaga ut där Walpole tog på sig 

författarskapet (ibid, s. 23). 
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2. Undersökning 
 

2.1. Analys 
 

Nedan kommer de gotiska genrekonventioner som förekommer i Udda verklighet, Cirkeln 

och Middagsmörker att granskas i tur och ordning under separata underrubriker för varje verk. 

Sidhänvisningar för citat ur (och sammanfattningar av) både Udda verklighet och Cirkeln är 

hämtade från E-lib:s e-boksversioner, publicerade 2011 respektive 2011. Sidhänvisningar till 

Middagsmörker kommer från den tryckta utgåvan från 2016. 

   Under diskussionsdelen kommer sedan de gotiska drag som listats att jämföras och 

diskuteras utifrån de slutsatser som går att dra ifrån dessa analyser. 

 

 

 2.1.1. Gotiska drag i Udda verklighet 
 

I Nene Ormes roman Udda verklighet (2010) är Udda huvudkaraktären. Berättarperspektivet 

är i första person preteritum, läsaren kommer med andra ord väldigt nära inpå Uddas tankar, 

känslor och syn på sin tillvaro. Den subjektiva världen, eller det subjektiva perspektivet, är 

ständigt närvarande, och förstärks ytterligare då Uddas kraft är att drömma sanndrömmar om 

andra. Själv beskriver hon sin förmåga på följande sätt: ”Jag brukar vara mig själv men i en 

annan kropp.” (Ormes, 2011, s. 69). 

   Dessa drömmar skildras i tredje person presens, och handlar bland annat om Tanja som blir 

överfallen och söndersliten av hunddjur (ibid, s. 4-6), om Hemming som är hamnskiftare och 

Oraklet när hon förutspår en sanndrömmare (ibid, s. 21-22), samt då Valerius håller Daniel i 

fångenskap och livnär sig på hans minnen (ibid, s. 115-116). 

   Udda går hos psykolog för sina mardrömmar, själv sammanfattar hon diagnosen hon fått 

med orden: ”Det betyder att jag inte vill sova för jag tror att jag ska drömma mardrömmar. 

Och att när jag drömmer så upplever jag drömmarna som verkliga.” (ibid, s. 15). 

   När Udda beskriver sin senaste dröm kommer hennes bästa vän Daniel med förslaget att de 

ska uppsöka platsen för att försäkra henne om att det hon drömmer inte sker på riktigt (ibid, s. 

8). De beger sig till tågbangården för att undersöka och upptäcker att brunnslocket från 

hennes dröm där den flyende kvinnan klättrat ner är fläckat av blod (ibid, s. 17). 

   Kort därefter inser Udda att hon drömmer sanndrömmar (ibid, s. 18), och Daniel ger sig 

iväg för att utreda vidare utan henne och försvinner (ibid, s. 24-27). 

   Det är genom sina sanndrömmar som hon slutligen får upp ett spår och lokaliserar Daniel 

där han befinner sig i fångenskap hos Valerius (ibid, s. 53 samt 90). 
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   Utöver drömmarna gestaltas Uddas fantasiförmåga, ofta i samband med hotfulla situationer: 

”Jag kunde inte sluta föreställa mig att något hänt Daniel, att han snubblat och brutit benen, 

att han fastnat. Mina fantasier blev värre ju längre jag stannade hemma.” (ibid, s. 29). 

   Uddas känslomässiga syn på det som händer skildras genomgripande under berättelsen 

(ibid, s. 29, 30, 31, 46, 49, 56, 64, 76, 119, 131, 135, 151, 167 samt 177). 

   Udda upplever även andras känslor genom sina sanndrömmar (ibid, s. 59, 75 samt 89). Hon 

beskriver det som att: ”Det kändes som om jag varit med om allt det här förut, fast då i ett 

annat rum med annan utsikt och med andra känslor.” (ibid, s. 85). Likaså förekommer det 

miljöbeskrivningar som färgas av hennes känslor (ibid, s. 83 samt 136). 

   Nästa kategori, avsaknad av högre ordning, sammanfattas väl av Hemming då han beskriver 

de säras värld: ”Vi har ingen polis […] ingen domstol, ingen som har bestämt vad vi får göra 

och inte göra med våra gåvor.” (ibid, s. 109). Udda har inga konkreta bevis för Daniels 

försvinnande och kan därför inte heller ta hjälp av någon organisation i det mänskliga 

samhället för att återfinna honom (ibid, s. 56). Eller som hon själv uttrycker det: ”Inget med 

den här historien går att upprepa utan att bli inlåst.” (ibid, s. 71). 

   Dock förekommer en organisation som verkar vilja skapa någon form av ordning, men den 

ordningen skulle knappast vara till fördel för de sära. Hemming berättar följande om Rådet: 

”Rådet har alltid försökt kontrollera oss sära. De har levt vid sidan av oss och de ordinära i 

århundraden. De har förföljt oss, jagat, avrättat och mördat dem som har gåvor som räknas 

som för farliga för att få finnas. De har gömt sig i ordinär historia och tagit med sig så många 

av oss de har kunnat när tillfälle getts. Man kan gömma många små dödsfall i stora olyckor 

om man vet när olyckorna ska inträffa.” (ibid, s. 119). Det tyranniska Rådet står med andra 

ord för en samhällelig ordning som är både segregerande och ytterst bristfällig. 

   I romanen skildras flera situationer och platser där det råder en atmosfär av förfall. Ett 

faktiskt förfall gestaltas under Uddas resa genom tidslagren med hjälp av lotsen Imona: 

”Trapphuset jag skymtat genom glasfönstren i dörren var inte det samma [sic] när jag väl kom 

in. Spindelväv hängde ner i långa sorgeslöjor, dammet låg i drivor och allt hade en övergiven 

känsla.” (ibid, s. 136). Hemming, som också följt med dem, förklarar det som: ”[…] en ficka 

av tid som blivit övergiven.” (ibid, s. 137). De fortsätter uppåt: ”Varje trappavsats vi 

passerade var dammigare än den förra. [---] Vi kom upp på översta våningen och till en gisten 

trä dörr [sic] som stod på glänt.” (ibid, s. 137). Samma förfall fortsätter då de rör sig genom 

tidsfickorna: ”[…] gator och hus var tomma på folk. Vi rörde oss igenom en spökstad.” (ibid, 

s. 138). 
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   Förfallet förekommer också i form av textuella fragment. Det finns luckor i Uddas 

gymnasiebetyg på grund av hennes sömnstörning: ”[…] ett gymnasiebetyg fullt av hål […]” 

(ibid, s. 10). Oraklet berättar även om de fragment som finns nedskrivna om sanndrömmares 

förmågor: ”Det finns texter som alla orakel före mig har varit med och bevarat, där det har 

skrivits ner vad de ser i sina syner och vad det betyder. Olika tider och olika notarier har varit 

olika noga. De är ytterst opålitliga för fakta om drömmande men ger en känsla av vad det 

innebär att vara drömmare.” (ibid, s. 126). Med andra ord existerar det stora luckor i det 

befintliga materialet. 

   Atmosfären av förfall innefattar även dödsfall, och dessa inträffar vid två tillfällen i Udda 

verklighet. Första gången är då Udda upplever hur Tanja slits i stycken av hunddjuren som 

jagar henne (ibid, s. 6). Det visar sig senare att det var Rådet som låg bakom (ibid, s. 116). 

   Andra gången är då Hemming hamnar i slagsmål med Jakob, som är i hundhamn, när Udda, 

Imona och Hemming tar sig in hos Valerius: 

 
   Hemming snurrade runt och något glittrade i hans hand. Hunden landade i famnen 

på honom och slog tänderna i hans hals. De föll omkull med hunden överst och blev 

liggande. Svagt sparkade hunden med bakbenen mot Hemming men verkade inte få 

kraft nog att göra någon skada. Sen blev den stilla. 

   Hemming rörde inte heller på sig. Jag föll på knä bredvid dem. Hunden var tyngre 

än väntat när jag försökte välta den av Hemming. Till sist rullade den av honom. En 

kniv satt fast i bröstkorgen på den. (Ormes, 2011, s. 168) 

 

Utöver detta dyker ett kroppsligt förfall upp i en av Uddas sanndrömmar: ”Valerius vänder sig 

om. De klarblå, livliga ögonen ser för unga ut för rynkorna och de hängande ögonlocken. 

Håret är tjockt och silvervitt, huden är för stor för skelettet under, rynkig och slapp.” (ibid, s. 

115). Själv beskriver Udda honom som ”utmärglad” (ibid, s. 118). Strax därefter livnär sig 

Valerius på Daniel och föryngras: ”Valerius trycker sitt ansikte mot den unge mannens. 

Skriket mattas av och tystnar sen helt. [---] Valerius smeker det bara bröstet, andas hastigt och 

föryngras. Kinderna rundas, leverfläckar bleks och huden stramas åt.” (ibid, s. 115). 

   Den som råkar ut för störst kroppsligt förfall är Daniel i sin fångenskap. Detta skildras ur 

flera perspektiv under sanndrömmarna. Hemming ser: ”[…] ett bröst i svart tröja som 

långsamt höjs och sänks, ett huvud med svart hår och ett sår i pannan. Blod har runnit över 

ansiktet och ner på golvet. Det sitter glasflisor i såret och på händerna som är täckta av blod.” 

(ibid, s. 48). När Jakob är i sin djurhamn upplever han, och Udda, hur: ”Lukten av blod 

kommer från bröstet. [---] Det är handlederna som luktar blod. De har blåmärken och rispor, 

skavda kanter längs handens ovansida. […] från såren. Värmen från dem känns över det lilla 

avståndet. De är på väg att infekteras.” (ibid, s. 103). 
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   Ett moraliskt förfall gestaltas hos antagonisten Valerius, som håller sig ung genom att 

livnära sig på andras minnen (ibid, s. 115-116). Hos Rådet har han amnesti, med 

förutsättningen att han inte livnär sig på människor – om de inte inkräktar på hans marker vill 

säga (ibid, s. 97). Ifall de gör det, som i Daniels fall, ger Valerius sig gärna på dem (ibid, s. 

89-90). Fast det ryktas att han inte alltid varit på det sättet. Senare i romanen får läsaren lite 

mer information om honom av Imona: ”[…] jag har bara hört berättas om det, men det sägs 

att han inte alltid har varit ett monster.” (ibid, s. 155). 

   I och med Uddas sanndrömmar, och känslan av att inte kunna påverka det hon ser, sker även 

ett känslomässigt förfall inom henne: ”Magen var full av oron Hemming hade känt. Den 

parade sig med oron jag haft sen lördagsnatten. Jag ville springa omkring i cirklar, skrika, 

vifta med armarna, vad som helst för att bli av med känslan av att vara helt paralyserad.” 

(ibid, s. 49). 

   Smärtlindring genom kroppsliga samt estetiskt relaterade aktiviteter förekommer då Udda 

lider av insomnia (ibid, s. 38). För att lugna sig under sömnlösheten och efter sina drömmar 

skriver hon, tecknar samt rör på sig (ibid, s. 27). Kopplingen mellan rörelse, estetisk aktivitet 

och smärtlindring återkommer på flera ställen i romanen: ”Spännbandet över bröstet lättade så 

länge jag rörde på mig men så fort jag stannade upp kom det tillbaka. Jag såg glassplittret och 

det kalla, obekymrade löftet om våld i den gråhå-riga [sic] damens ögon för mitt inre. Jag 

satte mig på en jättelik stubbe och tog upp mitt ritblock ur väskan. Med det i knäet och pennan 

hängande över pappret försökte jag fokusera på drömmen.” (ibid, s. 50-51). 

