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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att studera bildspråket i fyra skräcknoveller av John 
Ajvide Lindqvist och Anders Fager. De utvalda novellerna av Lindqvist är "By på 
höjden" (2006) och "Majken" (2006), samt "En punkt på Västerbron" (2011) och 
"Pigornas trappa" (2011) av Fager. Valet av material och författare har sin grund i 
att de båda är verksamma inom samma genre men skiljer sig avsevärt från varandra 
stilistiskt. 
  
Syftet med vår undersökning är att granska till vilka metaforiska domäner och 
bildled författarna förflyttar begrepp för att skapa det ”otäcka.” Som grund för vår 
analys använder vi oss av George Lakoffs och Mark Johnsons teori om konceptuella 
metaforer samt Lennart Hellspongs modell för metaforanalys. I teoriavsnittet 
presenteras, förutom konceptuella metaforer, allmänna teorier om olika typer av 
bildspråk som liknelser och metonymier. Metodavsnittet beskriver Hellspongs 
modell och hur vi ämnar använda den samt en kort redogörelse för kvalitativ 
undersökning. Metodavsnittet innehåller även författarpresentationer och 
sammanfattningar av de utvalda verken. 
  
Vår analys visar att båda författarna rör sig i vardagliga domäner och begrepp för 
att skapa det otäcka istället för det fantastiska eller sensationella. I diskussionen 
resonerar vi kring analysen och vilken inverkan metaforerna har på uppbyggandet 
av skräcken ur kulturellt och kontextuellt perspektiv. Vi uppmanar även till vidare 
forskning av denna, i Sverige, nya och växande genre. 

 
Nyckelord: svensk skräcklitteratur, konceptuella metaforer, metaforer, bildspråk, 
metaforanalys, Anders Fager, John Ajvide Lindqvist.
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1. Inledning 
Skräckförfattare brukar skämtsamt sägas inte bli erkända förrän de har varit döda i 
minst sjuttio år. Bevis på detta utgör bland andra Edgar Allan Poe och H.P. Lovecraft, 
där Poe numera anses vara skaparen av deckargenren och Lovecraft vara skaparen 
av den moderna skräcklitteraturen. Likheterna mellan dessa författare är att de var 
relativt ignorerade under sin livstid men numera är studerade på akademisk nivå.   
 
En del av skräcklitteraturens lockelser ligger i att de ämnen som avhandlas ofta 
handlar om liv och död, om livet efter döden och himmel och helvete, om den onda 
dödens omöjliggörande av den goda döden. Skräcklitteraturen ger läsaren en 
möjlighet att tryggt utforska sin egen dödlighet på avstånd. Ur ett fysiologiskt 
perspektiv är en förklaring att vår överlevnadsinstinkt aktiveras och då frigörs 
adrenalin. Efter en särskilt otäck scen slappnar vi av i vetskapen att faran är över 
varpå endorfiner frigörs i hjärnan (Arnman, 2008). 
 
Skräcklitteratur har även länge använts som allegorier eller metaforer som 
behandlar människans natur och samhället vi lever i. Bland de mest kända i genren 
räknas Bram Stokers Dracula och Mary Shelleys Frankenstein som båda i sig 
fungerar som uppenbara monsterhistorier men har samtidigt fler lager än vad som 
kan framgå via en enkel läsning. Dracula kan till exempel läsas som en metafor för 
syfilis, medan Frankenstein kan tolkas som en metafor för människans strävan efter 
makt över naturen och Gud. Dessa är övergripande metaforer för hela narrativet, 
men även i själva texten finns det metaforer som för läsarnas tanke till en särskild 
plats och sinnesstämning samtidigt som de säger en del om sina respektive 
tidsperioder.   
 
Skräck är en av de äldsta genrerna som fortfarande är populär (Berghorn & 
Johansson, 2006:5). Trots det är den ändå en av de mest utskällda genrer som finns 
och avfärdas ofta som ytlig underhållning. Rickard Berghorn säger att anledningen 
till den låga synen på skräckgenren är att den främst associeras med B-filmer och 
kiosklitteratur, även jämfört med fantasy- och science fiction (2004:7). Däri ligger 
problemet; skräcklitteraturen har alltid hänförts till populärlitteraturens breda fält 
och väcker inte lika stort akademiskt intresse som den smala fina litteraturen.  
 
Ytterligare en faktor i synen på genren är att i Sverige har skräcklitteraturen ingen 
tradition, till skillnad från Storbritannien eller USA där genren har varit aktiv 
åtminstone sedan 1700-talet. Här har det hänt ytterst lite i den svenska 
motsvarigheten mellan Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga och John Ajvide 
Lindqvists Låt den rätte komma in. Skräckgenren i Sverige bestod till största del av 
sporadiska noveller av författare som i huvudsak rörde sig i andra fält såsom Helmer 
Linderholm. Linderholm skrev i huvudsak historiska romaner men kunde ibland 
avvika mot skräckgenren som i De ulvgrå (1972). Oftast återberättade svenska 
skräckhistorier gamla folksägner och spökhistorier och fungerade mer som 
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sammanställningar av svensk folktro (Berghorn & Johansson, 2006:227). Vår 
inhemska skräckgenre var med andra ord inte helt olik Bröderna Grimms 
sammanställning av tyska folksagor. 
 
I Sverige är det snarare kriminalromanen som har tagit större plats. En orsak är att 
den svenske läsaren vill ha verkliga historier, även om de följer ett visst mönster och 
möter vissa kriterier såsom att brottet alltid ska få en upplösning på slutet. Till 
skillnad från skräckgenren så har kriminalromanen anor sedan längre tillbaka i 
tiden, inte minst i och med Maj Sjöwalls och Per Wahlöös böcker om Martin Beck. 
Men det går dock att se en vändning i trenden. 
 
Sedan Lindqvist debut 2004 har utbudet i den svenska skräckgenren bara ökat. 
Under skrivandet av denna uppsats utgav Mats Strandberg sin nya roman Hemmet 
(2017) som suddar ut gränsen mellan verklighet och fantasi på ett demensboende. 
Romanen har fått stor uppmärksamhet i medierna och får samma behandling som 
kriminalromanerna tidigare har fått. Sedan Lindqvists debut har fler svenska 
skräckförfattare börjat uppmärksammas i media som till exempel Caroline L. Jensen, 
C. J. Håkansson, Andreas Roman och inte minst Anders Fager och hans debut Svenska 
kulter (2009) och dess uppföljare Samlade svenska kulter (2011).  
 
Ökningen av skräcklitteratur i Sverige är med säkerhet dels en reaktion på den 
övermättade marknaden i kriminalgenren, men även en reaktion på hur samhället 
och världen ser ut idag. I och med krig, terrordåd och global uppvärmning kan 
brottskildringar förefalla som inte lika intressanta – verkligheten överträffar 
fiktionen. Här gör då skräcken sitt intåg. Skräckgenren kan behandla ämnen som 
kriminalromanen inte alltid har medel till då den inte är lika bunden vid regler och 
konventioner som den realistiska polisromanen är. 
 
Men vad är det då som gör skräck otäckt