   En atmosfär av undergång är starkt överhängande då Udda reflekterar över tiden med 

Daniel innan hans fångenskap som inte går att få tillbaka: ”Insikten om förlorad tid, om att jag 

borde ha försökt, om alla chanser Daniel gett mig som jag blundat för i tron att jag räddade 

vår vänskap. När jag kunde ha haft honom istället. Hel och hållen.” (ibid, s. 167). 

   Valerius krafter kan ses som ett förkroppsligande av ofrivillig glömska och den drabbades 

omöjlighet att knyta an till det förgångna: ”Valerius lever på känslor och minnen. Han drar 

fram dem, sliter dem ur dig och förtär dem. Det är plågsamt och du får aldrig tillbaka dem och 

det finns inget sätt att hitta dem i dig själv igen.” (ibid, s. 91). 

   I romanen förekommer ingen döende huvudperson. Däremot upplever huvudkaraktären 

Udda Tanjas död inifrån Tanja i sin sanndröm (ibid, s. 5-6), vilket indirekt skapar upplevelsen 

av ett dödsögonblick hos Udda. 

   Inga försvunna borgar eller raserade byggnader nämns i Udda verklighet. Emellertid skapar 

dimman ute en optisk effekt eller synvilla av byggnader som försvinner: ”Husen och 

trädgårdarna blev tydliga när jag kom närmare och försvann i diset bakom mig när jag 
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passerat.” (ibid, s. 40), och som tidigare nämnt så rör sig Udda, Imona och Hemming genom 

en spökstad av tomma hus (ibid, s. 138). 

   Udda och de andra karaktärerna hotas av fysisk undergång från flera håll – av hamnskiftarna 

som sliter ihjäl Tanja (ibid, s. 5-6), av Valerius ifall han skulle tröttna på sitt offer (ibid, s. 

167), av Magrete som vill att Hemming ska ända Daniels liv (ibid, s. 48), samt av Rådet som 

beordrade avrättningen av Tanja och mycket väl skulle kunna besluta sig för att låta 

sanndrömmaren Udda gå samma öde till mötes (ibid, s. 116 samt 127). Även de spöken som 

Udda träffar på i tidsfickorna framställs som potentiella hot (ibid, s. 139). De blir också 

jagade av en spökvagn körd av en: ”[…] varelse av rök och sot.” (ibid, s. 172). 

   Rädslan för psykisk undergång genom att bli galen sitter starkt rotad i Udda: 

 
”Du, det står att du hallucinerar också, hypnagoga hallucinationer kallar hon det.” 

   ”Jo”, jag rös så håren på armarna stod i givakt, ”ibland när jag vaknar eller ska 

somna känns det som om någon står vid min säng och väntar på mig. Ler mot mig 

med alldeles för många tänder. Vill mig illa. Ibland ser jag saker som inte är 

verkliga.” Jag gnuggade mina armar. 

   Hallucinationerna var verkligen värst. Blodiga mardrömmar var i alla fall över när 

jag vaknade, även om de kändes som verklighet. Hallucinationerna fanns i min 

vardag, det som borde ha varit mitt eget liv. De skedde i mitt rum medan jag var 

hjälplös. 

   ”Det betyder inte att du är galen.” Daniel la handen på min arm. 

   Men för mig var det just vad det betydde. För mig visade pappret svart-på-vitt 

bevis på att mina misstankar var sanna. Jag var galen. Det fanns ingen annan 

förklaring till det. 

   ”Du är inte galen.” Daniel måste ha lärt sig känna igen den minen. ”Du är bara 

speciell.” (Ormes, 2011, s. 15) 

 

Drömmarna skapar en identitetsproblematik hos Udda: ”Jag har vaknat ur drömmar utan att 

veta vem jag är på riktigt […]” (ibid, s. 82). Snart därefter tänker hon följande: ”Jag började 

få svårt att hålla mig samman. Det kändes som om jag stod med ena benet i en mardröm och 

andra benet i en madrasserad cell.” (ibid, s. 94). 

   Det sker även ett psykiskt förfall då Valerius livnär sig på Daniels minnen (ibid, s. 91 samt 

105). I en av Uddas drömmar nämner chefen för Rådet den överhängande risken för att 

Daniels psyke är bortom räddning till en av sina medarbetare (ibid, s. 148). 

   Udda skapar medvetet ett psykiskt förfall inom sig själv då hon ber Imona att använda sina 

krafter och avlägsna alla minnen som inte är av vikt för att hon ska kunna befria Daniel utan 

att riskera att Valerius tar dem ifrån henne med våld (ibid, s. 144). Uddas minnesförlust 

hjälper henne senare att framstå som en svagare variant av sanndrömmare när hon förhörs av 

Rådet (ibid, s. 174). I slutet av romanen får Udda tillbaka alla sina minnen av Imona, som har 

förvarat dem i små kulor av glas, sten och metall (ibid, s. 176-177). 
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   Atmosfär av olösbarhet förekommer på flera ställen i romanen. Känslan av att något har 

hänt som inte går att rätta till är stark hos Udda då hon känner sig ansvarig för att Daniel 

tillfångatogs (ibid, s. 95 samt 127). 

   Hemming anser att Udda är speciell (ibid, s. 71), vilket hon också är då hennes gåva tillhör 

de som Rådet annars rensat bort i sin utrotning av övernaturliga. Valerius anser till och med 

att hon är: ”En sär som kan mäta sig med Oraklet.” (ibid, s. 116). Samtidigt kan Udda själv 

inte styra över att hon drömmer sanndrömmar – med andra ord befinner hon sig i en situation 

som inte går att komma ur. 

   Tanja kan delvis ses som en död huvudperson då det är genom Udda läsaren upplever 

hennes dödsögonblick (ibid, s. 5-6). 

   Ett förintande av oskuldfulla tillstånd sker under berättelsens gång då Valerius upprepade 

gånger våldför sig på Daniel (ibid, s. 105 samt 115-116), som varje gång förlorar minnen och 

känslor som han aldrig kan återfå (ibid, s. 91). Även hos Udda sker detta då hon upplever 

övergreppen på Daniel genom sina drömmar och slutligen konfronterar Valerius, som hinner 

ta ett av hennes minnen, innan hon slår honom medvetslös genom att skalla honom och 

knäcka hans näsben (ibid, s. 167). 

   Slutet på Udda verklighet är förstående nog rätt öppet med tanke på uppföljaren. Alla 

sidorspår knyts inte samman, utan bygger snarare upp inför nästa roman i bokserien. Det som 

dock gör att slutet känns både olösbart och ambivalent är det faktum att Daniel inte är sitt 

gamla jag, mycket av hans sätt och personlighet slukades av Valerius och de av hans minnen 

som hade att göra med fångenskapen har avlägsnats från honom (ibid, s. 179-180). 

   När det kommer till maktlösa vittnen, så kan Udda och hennes sanndrömmar ses som 

personifikationen av detta då hon bara kan uppleva vad som sker med personerna i hennes 

drömmar utan att kunna ingripa (ibid, s. 4-5, 20-22, 47-49, 57-60, 73-75, 101-105, 115-117, 

samt 146-149). 

   Den sista kategorin, det vill säga grepp som ger texten labyrintiska egenskaper, är rikligt 

representerad. Labyrintlikt skildrade miljöer förekommer i de fickor av tid som lotsar 

begagnar sig av för passage: 

 
   ”Det här var vinden i dåtid. I nutid är den ombyggd till takvåningar. Den är ostabil 

som passage men vi måste igenom den i alla fall. Det finns en öppning in till nästa 

hus här.” 

   Imona strök med handen längs dörrkarmen och försvann sen in i mörkret bakom. 

Det tog ett par ögonblick innan jag vant mig vid mörkret och kunde se en ljusglimt 

vid den bortre ändan. I den svaga belysningen skymtade jag Imona framför mig och 

jag kunde höra hur Hemming gick bakom mig. Gången verkade mardrömslikt lång, 

som i kulverten under tågspåren, när Imona tryckte upp dörren och ljusglimten blev 

till en takås istället. 
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   Jag kunde inte slita mig från utsikten. Genom ett rökigt dis såg jag ett Malmö jag 

aldrig skulle ha känt igen. Husen var lägre, alla moderna landmärken var bortblåsta 

och ersatta med tinnar och torn, spetsiga tak, låga hus i korsvirke blandat med de 

yngre putsade fasaderna. (Ormes, 2011, s. 137) 

 

Det labyrintlika fortsätter medan de rör sig mellan tidsfickorna: ”Vi tog oss ut ur huset och 

började gå längs med gatorna inåt stan. Vi gick in och ut ur hus och samtidigt som vi rörde 

oss inåt stan rörde vi oss bakåt i tiden. [---] Det började bli mörkare. Gatlyktorna stod med 

långa mellanrum och fladdrade till liv utan någon synbar hjälp.” (ibid, s. 138). 

   En av de miljöer som Udda rör sig i kallas bokstavligen för Labyrinten (ibid, s. 43). Den 

beskrivs också labyrintlikt: ”Jag vände mig om för att se hur långt jag kommit och blev 

förvånad över hur långt bort ljuset verkade. Det kändes inte som om jag gått så långt eftersom 

allt såg likadant ut.” (ibid, s. 30), samt: ”Jag gick tillbaka till korsningen och om det inte var 

för markering [sic] kunde det lika gärna varit en annan gång. Här skulle man kunna gå bort 

sig helt om man inte passade sig.” (ibid, s. 32). 

   Många lönnutrymmen och gömda passager är ett annat labyrintiskt inslag. Valerius bostad 

fungerar som ett slags lönnutrymme då vem som helst inte kan nå den. Hemming beskriver 

det på följande sätt: ”Jag misstänker att det inte går fort eftersom han haft så lång tid på sig att 

gömma sitt hem i lager på lager av tid och rum.” (ibid, s. 111). 

   Udda använder en öppen yta inne i en bokhäck som hemligt gömställe: ”Jag kände mig 

utsatt och ville gömma mig. Om man var försiktig och delade på grenverket i häckarna kunde 

man komma in i dem. De var så breda att det bildats en gång inuti. […] man var skyddad från 

insyn men kunde själv se ut alldeles utmärkt.” (ibid, s. 42). 

   I sin roll som lots skapar Imona lönndörrar: ”Hon böjde sig ner och med en kniv drog hon 

en linje från golvet och uppåt, vek av i en vinkel och en till innan hon slutade vid golvet. Hon 

öppnade ögonen och sparkade till väggen. Putsen föll ner och visade en plankdörr […]” (ibid, 

s. 140). 

   Det förekommer berättelser i berättelsen i form av Uddas sanndrömmar då hon tillfälligt tar 

del av andras liv, som ibland inte heller knyts till själva handlingen. Det tydligaste exemplet 

är när hon drömmer om antikhandlaren Gustav och överfallet på honom (ibid, s. 73-75). 

   Apropå tavlor man kan gå in i så söker Udda skydd nere i Labyrinten och hamnar då inne i 

en väggmålning: ”Det jag tagit för en dörr på glänt var bara en målning på väggen. Jag strök 

med handen längs väggen och handen fortsatte över den målade synvillan av en glipa, en 

dörrkarm och ett ornamenterat, vitt handtag. Jag hade sprungit in i en målning.” (ibid, s. 35). 
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   Det figurerar också dubbelgångare i romanen. Det är Daniels tvillingbror Gabriel som Udda 

först misstar för Daniel då hon tror att han har återvänt, eftersom deras kroppsbyggnad och 

ansiktsdrag är så pass lika och de till och med har liknande röster (ibid, s. 106). Udda 

beskriver honom som: ”[…] min försvunne väns identiske bror.” (ibid, s. 112). 

   Slutligen innehåller Udda verklighet gott om cirkelrörelser i texten. Några kortare exempel 

är: ”Tankarna for runt, runt och jag försökte att inte låta dem landa på namnet på kvinnan från 

min dröm.” (ibid, s. 44), och: ”Jag ville springa omkring i cirklar, skrika, vifta med armarna, 

vad som helst för att bli av med känslan av att vara helt paralyserad.” (ibid, s. 49). 

   Även då Imona får ta ett av Uddas minnen förekommer en stark cirkelrörelse i texten: ”Det 

knep till inne i mig och sen kändes det som om jag centrifugerades utan att röra mig. Jag gled 

längre bort och något flöt upp ur mig. Imona tog sina händer från mitt ansikte och mellan dem 

hängde tunna slöjor av dimma som började snurra runt varandra i en allt tätare spiral. De 

stelnade och komprimerades tills en liten glaskula snurrade i luften framför mig. Den var helt 

genomskinlig förutom ett svep av mörkrött i mitten.” (ibid, s. 135). 

   Intressant att notera är att de platser där mäktiga aktörer bland de sära befinner sig är 

cirkelformade. Oraklet som kan se in i framtiden bor längst upp i Turning Torso, vilket 

beskrivs som ett ”torn” och en ”cylinderformad byggnad” (ibid, s. 20-21), detta fortsätter 

innanför Torsons väggar: ”De går inte till det runda ceremonirummet, de tar en trappa som 

snurrar i en spiral neråt och där står hon, Oraklet, och ser ut genom ett av de romboida 

fönstren.” (ibid, s. 101). Tidigare har Oraklet befunnit sig i samma ceremonirum med en av 

sina assistenter: ”Den svartklädda gumman kastar en skopa vatten på de glödande stenarna 

som ligger i en ring runt Oraklets pall.” (ibid, s. 22). 

   Magrete, Hemmings mäster, tillbringar sin tid uppe i ett runt tornrum (ibid, s. 47). 

   Cirkelrörelsen dyker även upp i en väggmålning hos Rådet: ”Väggen bakom det är täckt av 

en muralmålning i kubistisk stil. Den är täckt av sagofigurer, hamnskiftare, djur och 

naturväsen; alla är centrerade kring en kvinna i grå klänning. ” (ibid, s. 147). 

 

 

 2.1.2. Gotiska drag i Cirkeln 
 

I Cirkeln (2011), skriven av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren, berättas handlingen 

i presensform av fem fokalisatorer i nära tredje person. De fem berättarperspektiven, som 

tillhör Elias, Minoo, Vanessa, Anna-Karin och Rebecka, utgör också berättelsens 

huvudkaraktärer, tillsammans med Linnéa och Ida vars perspektiv tillkommer i de två 
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uppföljarna. Dessa karaktärer är De utvalda som enligt en profetia ska skydda världen mot en 

förestående undergång. 

   Flera subjektiva världar gestaltas i Cirkeln. Till en början förekommer även ytterligare ett 

perspektiv under De utvaldas drömmar om den första Utvalda som levde under 1600-talet 

(Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 12-13, 48, 61 samt 197-198). Dessa drömmar är av 

stor vikt då den första Utvalda efter drömmarna talar till nutidens Utvalda genom Ida och via 

Minoos drömmar i bokens senare del (ibid, s. 75-76, 351 samt 395). Drömmarna om den 

första Utvalda har en stark inverkan på huvudkaraktärerna – en lukt av brandrök hänger sig 

kvar i håret (ibid, s. 14, 16, 48 samt 60), och även kroppen hos den drömmande påverkas, 

vilket beskrivs av Minoo: ”Det är svårt att andas, det känns som om något stort och tungt 

sitter på hennes bröstkorg. [---] Hon har drömt många mardrömmar förut men ingen som satt 

sig i själva kroppen.” (ibid, s. 13). 

   Senare skildras också Minoos fantasiförmåga: ”Om det nu inte bara är Minoo som inbillar 

sig. Det är svårt att skilja på fantasi och verklighet ibland. Små, nästan omärkliga signaler blir 

så lätt uppförstorade i hennes huvud.” (ibid, s. 77). 

   Huvudkaraktärernas känslomässiga syn på händelser spänner över hela handlingsförloppet 

och är frekvent förekommande. Några exempel på detta är då Elias ringer Linnéa efter ett 

gräl: ”Det värker i honom av nervositet.” (ibid, s. 7), samt strax efter då hans kroppskontroll 

övertas av en annan närvaro: ”Skräcken ger honom svindel.” (ibid, s. 10), när Minoo 

tillsammans med Linnéa hittar Elias död: ”Chocken är som ett isregn genom hennes kropp.” 

(ibid, s. 27), samt De utvaldas hat och hämndkänslor mot den som mördat Elias och Rebecka: 

”Linnéa ser ut som en främling. Hennes blick är fylld av hat. Och Minoo förstår henne. Hon 

har också tänkt på hämnd, fantiserat om det. Men nu, när hon ser samma känslor i Linnéas 

ansikte, inser hon hur fel det är att välja den vägen. Hur farlig den är.” (ibid, s. 241). 

   Just att karaktärerna tolkar varandras känslor eller försöker sätta sig in i den andras situation 

förekommer på flera ställen: ”Anna-Karin har alltid varit lite rädd för Minoo. Ofta ser hon så 

sammanbiten, nästan arg, ut. Man kan känna i hela kroppen när Minoo blir otålig, när hon 

tycker att man är trögfattad eller barnslig eller gör fel.” (ibid, s. 354). Vissa av De utvaldas 

magiska krafter vävs samman med just detta, som Idas mediala förmågor då rektorn Adriana 

berättar följande om dem: ”Dina visioner tycks vara empatiska [---] Du ser visionerna genom 

en annan persons ögon och känner det hon eller han känner […]” (ibid, s. 240). 

   Utöver detta upplever Minoo i slutet av romanen mördaren Max känslor, och demonernas 

reaktioner, inuti ett minne när hon håller på att ta hans själ: ”Han vaknar upp som ur en dröm 

och ser Minoo framför sig i klassrummet. De viskar åt honom att han har avslöjat sig. De är 
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arga men han är rädd. Rädd för att hon ska missförstå, att hon inte ska begripa att han aldrig 

mer kommer att skada henne, att de tillhör varandra.” (ibid, s. 387). 

   Avsaknad av högre ordning tar sig uttryck i hur De utvalda mördas en efter en: ”Vanessa 

vill skrika rakt ut av frustration. Det finns ingen de kan be om hjälp eller råd. Nu väntar de 

som slaktdjur på sin tur. Utan att ens försöka slå tillbaka.” (ibid, s. 160). Dock avslöjas det att 

Adriana, rektorn på gymnasiet där De utvalda går, är en representant utsänd av Rådet (ibid, s. 

177), som har hand om lagstiftning och styr i det magiska samhället (ibid, s. 179). Hon lovar 

att hjälpa De utvalda (ibid, s. 180-182). 

   När sedan Linnéa avslöjar att Rådet inte har i närheten av den magiska förmåga som De 

utvalda besitter och inte verkar kunna göra något för att hjälpa dem (ibid, s. 286-287), så 

griper rädslan för maktlöshet tag om Minoo: ”Om allt är en lögn, om rektorn och Rådet inte är 

så kunniga och mäktiga som de påstått, så föredrar hon att leva med lögnen. Rektorn har varit 

den enda auktoritet de haft – den enda som haft några svar. Att de skulle vara helt ensamma, 

utan vägledning – den tanken är helt enkelt för fruktansvärd.” (ibid, s. 286). 

   Dock varnar Adriana för att Rådet trots detta har makt: ”Ni får inte avfärda det som ofarligt. 

Rådet är välorganiserat och har många underlydande över hela världen. Tillsammans kan dom 

åstadkomma kraftfull magi. Dom skulle kunna ta till drastiska metoder för att kuva er.” (ibid, 

s. 287), vilket Adriana själv fått erfara som ung då hon ville lämna Rådet och brännmärktes 

för detta (ibid, s. 287). Rådet missbrukar alltså sin makt för att uppfylla egna ändamål. 

   Nästa kategori är atmosfär av förfall. Folkparken som De utvalda samlas i är ett tydligt 

exempel på faktiskt förfall: ”Långt där framme ser hon Kärrgruvan, den sedan länge 

igenbommade folkparken. Nätstängslet som omringar området är trasigt på flera ställen. De 

höga buskarna, som en gång i tiden ansades noggrant till olika fantasifulla former, har fått 

växa fritt. Minoo går […] förbi den gamla biljettluckan som spikats för med murknande 

plankor. [---] Längre bort ligger en förfallen röd bod med en stängd lucka.” (ibid, s. 69). 

   Det faktiska förfallet skildras också inne i Engelsfors: ”Linnéa bor i ett åttavåningshus i 

närheten av Storvallsparken. Det är ett av alla de hus i stan där hälften av lägenheterna står 

tomma och igenbommade. Det luktar piss i portuppgången.” (ibid, s. 79). 

   Citygallerian och gymnasieskolan ingår i detta förfall, då gallerian enligt Vanessa är: ”[…] 

folktom, ful och framför allt – ett pinsamt misslyckande. [---] Nu finns här bara igenbommade 

butiker och alkisarnas favorithak Sture & Co. Hela byggnaden ruvar i ständigt halvmörker 

eftersom ingen längre bryr sig om att byta lamporna i taket.” (ibid, s. 100), och 

gymnasiebyggnadens skolgård beskrivs av Minoo med orden: ”Någon gång försökte man 

piffa upp den livlösa ytan med träd. De flesta är döda nu. Stammar och grenar har grånat.” 
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(ibid, s. 21), och inne i skolan: ”[…] luktar det välbekant av damm och gammalt linoleumgolv 

när hon kommer in.” (ibid, s. 21). 

   En gammal och svårtolkad skrift där textuella luckor förekommer är Mönstrens bok, en 

sorts handbok för häxor som innehåller både profetior och trollformler (ibid, s. 200-202). 

Minoo beskriver dess innehåll på följande sätt: ”Sidorna är fullklottrade av obegripliga 

symboler i olika storlekar. Visserligen ser några ut att vara uppradade i något slags ordning, 

men andra ligger huller om buller. Några sidor är helt blanka.” (ibid, s. 201). Dessa textuella 

fragment gestaltas även i form av två siduppslag i Cirkeln, som är fyllda av trekantiga tecken 

där det också finns luckor (ibid, s. 200-202). För att kunna läsa Mönstrens bok behövs ett 

slags silverlupp som kallas för mönsterfinnare (ibid, s. 201). Rektorn Adriana förklarar 

processen: ”Det finns inte två häxor som ser exakt samma sak. Mönstrens bok är både sändare 

och mottagare. Häxan som läser måste veta vad hon letar efter, då visar boken det hon 

behöver. Det är som att skruva in rätt frekvens på en gammaldags radio.” (ibid, s. 201). Något 

som visar sig vara svårt för samtliga Utvalda, utom Ida (ibid, s. 273-275). 

   Utöver detta förekommer det stora luckor i Rådets arkiv i det skrivna materialet om den 

första Utvalda vilket Adriana förklarar med att: ”Kyrkan och prästgården brann år 1675, och 

då förstördes många viktiga dokument.” (ibid, s. 198). 

   Det första dödsfallet bland De utvalda är Elias som tvingas till att skära upp sina handleder 

inne på en av skoltoaletterna (ibid, s. 10-11). Nästa dödsfall är Rebecka då hon blir nerkastad 

från skolans tak av Max, som har tagit skepnaden av hennes pojkvän (ibid, s. 121-122 samt 

237-239). 

   Kroppsligt förfall förekommer i form av den döda Rebecka i Minoos dröm: ”Något är fel 

med hennes ansikte. Något litet rör sig under huden, får den att bukta ut och lossna från 

musklernas fäste där det drar fram. [---] Likmasken hänger ur såret och vrider sig runt, runt 

tills den faller ner på golvet vid Minoos fötter. Huden i Rebeckas ansikte börjar spricka upp 

på flera ställen. Där inunder rör sig en glänsande gulvit massa som krälar och kryper i det 

döda köttet.” (ibid, s. 135-136). 

   Det kroppsliga förfallet hos Anna-Karins morfar när han blivit inlagd på sjukhus efter en 

brand skildras också: ”Ansiktsdragen har liksom fallit ihop. Huden ser av någon anledning 

slätare ut. Det är morfar som ligger där men ändå inte. Allt det som är morfar, det starka och 

vakna och levande och intelligenta … Det finns inte i den där sängen.” (ibid, s. 331). 

   Det sker ett känslomässigt förfall hos Minoo efter Rebeckas död: ”Vanessa ringer för att 

berätta att de ska hålla en tyst minut för Rebecka i skolan. Minoo tänker inte gå dit. En minut 
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för ett liv känns som ett hån. Resten av dagen flyter förbi. Ibland sover hon. Ibland är hon 

vaken. Ingen större skillnad.” (ibid, s. 135). 

   Efter slutstriden förvärras det känslomässiga förfallet inom Minoo: ”Det är som om ett 

glasfönster skiljer henne från resten av världen. Inget som pågår där på andra sidan glaset 

berör henne riktigt. Hon är stum inuti. Ibland skrämmer den henne, den här bortdomnade 

känslan. Men den är att föredra framför allt det som fanns inuti henne förut. Förtvivlan, 

rädsla, sorg.” (ibid, s. 396). 

   Hos Max sker ett moraliskt förfall i ungdomen när han upptäcker sina krafter och makten 

bakom dem då Alice, som han är förälskad i, avfärdar honom: ”Han vill att hon ska dö. Hellre 

att ingen får henne än att hon inte är hans. Om hon bara tog livet av sig. Han önskar det av 

hela sitt hjärta. Och det är då hon reser sig, ställer sig på fönsterbrädan. Han vet att det är han 

som får henne att göra det. De ser chockade på varandra för ett ögonblick. Och hon lyder hans 

önskan och låter sig falla.” (ibid, s. 389). I samband med detta skildras efterdyningarna av 

Max första maktrus: ”Adrenalinet får honom att skaka. [---] Max är fortfarande rusig av den 

första smaken av magi. Att få andra att lyda.” (ibid, s. 389). 

   Smärtlindring genom kroppsliga aktiviteter nämns redan i romanens inledning, då Elias 

tänker på sin självdestruktivitet: ”Linnéa är den som håller mörkret borta. Den som får honom 

att låta bli utvägarna. Rakbladet som ger honom kontroll över ångesten för en stund. Rökandet 

som får honom att glömma den.” (ibid, s. 5). 

   Ett annat exempel på smärtlindring med hjälp av estetiskt relaterad aktivitet kommer senare: 

”Vanessa lägger ifrån sig mobilen och laddar ner en skräckfilm. Det ska bli skönt att titta på 

några påhittade monster. Allt för att slippa tänka på dem som redan bor i hennes huvud och 

viskar att hennes kille är otrogen med Linnéa Wallin precis just nu.” (ibid, s. 161). 

   Atmosfären av undergång är närvarande under större delen av romanens handlingsförlopp. 

Ett faktiskt hot om hela världens undergång utgörs av demonerna som försöker ta sig in i 

människornas värld (ibid, s. 73 samt 242). 

   Undergångsatmosfären skildras också av Vanessa när hon nämner Engelsfors glansdagar 

och de gångna tider som inte går att få åter: ”Bussen fortsätter genom öde industriområden. 

Mamma tjatar ofta om hur bruket var stans stolthet när hon var liten. Att man minsann kunde 

vara stolt över att komma från Engelsfors då.” (ibid, s. 19). Detta går även att skymta i hennes 

beskrivning av ortens galleria: ”[…] Citygallerian, alias kyrkogården för självdöda affärer.” 

(ibid, s. 304). 
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   Elias och Rebecka mister sina liv i Cirkeln, och eftersom de båda tillhör protagonisterna och 

fungerar som fokalisatorer i berättelsen är de två tydliga exempel på döende huvudpersoner 

(ibid, s. 10-11, 121-122 samt 237-239). 

   Det förekommer varken försvunna borgar eller raserade byggnader i romanen, men däremot 

nedbrunna byggnader: ”Här blir det glesare mellan villorna och det finns flera ödetomter. De 

svartbrända resterna av ett nerbrunnet hus står kvar i väntan på rivning. I månskenet ser det 

kusligt ut. [---] Enligt ryktet dog några i lågorna och deras andar kan fortfarande höras vissa 

nätter […]” (ibid, s. 148), och när mördaren är ute efter Anna-Karin sätter han eld på 

ladugården där hon befinner sig så att den brinner ner till grunden (ibid, s. 301-302). 

   Samtliga av De utvalda hotas av fysisk undergång då demonerna som försöker ta sig in i 

världen har välsignat Max, en annan häxa, med större krafter och ett löfte om att han ska 

återfå sin döda kärlek Alice i utbyte mot att mörda De utvalda (ibid, s. 362-364). Även 

skolans rektor (ibid, s. 155), och Rebeckas pojkvän (ibid, s. 240), framställs som potentiella 

hot då De utvalda misstänker dessa två innan de räknar ut att mördaren är Max (ibid, s. 365). 

   Max mördar genom att kontrollera sina offer med hjälp av tankekraft: ”Anna-Karin. Hon 

känner igen rösten från visionen på luciadagen. Det är rösten som tillhör Rebeckas och Elias 

mördare. Livet är inte värt att leva. Du kommer att lida. Varje dag kommer du att lida.” (ibid, 

s. 299). 

   En rädsla för psykisk undergång uppträder i samband med att De utvalda får sina krafter. I 

första kapitlet upplever Elias att han hotas av galenskap: ”För tre dagar sedan såg han sitt 

ansikte förändras i spegeln. Dras ut och förvridas till oigenkännlighet. Och han insåg att han 

höll på att bli galen på riktigt. Höra röster- och hallucineragalen.” (ibid, s. 9). 

   Även Minoos rädsla för psykisk undergång gestaltas under blodmånen då hennes kropp 

vandrar bort till den övergivna folkparken, utan att hon kan kontrollera sina egna rörelser: 

”Det känns bisarrt att försöka tänka logiskt i en helt obegriplig situation, men det är det enda 

Minoo kan göra för att paniken inte ska övergå i något slags vanvett. Hon försöker minnas om 

hon har läst om något liknande. Men tankarna halkar in på banor som gör henne ännu räddare. 

Sinnessjukdom. Besatthet.” (ibid, s. 68). 

   Atmosfär av olösbarhet gestaltas på flera olika sätt i verket. Känslan av att något hänt som 

inte går att rätta till efter Elias och Rebeckas död är stark hos både Linnéa, som var Elias bästa 

vän (ibid, s. 7-8), och Minoo, som blev Rebeckas vän kort efter att de fick reda på att de var 

Utvalda (ibid, s. 114-116). I och med detta konfronterar Linnéa rektorn Adriana om att Rådet 

hade kunnat rädda Elias och Rebecka då de redan hade lokaliserat dem när de två morden 

inträffade (ibid, s. 180-181). 
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   Dessutom känner sig Anna-Karin ansvarig för att hennes morfar hamnat på sjukhus efter 

ladugårdsbranden och mordförsöket på henne, eftersom hon missbrukat sina krafter innan 

dess och då avslöjat sig som en av De utvalda för mördaren (ibid, s. 330-331 samt 193-194). 

Hon bär på en stark känsla av att det som hänt inte går att få ogjort (ibid, s. 331). 

   De utvalda befinner sig i en situation som inte går att komma ur då de blivit kallade som 

Utvalda och inte kan avsäga sig sina roller, trots detta försöker Ida men hotas då av Adriana: 

 
   Ida ställer sig upp igen. Den här gången står stolen kvar bakom henne. 

   ”Jag orkar inte mer! Du kan inte tvinga mig att vara med. Jag vägrar!” 

   Rektorn ser på henne utan att röra en min. 

   ”Är du verkligen säker på det?” 

   ”Ja!” 

   ”Du kommer att få underkänt i vartenda ämne. Vartenda ett.” 

   ”Så kan du inte göra!” utbrister Ida. 

   ”Jag är rektor på den här skolan. Dessutom är jag häxa. Vad tror du själv?” 

   Adriana Lopez gör en paus och ser stadigt på Ida, som sätter sig ner igen. 

(Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 182) 

 

Ida vill inte heller få fler visioner, men rektorn talar om för henne att det är oundvikligt då de 

tillhör hennes förmågor (ibid, s. 240). Även Anna-Karin reflekterar över De utvaldas 

ofrånkomliga situation i slutet av romanen: ”Precis som syskon inte väljer varandra, har De 

utvalda inte valt varandra. Och precis som syskon måste de lära sig att leva med varandra.” 

(ibid, s. 400). 

   Både Elias och Rebecka kan ses som döda huvudpersoner (ibid, s. 26-27 samt 239), och 

Rebeckas berättarperspektiv återkommer senare i en av Idas visioner (ibid, s. 237-239). 

   Ett förintande av oskuldsfulla tillstånd sker då Minoo får reda på av Max att det är han som 

är mördaren: ”Och där är svaret. Det som förändrar allt. Kärleken som hon har känt till 

honom, den som kändes så stor och evig, finns inte mer. Hon trodde inte att man kunde sluta 

älska så plötsligt. Men den Max hon älskade, han finns inte. Han har aldrig funnits.” (ibid, s. 

363), och denna process fortsätter efter att Minoo upptäckt att hennes krafter är snarlika de 

Max har när hon varit nära på att ta hans själ (ibid, s. 395-396). 

   Slutet på Cirkeln ter sig både ambivalent och olöst då två av De utvalda redan dött, och de 

resterande Utvalda kommer få fortsätta att utkämpa sin strid mot demonerna under den 

kommande tiden, vilket rektorn Adriana sammanfattar: ”Det kanske verkar som om allt är 

över […] Men det har bara börjat. Det ni har upplevt hittills är ingenting mot det som komma 

skall.” (ibid, s. 398). 

   Karaktärer som maktlösa vittnen gestaltas när Ida får en vision tillsammans med Anna-

Karin av Rebecka efter hennes död där de båda upplever dödsögonblicket inifrån Rebeckas 
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kropp: ”Hon är inuti Rebecka. Som om hon är en liten parasit som iakttar världen genom 

Rebeckas ögon. Hon kan inte höra hennes tankar men varenda känsla och intryck genomsyrar 

henne som om de var hennes egna.” (ibid, s. 238). De kan bara betrakta utan möjlighet att 

ingripa i det som redan skett: ”Och nu kommer smärtan, som inte går att jämföra med något 

Anna-Karin har känt i hela sitt plågade liv. Den är som ett bländande, radioaktivt ljus som 

bränner sönder varje tanke, varje känsla, varje minne som är Rebecka – allt hon någonsin har 

varit.” (ibid, s. 239). 

   Sista kategorin är grepp som ger texten labyrintiska egenskaper. Skogen som labyrintlikt 

skildrad miljö sammanfattas väl, tillsammans med en atmosfär av förfall, av Minoo: 

”Engelsfors. Vackert namn, risig stad. Mitt ute i ingenstans, omgiven av djupa skogar där 

människor ofta går vilse och försvinner. [---] Bruket lades ner för tjugofem år sedan. I 

centrum står lokalerna tomma. Bara pizzeriorna överlever.” (ibid, s. 14). 

   I Minoos första dröm om den första Utvalda gestaltas en förvillande miljö: ”Någon drar en 

säck över hennes huvud, och hon släpas genom labyrintiska gångar.” (ibid, s. 12), och en 

folkhop av festdeltagare utgör även de en labyrintliknande miljö: ”Anna-Karin pressar sig 

genom klungorna på jakt efter Jari. De varma kropparna bildar en köttig mur. Det är som i en 

mardröm där man försöker springa men inte kommer någonvart. Hon duckar för glödande 

cigaretter, hoppar undan för att inte bli nerspilld med öl, letar efter öppningar mellan alla 

människor.” (ibid, s. 256). 

   Vid ett tillfälle skildras Vanessas inre som labyrintiskt: ”Det finns alldeles för många 

Vanessor nu, och hon vet inte längre vem som är den riktiga. [---] Hon har gått vilse i alla de 

här personerna.” (ibid, s. 347). 

   När det kommer till lönnutrymmen så nämns ett som Anna-Karin upptäckt inne på skolan: 

”Hon smiter in i den lilla alkoven där hon brukar sitta. Den ligger dold bakom en hylla och de 

flesta missar helt att den finns där.” (ibid, s. 313). 

   Folkparken Kärrgruvan där De utvalda träffas och tränar blir i sig ett hemligt och 

undangömt utrymme efter natten då De utvalda blivit kallade och samlats där (ibid, s. 69-73  

samt 88). Minoo reflekterar kort över detta senare: ”Hon ser på den gamla kartan över 

Engelsfors där Kärrgruvan varit utraderad sedan den blodröda månens natt.” (ibid, s. 249). 

   En berättelse i berättelsen framträder genom huvudkaraktärernas drömmar om den första 

Utvalda, vilka löper som en röd tråd genom handlingen fram tills huvudpersonerna får reda på 

att de är De utvalda. Genom De utvaldas drömmar och Rådets efterforskningar får vi veta att 

den första Utvalda dömdes för häxeri på 1600-talet och skickades att brännas på bål (ibid, s. 

12-13, 48, 61 samt 197-198). 
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   Mot slutet upplever Minoo Max bakgrundsberättelse genom hans minnen när hon är på väg 

att ta hans själ (ibid, s. 387-389), denna korta skildring kan även den ses som en berättelse 

inom berättelsen. 

   En målning som spelar stor roll för handlingen, och delvis går att se som levande då 

kvinnan den föreställer är kusligt lik Minoo, är Dante Gabriel Rosettis Proserpine (ibid, s. 

358). Ordet ”reinkarnation” används bland annat av Anna-Karin när hon jämför Minoo med 

tavlans modell Jane Morris (ibid, s. 357). Minoo inser dock inte likheten först: 

 
På väggen mitt emot […] hänger en inramad affisch. En kvinna med mörkt, lockigt 

hår står i trekvartsprofil. Hon bär en blå draperad sidenklänning. Huvudet är en 

aning sänkt och blicken är allvarlig och inåtvänd – plågad. I ena handen håller hon 

ett granatäpple och med den andra handen håller hon i sin egen handled. Det finns 

något ångestladdat över posen. Minoo tycker omedelbart om tavlan. Det känns som 

om hon förstår den där kvinnan. (Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011, s. 215) 

 

Även Max kopplar samman målningen med Minoo, och dessförinnan med sin tidigare kärlek 

Alice, som också hon var kusligt lik kvinnan i målningen (ibid, s. 389): ”Han kommer in i 

klassrummet och ser Minoo för första gången. Alice lever igen.” (ibid, s. 388). Det är efter att 

Anna-Karin sagt att kvinnan i tavlan skulle kunna vara en reinkarnation av Minoo (ibid, s. 

358), som Minoo kopplar att Max är mördaren: ”Det var inte första gången han såg henne. 

Minoo liknar kvinnan på bilden. Kvinnan på bilden liknar Alice.” (ibid, s. 358). 

   Andra dubbelgångare som förekommer i romanen är den första Utvalda som visar sig som 

Rebecka i Minoos drömmar: ”På andra sidan står Rebecka. Hon liknar den riktiga Rebecka så 

mycket att det gör ont.” (ibid, s. 395), även Rebeckas mamma beskrivs som: ”[…] en äldre 

kopia av sin dotter.” (ibid, s. 332). Utöver detta förklär sig Max med hjälp av magi till exakta 

kopior av både Rebeckas pojkvän Gustav och Elias (ibid, s. 277-279 samt 383-384). 

   Själva romantiteln skvallrar om att både cirklar och cirkelrörelser är välrepresenterade och 

har vävts in i viktiga teman för Cirkeln. Cirkelrörelser förekommer vid tankeverksamhet: 

”Tankarna snurrar i huvudet. Runt, runt, runt som en kräkframkallande karusell.” (ibid, s. 

347), samt i form av rörelser: ”Hon svarar inte utan dyker igen. [---] Hon gör kullerbyttor, 

tumlar runt tills hon knappt vet vad som är upp och vad som är ner.” (ibid, s. 64). 

   När huvudpersonerna får reda på att de är De utvalda dyker cirkeln upp: ”Där de står bildar 

de en löst sammanhållen cirkel. Och i cirkelns mitt svävar Ida.” (ibid, s. 75), och den gör även 

det då Adriana förklarar hur tid fungerar: ”Man brukar tala om dåtid, nutid och framtid […] 

Men synen på tiden som linjär med en början och ett slut är falsk. Sanningen är att tiden är 

cyklisk, en cirkel utan början eller slut.” (ibid, s. 240). Rektorn pekar också på att De utvalda 
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är fler än en: ”[…] tillsammans bildar ni en cirkel. Häxor har arbetat i cirklar i alla tider.” 

(ibid, s. 199). 

   Adriana berättar att det behövs två cirklar när man utövar magiska ritualer: ””En yttre 

cirkel”, säger rektorn och gör en svepande gest kring den cirkulära dansbanan, innan hon 

pekar mot den mindre cirkeln där elden brinner. ”Och en inre. Den yttre cirkeln binder. I den 

inre finns kraftkällan.”” (ibid, s. 196). Intressant är även att platsen där De utvalda är 

skyddade är just en dansbana som är cirkulär (ibid, s. 75). 

   Då Max möter Minoo i slutstriden beskrivs hans magiska krafter på följande sätt: ”Den 

svarta röken omger honom fortfarande när han kommer gående mot henne. Den dansar 

omkring honom, bildar mönster i luften. [---] Det svarta slingrar sig kring honom […]” (ibid, 

s. 385). Minoos krafter beskrivs på ett liknande sätt: ”Något virvlar i luften omkring henne, 

strömmar runt henne, berusar henne med sin kraft.” (ibid, s. 386), och när de möts lyder 

skildringen: ”Röken omsluter honom, hindrar honom från att fly när hon närmar sig, sluter in 

dem båda i en svart virvlande malström.” (ibid, s. 386). Kort därefter beskrivs demonernas 

välsignelse: ”Som en svart, skimrande gloria vilar den kring Max.” (ibid, s. 386). 

   Ett slags mantra som upprepas under handlingens gång är: ”Cirkeln är svaret.” (ibid, s. 76, 

368 samt 372). Cirkeln återkommer även i slutet av romanen: ”Alla samlas runt Elias och 

Rebeckas gravar. [---] De är Cirkeln. De har slagits för sina liv tillsammans. Och de kommer 

att göra det igen.” (ibid, s. 406). 

 

 

 2.1.3. Gotiska drag i Middagsmörker 
 

Middagsmörker (2016) av Charlotte Cederlund är den senast utkomna av de tre romaner som 

analyseras i denna uppsats. Berättarperspektivet är i första person presens och innehas av 

huvudpersonen Áili, som får veta att hon är en nåjd som ska skydda Sápmi mot onda nåjder 

kallade borri noaidi. 

   Skildrandet av en subjektiv värld med ett subjektivt perspektiv är övergripande, och Áilis 

drömmar är av stor betydelse för handlingen. Dessa dröminslag är frekvent återkommande 

mardrömmar om björnar som jagar henne genom en skog tills hon finner en klippvägg med en 

symbol och kan rädda sig genom den (Cederlund, 2016, s. 17-18, 97, 117 samt 195-196). 

Själv beskriver Áili drömmarna på följande sätt: ”Det känns inte som om jag sovit någonting 

alls och minnesfragment från nattens mardröm gör mig obehaglig till mods. Jag har drömt den 

fler gånger än jag kan räkna. Ända sedan jag var liten har björnarna jagat mig.” (ibid, s. 18). 
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Senare får hon reda på att drömmarna i själva verket är en manifestering av antagonistens 

sökande efter henne (ibid, s. 260). 

   Även syner gestaltas i form av anderesor där Áili försätter sig i trans och antingen besöker 

andevärlden (ibid, s. 70-87 samt 213-221), eller tar sig till en annan plats som en sorts 

andevarelse (ibid, s. 153-158). 

   Áilis känslomässiga syn på det som sker skildras fortlöpande (ibid, s. 11, 20, 33, 36, 71, 93, 

97, 133, 157, 191, 232, 242, 262 samt 289). Ett tillfälle är då Áili efter en lång tid åter känner 

glädje vid åsynen av sin hjälpande, som tagit formen av en vit varg: 

 
   Jag har helt glömt bort Jiekŋa och när jag ser henne lydigt sittande intill mig som 

en liten hund börjar det bubbla inom mig. Och för första gången på vad som börjat 

kännas som en evighet försvinner inte känslorna. Istället förökar de sig, skummar 

och puttrar så intensivt att jag omöjligt kan hålla dem instängda. Det är förlösande 

när glädjen till slut väller ur mig och jag kan inte låta bli att skratta. Snart står jag 

dubbelvikt och skrattar så högt att hela kroppen skakar. (Cederlund, 2016, s. 131) 

 

De magiska krafter som Áili besitter påverkas även de av hennes känslor, exempelvis smälter 

snön bort under henne då hon kysser någon för första gången (ibid, s. 177-178). En av De 

äldste, eller Vuorrasat, i andevärlden förklarar hur det hänger samman: 

 
   ”Din magiska kraft är stor, Áili”, säger Gáiju. ”Större än vi kunnat hoppas. Du 

måste bara lära dig att kanalisera kraften på rätt sätt och du måste lära dig att koppla 

kraften till ditt sinne istället för dina känslor. Så länge dina känslor styr kommer det 

att vara oerhört svårt för dig att använda kraften medvetet.” 

   Han har rätt. De gånger min kraft slungats ut ur kroppen har mina känslor alltid 

varit av den explosionsartade sorten. (Cederlund, 2016, s. 220) 

 

Senare använder hon sig under ett björnangrepp av just kraften från sina känslor av rädsla och 

panik för att försvara sig med hjälp av magi (ibid, s. 233). 

   Avsaknad av högre ordning tar sig uttryck då Áili känner sig maktlös när varken andarna i 

andevärlden eller Nåjdernas råd verkar kunna hjälpa henne i kampen mot de onda borri 

noaidi, en grupp nåjder ledda av antagonisten och Sametingets ordförande Birki Omma (ibid, 

s. 185). Áili vänder sig till Nåjdernas råd i hopp om hjälp – men Artur, en av rådets väktare, 

tror först inte på hennes varningar om att borri noaidi återvänt till Sápmi (ibid, s. 113-115). 

Därför dröjer resten av rådets ankomst till Idijärvi så pass att både slutstriden och själva 

romanen hinner ta slut (ibid, s. 264, 274 samt 292). Áili kan alltså inte ta sig ur sin situation 

med hjälp av någon högre instans. 

   Inte heller andarna eller De äldste kan tala om hur Áili ska lyckas få kontroll över sina nya 

magiska krafter: ”Menar han verkligen att han inte kan hjälpa mig? Att jag är helt utelämnad 

till min egen förmåga när Sápmis största fiende gör sig redo för attack.” (ibid, s. 220). 
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   En atmosfär av förfall iscensätts bland annat med hjälp av faktiskt förfall hemma hos Áilis 

morfar, som bor i: ”[…] ett mindre hus i flagnad gul färg.” (ibid, s. 13), där dagsljuset avslöjar 

att: ”Möbler och väggytor är gamla, slitna och försummade. Allt känns övergivet. Som om 

ingen egentligen har brytt sig om det på flera år.” (ibid, s. 19). Också en fornlämning i form 

av en så kallad seite förekommer strax utanför byn (ibid, s. 28-29). 

   Ett exempel på textuella fragment är en skinnfäll inne i kåtan som tillhör Ráijá, Áilis 

gammelmormor (ibid, s. 30). På skinnstycket finns ett släktträd, men det förekommer luckor i 

det då endast kvinnornas namn finns nerskrivna (ibid, s. 31). Den gamla skriften Lapponia 

med sin läderpärm av sprucket läder framställs på ett liknande sätt: ”Sidorna är gulaktiga och 

luktar gammalt.” (ibid, s. 101), och: ”Den högra sidan är fylld med täta rader av tryckta 

bokstäver. Orden är svenska men så gamla att jag får anstränga mig att tyda dem.” (ibid, s. 

135). Sedan inkluderas ett textexempel: ”När troollkarlen willia förfara huru det på 

fremmande orter tillståår, slåår han på trumban. När han länge hafwer slagitt på trumban, 

faller han neder som een soffwande menniskia.” (ibid, s. 135). Även en nåjdtrumma beskrivs 

som fragmentarisk av Áili: ”I det svaga ljuset kan jag urskilja några av de målade figurerna. 

Tre renar smyckar trummans nedre del och tre fåglar den övre. Där emellan finns symboler 

och tecken jag inte kan tyda.” (ibid, s. 152). 

   Flera dödsfall omnämns och inträffar i romanen – Idijärvi samebys ordförande Ivvár har 

förlorat sin son som misshandlades ihjäl av andra killar (ibid, s. 174-175), under en anderesa 

upplever Áili en massaker inne i en kyrka (ibid, s. 78-83), och i början av romanen har Áili 

precis förlorat sin pappa (ibid, s. 7), vilket gör henne föräldralös då mamman dog vid födseln 

(ibid, s. 95), och även hennes mormor dog kort därefter (ibid, s. 169). De dödsfall som 

inträffar är en hamnskiftare eller geaidu som mördas av antagonisten Birki Omma (ibid, s. 

157-158), som senare själv dödas av Áili tillsammans med ännu en hamnskiftare (ibid, s. 283 

samt 290), samt Áilis gammelmormor (ibid, s. 288). 

   Kroppsligt förfall finns det också gott om exempel på, bland annat gestaltas hur Áilis morfar 

tärs av sin alkoholism (ibid, s. 267), samt hur en karaktär misshandlar en man i jakt på 

information (ibid, s. 143). Ett tydligt fall är då Áili blivit nerslagen av en annan tjej: ”Ett 

tjockt band i rött och blått sträcker sig över näsbenet, längs kinden och omringar mitt svullna 

öga. Läppen är svullen och ser ut som en misslyckad skönhetsoperation och mitt spruckna 

ögonbryn ser ut att vara utom räddning.” (ibid, s. 206). 

   Under stora delar av romanen gestaltas ett känslomässigt förfall inom Áili då hennes pappa 

nyligen dött, och hon även anklagas för sin mammas och mormors död av sin morfar (ibid, s. 

7, 11, 169 samt 199). När Áilis gammelmormor Ráijá dör i slutet av romanen tänker hon: ”Jag 
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är helt tom inuti, både på energi och på känslor. Tanken på sömn lockar mer än något annat, 

den tillfälliga glömskan lika mycket som vilan.” (ibid, s. 294), samt: ”Berömmet rinner av 

mig som om jag vore av teflon och jag känner ingenting. Men jag sparar orden djupt inom 

mig till den dag då jag kan känna glädje igen. Om det kommer en sådan dag.” (ibid, s. 298). 

   Ett moraliskt förfall sker hos tre karaktärer. Följande berättas om den första borri noaidi: 

”Från början var hans avsikt att skydda samerna från missionskyrkan, ett ädelt uppdrag men 

nästintill omöjligt då kyrkan hade statens stöd. Ju fler hans motgångar blev desto blodigare 

blev hans strategi. Han började ge sig på oskyldiga människor för att skrämma kyrkan, och 

när kritiken växte även från samiskt håll gav han sig även på sina egna.” (ibid, s. 215-216). 

Samma förfall sker hos antagonisten Birki Omma, som tror att de våldshandlingar han utför är 

för Sápmis bästa (ibid, s. 253 samt 255). Även hos Áilis förälskelse Válde sker ett moraliskt 

förfall då han först misshandlar en man och sedan beslutar sig för att lämna över Áili till Birki 

Omma för information som kan ställa hans väns mördare inför rätta (ibid, s. 246-249). 

   Smärtlindring genom kroppslig aktivitet sker då Áilis morfar börjar dricka igen för att 

glömma Áilis mammas och mormors död (ibid, s. 168-169), och för att hantera sin sons 

missbruk så bakar Áilis gammelmormor massvis av bröd och bullar (ibid, s. 168). 

   Atmosfär av undergång är överhängande i berättelsen om Áili. Gångna tider som inte går att 

få tillbaka gestaltas genom att Áili inte kan få tillbaka hur det var innan hennes pappa dog: 

”Pappa gav mig halsbandet. En tunn guldkedja som löper genom mammas vigselring. Nu 

hänger även hans ring runt min hals. Jag låter tankarna sväva fritt. Tillbaka hem och tillbaka 

till tiden före cancerbeskedet. Dåsande försvinner jag in i den värld som inte längre finns.” 

(ibid, s. 11). 

   När det kommer till döende huvudpersoner så var Áili på väg att dö när hon föddes, men 

fick livet åter av andarna: ”Jag var döende tillsammans med mamma och jag borde ha dött. 

Pappa sa alltid att det var ett mirakel att jag överlevde, tydligen var miraklet ännu större än 

han någonsin kunde veta.” (ibid, s. 76). 

   Det förekommer inga försvunna borgar eller raserade byggnader i romanen, men däremot en 

brinnande kyrka: ”Eldklot kastas åt alla håll i kyrkan. De träffar kyrkväggarna och vissa av 

åhörarbänkarna. Skriken från församlingen blandas med den stickande lukten av brandrök.” 

(ibid, s. 80). 

   Hotet om fysisk undergång dyker upp på flera ställen, bland annat då Áili hoppar framför 

vargen Jiekŋa för att hindra Ivvár från att skjuta (ibid, s. 66-69), och när Áili blir nerslagen av 

Ivvárs dotter Tuá: ”Slagen fortsätter att hagla. Hon kommer döda mig, tänker jag. Ingenting 

kan få henne att sluta, inte nu. Pulsen rusar. Hjärtat slår så snabbt att det känns som om det 
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kommer att gå sönder och det dånar i öronen.” (ibid, s. 192). När hon sedan försvarar sig med 

hjälp av sin magi utgör hon själv ett hot om fysisk undergång för Tuá (ibid, s. 192-193). 

   Utöver detta hotas Áili av en hamnskiftare i björnform: ”När det blottar sina sylvassa tänder 

ser jag rakt in i det svarta ingenting som är vad som väntar om jag inte lyckas komma undan.” 

(ibid, s. 231), samt av antagonisten Birki Omma under slutstriden: ”Känslan runt halsen 

hårdnar och min andning börjar bli ansträngd. Det känns som en osynlig snara som långsamt 

dras tätare mot huden. Jag vet vad det betyder, jag har sett det hända. Birki försöker strypa 

livet ur mig precis som han gjorde med Kamik.” (ibid, s. 278). 

   Hon attackeras även av andarna under sin första anderesa då hon först vägrar att gå med på 

att bli Sápmis beskyddare (ibid, s. 86-87). 

   Áilis rädsla för psykisk undergång inträder precis då hon börjar upptäcka sina krafter: ”Om 

och om igen hör jag mitt eget namn. Jag stelnar till. Det är inte möjligt. Norrsken pratar inte. 

De kallar inte folks namn. Jag är kanske förvirrad trots allt, eller rent av galen.” (ibid, s. 13). 

Denna rädsla för galenskap återkommer vid flera tillfällen (ibid, s. 29, 55 samt 73). Ett annat 

hot om både psykisk och fysisk undergång som realiserats var då Áilis mormor tog livet av 

sig i samband med psykiska problem (ibid, s. 204). 

   Atmosfär av olösbarhet tar sig uttryck i en känsla av att något har hänt som inte går att rätta 

till då Áilis pappa har dött (ibid, s. 7), då hennes mamma dog vid förlossningen (ibid, s. 95), 

samt vid gammelmormoderns död i slutet: ”Jag kan inte förstå att hon är borta, jag vill inte 

acceptera det. Hålet i mitt bröst är avgrundsdjupt och samma hopplöshet som jag kände efter 

pappas död kommer tillbaka.” (ibid, s. 296). 

   Áili befinner sig också i en situation som inte går att komma ur då hon efter pappans död 

måste flytta upp till Idijärvi och sin morfar som hon aldrig träffat: ”Jag hade inte heller åkt hit 

om jag hade fått välja själv. Men det fick jag inte, Socialen gjorde det åt mig och tydligen är 

boende hos släktingar att föredra framför de få andra alternativ som finns för föräldralösa 

sextonåringar.” (ibid, s. 5). Ett annat exempel på en situation som inte går att ta sig ur är att 

Áili är utvald: ”Jag är noaidi. Jag är utvald och speciell trots att jag varken känt mig som 

något av det. Andarna tror att jag kan rädda Sápmi.” (ibid, s. 118). Andarna gav Áili livet åter 

när hon föddes i utbyte mot att hon ska skydda Sápmi, och ifall hon vägrar så kommer de att 

ta hennes liv (ibid, s. 75-77 samt 84-87). 

   Huvudpersonen i Middagsmörker kan även sägas tillhöra nästa underkategori, vilket är döda 

huvudpersoner, då hon tekniskt sett var död en kort stund efter sin födelse (ibid, s. 75-77). 

   Förintandet av oskuldsfulla tillstånd sker först hos Áili då hon inser att hon blivit förrådd av 

sin förälskelse Válde i utbyte mot information från antagonisten (ibid, s. 246-249), och senare 
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under slutstriden då hon mördar en av hamnskiftarna (ibid, s. 283), och sedan även dödar 

antagonisten: 

 
Min hand sluter sig kring knivskaftet snabbare än jag hinner tänka. Mer blod rinner 

ur Birkis mungipa. Jag tvekar i en millisekund. Men han förtjänar inte mitt tvivel. 

Han är en mördare och även om han egentligen förtjänar ett hårdare straff än döden 

så är döden det enda straff jag kan ge. Så jag lyfter kniven och hugger. Den vassa 

knivseggen borrar sig djupt ned i det redan blodiga bröstet. Han spärrar upp ögonen 

och stirrar på mig. Jag hinner tänka att hans ögon ser annorlunda ut, blå istället för 

svarta, innan jag hugger igen. Och igen. Ända tills hela min hand har färgats röd av 

blod. (Cederlund, 2016, s. 290) 

 

Slutet på romanen ter sig både ambivalent och olöst, då Áili måste fortsätta kämpa mot borri 

noaidi och hennes gammelmormor Ráijá har dött: ”Ilgas och Birkis sammansvurna lever och 

frodas i en ny magisk kultur i Alaska. De kan vara hur många som helst, hur starka som helst. 

[---] det som skrämmer mig allra mest. Att det som hänt idag, Ráijás offer, inte spelar någon 

roll. Att allt ändå kommer att upprepa sig och att fler då kommer att dö för att jag inte kan 

försvara dem.” (ibid, s. 293). 

   Áili intar rollen som maktlöst vittne då hon i andevärlden upplever att hon står och tittar på 

medan den första borri noaidi och hans medsvurna slaktar människor inne i en kyrka: ”Jag vill 

skrika åt de svartklädda männen att lägga av [---] när jag tittar på Eijá skakar hon på huvudet 

som för att säga att det som händer inte går att stoppa. Det jag ser är bara en uppspelning av 

något som redan hänt.” (ibid, s. 80-81). Áili kan med andra ord bara betrakta utan att kunna 

ingripa. Detta upprepar sig även under en av hennes anderesor då hon i sin okroppsliga form 

endast kan se på medan antagonisten mördar en hamnskiftare (ibid, s. 157-158). 

   Den sista kategorin, grepp som ger texten labyrintiska egenskaper, dyker bland annat upp i 

andevärlden, som kan ses som en labyrintlikt skildrad miljö då Áili har svårt att orientera sig: 

 
   Jag ropar försiktigt rakt ut i mörkret men det enda svaret jag får är ekot av min 

egen röst. Ljudet studsar förvrängt runt mig, svagare och svagare, tills det blir helt 

tyst igen och jag inte kan höra något annat än mina egna andetag. Om det är en dröm 

vill jag vakna nu. Dimman och ensamheten gör mig obehaglig till mods [---] 

   Försiktigt reser jag mig upp och tar några prövande steg. Marken sviktar under 

mina fötter. Jag spanar ut i dimväggen, försöker penetrera den med ögonen. Något 

skymtar en bit bort, något som är mörkare och grövre än dimman. När jag går 

närmare inser jag att det är ett träd, så stort att jag inte kan se stammens rundning 

utan bara en plan vägg av bark. (Cederlund, 2016, s. 70-71) 

 

Även lönnutrymmen skildras i andevärlden, i form av en lönndörr i en klippvägg som leder in 

till ett lönnutrymme inuti ett berg (ibid, s. 214). 

   Berättelser i berättelsen figurerar under två tillfällen i romanen – då Áili får höra berättelsen 

om de första borri noaidi och uppleva den genom en tillbakablick på borri noaidis massaker 
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inuti en kyrka (ibid, s. 78-83), och när Áilis döda mamma i andegestalt berättar om natten då 

Áili föddes (ibid, s. 75). 

   Det förekommer inga levande tavlor i Middagsmörker, men dock en illustration som 

föreställer en nåjd försatt i trans, vilket av Áilis vän Olivia framställs som en exakt avbild av 

hur Áili ser ut medan hon gör sina anderesor (ibid, s. 101). 

   När det kommer till dubbelgångare så beskriver huvudpersonen sig själv som detta då 

hennes morfar kommit för att möta henne på flygplatsen: ”Jag är en avbild av mamma. 

Samma mörka hår, fräkniga näsa och mörka, nästan svarta, ögon. [---] Han stirrar fortfarande 

på mig som om jag vore ett spöke. Vilket jag kanske på ett sätt är för honom. Det enda som 

finns kvar efter hans döda dotter.” (ibid, s. 8). 

   I romanen skildras även ett par tvillingar som varandras dubbelgångare: ”Hon har sällskap 

av två andra tjejer som ser så identiska ut att jag först tror att jag ser dubbelt. Jag måste blinka 

ett par gånger innan jag förstår att de är tvillingar. De har samma bleka hy och råttfärgade 

tunna hår som sticker ut under likadana rosa mössor. Det är inte bara mössorna som är 

likadana, även deras rosa täckjackor och täckbyxor är identiska.” (ibid, s. 42). 

   Det finns gott om exempel på cirkelrörelser i texten (ibid, s. 17-18, 59-60, 67-68, 71, 75, 82, 

83, 91 samt 178). Áilis tankar skildras exempelvis på detta sätt: ”Borri noaidi och Nåjdernas 

råd snurrade i vilda serpentiner i mitt huvud […]” (ibid, s. 106), samt: ”Jag gissar att hennes 

tankar cirkulerar på samma sätt som mina.” (ibid, s. 149). Ett annat tydligt exempel på 

cirkelrörelse är under Áilis anderesor: ”Jag virvlar genom svärta. Flyger i serpentinlika bågar 

snabbare och snabbare och det suger kittlande i magen precis som när man åker karusell.” 

(ibid, s. 153). Det cirkulära dyker även upp på platser, såsom kåtan som Áilis gammelmormor 

bor i (ibid, s. 30), och i hur magin tar sig uttryck (ibid, s. 79-80, 83, 178), vilket är tydligast då 

kraftfältet runt Idijärvi beskrivs som ”kupolliknande” (ibid, s. 266), och: ”[…] påminner om 

en såpbubbla som reflekterar solens ljus.” (ibid, s. 236). Under renskiljningen omringar även 

renarna Áili för att bli klappade då hon har ett speciellt band till djur (ibid, s. 66). 

 

 

 

2.2. Diskussion 
 

Rent övergripande går det att skönja tre starka temata eller begrepp där Udda verklighet, 

Cirkeln och Middagsmörker överlappar varandra. Dessa tre områden kommer nedan att 

diskuteras mer ingående för att lyfta fram eventuella skillnader och likheter som förekommer 
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verken emellan. I det avslutande avsnittet diskuteras teorin om släkttycke och rörligheten 

mellan de två genrerna urban fantasy och gotik. 

 

 

 2.2.1. Vikten av drömmar och syner 
 

I samtliga skönlitterära verk som analyserats innehar drömmar och drömmandet en markant 

roll och har stor betydelse för handlingen. Mer specifikt rör det sig om syner, sanndrömmar 

och historiska tillbakablickar som dyker upp under sömnen eller i transartade tillstånd hos 

romanernas olika huvudkaraktärer. 

   Huvudkaraktärerna i Cirkeln drömmer alla om den första Utvalda som levde under 1600-

talet och dömdes till att brännas på bål för häxeri. Dessa drömmar visar sig senare vara av vikt 

då den första Utvalda talar till De utvalda och försöker ena dem i deras uppdrag. En av De 

utvalda, Ida, får även visioner vilket leder huvudkaraktärerna vidare i sin jakt på att avslöja 

vem det är som försöker mörda dem. 

   I Udda verklighet interpunkteras narrativet av huvudpersonens sanndrömmar om andra 

övernaturliga, eller sära som de kallas. Även dessa drömmar följer romanens handlingskurva 

och fokuserar ofta antingen på Uddas förmåga eller på den tillfångatagna vän som hon 

försöker rädda. 

   Áilis mardrömmar i Middagsmörker får sällskap av hennes anderesor till andevärlden, och 

mot slutet inser hon att mardrömmarna om björnar som jagar henne i själva verket är ett slags 

eko från antagonistens sökande efter henne. 

   I samtliga av dessa narrativ fungerar drömmarna, anderesorna och synerna som väsentliga 

stöttepelare, vilka romanernas handlingsförlopp inte hade kunnat klara sig utan. 

 

 

 2.2.2. Kvinnliga huvudkaraktärer och den gotiska subjektiviteten 
 

I alla av dessa tre romaner innehar en eller flera unga kvinnor huvudrollen. Den subjektiva 

blick som romanvärlden upplevs genom tillhör övergripande tonårstjejer, som i Cirkeln 

respektive Middagsmörker, eller en ung kvinna som i Udda verklighet. Det enda undantaget 

förekommer tidigt i Cirkeln då läsaren får följa Elias under romanens första kapitel. 

   Intressant att notera är att en kvinna som huvudperson även ofta förekommer inom gotik. 

Gotikens protagonister är, som Rickard Berghorn uttrycker sig i Mörkrets mästare (2006), 

nästan uteslutande hjältinnor (s. 18). Som sagt är kvinnliga protagonister också frekvent 

förekommande i urban fantasy. 
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   De olika perspektiv som gestaltas i romanerna är ytterst subjektiva och känslomässigt 

laddade då läsaren får följa vad som sker väldigt nära inpå protagonisterna. I Udda verklighet 

och Middagsmörker tas ytterligare ett filter bort då båda böckerna är skrivna i första person, 

med undantag för Uddas sanndrömmar i Udda verklighet. Huvudkaraktärerna i dessa verk 

tolkar världen utifrån sina personligheter och känslor, och det färgar av sig både på språk, och 

i meningsuppbyggnad och tempo. Cirkeln, som berättas ur tredje person, inför med detta 

berättargrepp ett slags filter mellan läsaren och protagonisterna. Men då alla perspektiv är 

nära skildrade och ingen allvetande berättare finns närvarande märks detta av ytterst lite. 

   I samtliga av berättarperspektiven tillåts huvudkaraktärerna vara både mångbottnade och 

skilja sig ifrån varandra. Tydligast syns detta i Cirkeln där alla De utvalda skildras med olika 

personlighet, stil och intressen. 

   Det är fint att se hur dessa protagonister i romanerna skildras med sådan värme och skärpa 

för att förstärka upplevelsen av de subjektiva världar som gestaltas, vilket verkligen får det att 

spraka om dem. I sin subjektivitet tillåts huvudkaraktärerna vara precis så modiga, rädda, 

sviniga, kära och mänskliga som riktiga personer är ute i verkligheten. 

 

 

 2.2.3. Rådet och Den utvalda – två troper med starka rötter i fantasy 
 

Två av de litterära troper som finns närvarande i en stor del av all fantasy som skrivs är Rådet 

samt Den utvalda, på engelska The Council och The Chosen One. Dessa två går ofta hand i 

hand, som exempelvis i urban fantasy TV-serien Buffy – the Vampire Slayer (1997-2003), 

skapad av Joss Whedon. Andra välkända verk inom urban fantasy som dessa troper går att 

återfinna i är till exempel Jim Butchers romanserie The Dresden Files (2000-) och J. K. 

Rowlings romaner om Harry Potter (1997-2007). 

   Båda dessa troper förekommer i Udda verklighet, Cirkeln och Middagsmörker, men tar sig 

något olika uttryck i de tre verken. I Udda verklighet och Middagsmörker figurerar Den 

utvalda i form av någon som äger en speciell och ovanlig kraft eller förmåga, såsom Uddas 

sanndrömmande eller hur Áili är den enda goda noaidi som finns kvar i människovärlden. 

Dock är detta inte något de själva valt, utan en kraft som de fått och inte kan stänga av eller 

kontrollera fullt ut, vilket försätter dem i en situation som inte går att komma ur. De hamnar 

följaktligen i en atmosfär av olösbarhet. 

   De är utvalda eller speciella på grund av sina magiska krafter, som vid framtida bruk efter 

ordentlig träning kan bli mycket mäktiga förmågor. Dessa två protagonister är även ensamma 

om sina förmågor, vilket inte är fallet i Cirkeln där hela sju karaktärer bildar De utvalda. 
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   I Cirkeln gestaltas samma atmosfär av olösbarhet då varken Minoo, Rebecka, Vanessa, 

Anna-Karin, Elias, Linnéa eller Ida valt sitt öde och således inte kan göra något åt situationen 

de befinner sig i. Dock har de varandra som stöd, de behöver inte ta på sig hjälterollen 

ensamma utan kan kämpa tillsammans i gemenskap mot antagonisten. 

   Även Rådet som fantasytrop skildras olika i romanerna som analyserats. I Udda verklighet 

och Cirkeln framställs Rådet, som läsaren ser ytterst lite av, som en grupp makthungriga 

tyranner, fast beslutna om att utnyttja Den/De utvaldas krafter för egen vinning. Dessa Råd 

uppfyller i sin brist på hjälp och jakt på makt en tydlig avsaknad av högre ordning. 

   Dock förekommer det motstånd inom Rådet i Cirkeln. Rektorn Adriana, som är en av 

rådsmedlemmarna och som fått i uppdrag att handleda De utvalda, gör ett tyst uppror mot hur 

Rådet väljer att handskas med situationen som uppstått. Hon räknar rätt snabbt ut att De 

utvalda inte följer hennes förmaningar och regler, och ser villigt genom fingrarna när det 

kommer till hur De utvalda tar både sin träning och sökandet efter antagonisten i egna händer. 

   I Middagsmörker är Rådet om möjligt ännu mer osynligt. Rådsmedlemmarna hinner inte 

ens fram för att hjälpa Áili i slutstriden och är över huvud taget inte med i romanen. 

Undantaget är Artur, en rådsmedlem som dock reser iväg ganska tidigt in i handlingen för att 

varna Rådet för antagonisten och be dem att ta sig till Idijärvi för att hjälpa Den utvalda. Efter 

slutstriden får läsaren veta att Rådet fortfarande är på väg dit, och att de kommer att ta hand 

om lösa trådar som uppkommit efter striden. I andra ordalag intar de närmast rollen av en 

uppstädningspatrull. 

   Kanske kan dessa drag hos de olika Råden ses som en manifestation av hur många i dagens 

samhälle uppfattar beslutsfattare och byråkrati – att maktorgan ofta korrumperas inifrån och 

tar oändligt med tid på sig innan någon form av beslut går att fatta, eller åtgärder kan insättas. 

 

 

 2.2.4. Urban fantasy och gotik som genre 
 

Alastair Fowlers teori kring släkttycke mellan genrer är intressant att applicera på just de 

gotiska genrekonventioner som uppträder i dessa tre urban fantasy-romaner. Detta då 

analysen visar att Udda verklighet, Cirkeln och Middagsmörker alla kan ses som gotiska verk, 

enligt Mattias Fyhrs kategorisering av genren i De mörka labyrinterna (2003). Men behöver 

då detta betyda att urban fantasy är en genre som kan ses som en nutida variant av gotiken? 

   Svaret är inte nödvändigtvis så enkelt. Till att börja med går det att fråga sig hur denna 

genredefinition för gotik uppfylls – vilka av dragen i de olika kategorierna är nödvändiga för 

att ett skönlitterärt verk ska kunna klassas som gotiskt? Var går det att dra en gräns? Om 
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samtliga kategorier finns representerade i texten, fast det råder en brist på vissa av de 

underkategorier som listats, kan då ett verk fortfarande ses som gotiskt? 

   I de romaner som undersökts för denna uppsats finns samtliga sex huvudkategorier 

representerade, och snittet för underkategorier som saknas ligger på 2 av 25 för respektive 

verk. Enligt dessa beräkningar går det att skönja hur Udda verklighet, Cirkeln och 

Middagsmörker uppfyller samtliga huvudkategorier och i princip alla underkategorier, vilket 

borde leda till att de utan tvivel går att klassificera som gotik enligt Fyhrs definition. 

   Men vilket slags släktskap rör det sig då om när det kommer till urban fantasy och gotik? 

Skulle man kunna säga att de är dubbelgångare, tvillingar eller kanske rentav att urban fantasy 

är en reinkarnation av gotiken? 

   Svaret blir ofrånkomligt ändå ett nej – gotik och urban fantasy är inte genrer som kan ses 

som helt synonyma med varandra. 

   Genremässigt finns det många likheter i de tre romaner som ingår i analysen; kvinnliga 

protagonister, hur stor vikt läggs vid det subjektiva perspektivet samt drömmar och fantasi, 

och även hur två starka fantasytroper som Rådet och Den utvalda korrelerar med gotiska drag 

som avsaknad av högre ordning samt en situation som inte går att ta sig ur. 

   Trots detta går resultaten i denna uppsats inte att se som någon form av garanti för att 

samtliga verk klassade som urban fantasy skulle innehålla de gotiska genrekonventioner som 

här undersökts. Det är just Udda verklighet, Cirkeln och Middagsmörker som kan ses som 

gotiska, inte urban fantasy i sig, då den sortens slutsats vore att betrakta som ett logiskt felslut. 

  Släktskapet mellan dessa två genrer förefaller snarare vara i fallande led, där gotiken kan 

sägas vara anmodern och urban fantasy dess mer sentida ättling. 

   Med detta sagt är det intressant att hålla i åtanke hur gotiska verk ofta sägs höra till fler än 

en genre, såsom Marys Shelleys Frankenstein (1818), och eftersom urban fantasy i sig 

uppkommit ur en blandning av flera genrer, kanske gotik och urban fantasy kan sägas tillhöra 

ett lappverk av skir spets där de båda överlappar varandra och skiner igenom där de möts. 

 

 

 

2.3. Slutsats 
 

Den slutsats som går att dra efter analys och diskussion av Nene Ormes Udda verklighet 

(2010), Mats Strandbergs och Sara Bergmark Elfgrens Cirkeln (2011), samt Charlotte 

Cederlunds Middagsmörker (2016) är att dessa tre verk inom den svenska fantastiken 

innehåller samtliga av de gotiska genrekonventioner och kategorier, och närapå alla 
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underkategorier, som Mattias Fyhr listar i De mörka labyrinterna (2003). I dessa urban 

fantasy-romaner genomsyras boksidorna av gotikens estetik, stil och tematik, dock förefaller 

det oklart ifall detta är ett medvetet val från författarnas sida. 

   Det går att finna många likheter i verken, bland annat spelar drömmar och syner en viktig 

roll i samtliga narrativ, och är väsentliga stöttepelare som romanernas handlingsförlopp inte 

hade klarat sig utan. 

   En annan likhet är att samtliga romaner har kvinnliga huvudkaraktärer. Cirkeln som har 

flera berättarperspektiv, varav ett tillhör en ung kille och resten unga tjejer, utgör till viss mån 

undantaget – dock är endast ett kapitel skrivet ur manligt perspektiv. Det dessa romaner delar 

är ett ytterst subjektivt perspektiv där karaktärerna tolkar världen utifrån sina personligheter 

och känslor. 

   Något annat som förekommer i alla tre romaner är två fantasytroper som går under 

benämningarna Rådet respektive Den utvalda. Även här finns skillnader i hur dessa troper 

framställs. I både Udda verklighet och Middagsmörker rör det sig om en person som är 

speciell eller Utvald, medan det i Cirkeln rör sig om en grupp på sju personer som är Utvalda. 

Rådet skildras i Udda verklighet samt i Cirkeln närmast som en grupp makthungriga tyranner, 

dock uppträder det sprickor inom Rådet i Cirkeln där Adriana, en av rådsmedlemmarna, gör 

ett tyst uppror mot hur Rådet väljer att handskas med De utvalda. I Middagsmörker däremot 

hinner Rådet aldrig ens fram till slutstriden med sin utlovade hjälp och figurerar således inte i 

romanen, med undantag för Artur, en av deras rådsmedlemmar som reser iväg rätt tidigt för 

att varna Rådet och be dem att ta sig till Idijärvi för att hjälpa Den utvalda. 

   När det kommer till frågan om ifall genren urban fantasy kan ses som synonym med gotiken 

är svaret nej. De förefaller närmast vara släkt i ett fallande led, där gotiken utgör en anmoder 

och urban fantasy kan ses som en sentida ättling. 

 

 

 2.3.1. Vidare forskning 
 

Vidare forskning på detta ämne skulle med fördel kunna korsbefruktas med forskningsämnet 

Litterär gestaltning. Exempelvis skulle författarna till Udda verklighet, Cirkeln och 

Middagsmörker kunna intervjuas på ett liknande sätt som i Annika Källholms artikel ”Poetisk 

täthet armerad med verklighetsstoff” ur Ekokritik: naturen i litteraturen (2007), en antologi 

redigerad av Sven Lars Schulz, där hon samtalar med poeten Niklas Törnlund om ekokritiken 

i hans verk (s. 30-44). 
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   Fokus för intervjuerna skulle då kunna ligga på hur pass medvetet författaren arbetat med 

gotikens genrebegrepp i sin text: ifall inkorporerandet av dessa element skett medvetet, 

omedvetet eller någonstans däremellan. 

   Avslutningsvis är det värt att notera hur både gotik och urban fantasy verkar dela en fluiditet 

och bred anpassningsförmåga, vilket med fördel har gått att applicera på Fowlers teori om att 

genrer ständigt förändras i sin utveckling, och passar väl in med hur Fyhr finner gotik även i 

andra medier och genrer. 

 

 

 

 

3. Sammanfattning 
 

Denna uppsats undersöker existensen och gestaltningen av gotiska genrekonventioner i tre 

urban fantasy-romaner: Udda verklighet (2010) av Nene Ormes, Cirkeln (2011) av Mats 

Strandberg och Sara Bergmark Elfgren, samt Middagsmörker (2016) av Charlotte Cederlund. 

   Med utgång från Mattias Fyhrs definition av gotik i hans doktorsavhandling De mörka 

labyrinterna (2003), där följande sex kategorier listas: subjektiva världar, avsaknad av högre 

ordning, atmosfär av förfall, atmosfär av undergång, atmosfär av olösbarhet, samt grepp som 

ger texten labyrintiska egenskaper, granskas fyra frågeställningar: förekomsten av gotiska 

genrekonventioner i Udda verklighet, Cirkeln och Middagsmörker, hur dessa gotiska drag 

gestaltas och skildras, samt vilka skillnader och likheter som påträffas, och ifall genren urban 

fantasy skulle kunna ses som en modern variant av gotikgenren. 

   I diskussionsdelen kombineras sedan de analyserade romanerna med Alastair Fowlers teori 

kring hur olika genrer förefaller ha en rörlighet och flyta in i varandra, som har hämtats ur 

avsnittet ”Concepts of Genre” i Fowlers Kinds of Literature (1982). 

   Den metod som används under själva textanalysen är komparativ närläsning. Resultaten 

därifrån redovisas och sammanfattas i analysdelen. 

   Analysen visar att samtliga sex kategorier som Fyhr listar i De mörka labyrinterna finns 

representerade i Udda verklighet, Cirkeln och Middagsmörker, och skiljer sig något i hur de 

gestaltas i de olika verken. 

   Likheter och skillnader diskuteras sedan i diskussionsavsnittet under följande underrubriker: 

Vikten av drömmar och syner, Kvinnliga huvudkaraktärer och den gotiska subjektiviteten, 

Rådet och Den utvalda – två troper med starka rötter i fantasy, samt Urban fantasy och gotik 

som genre. 
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   Slutsatserna som dras är följande: att det finns många likheter såsom att drömmar och syner 

är essentiella inslag av stor vikt för böckernas handlingar, att huvudpersonen i samtliga 

analyserade romaner är kvinnlig, utom i Cirkeln där flera perspektiv förekommer varav ett är 

manligt, att alla romaner har olika versioner och varianter på Rådet samt Den utvalda, vilket 

är två vanliga troper inom fantasy, samt att urban fantasy går att se som en sentida ättling 

snarare än som en modern variant av gotiken. 
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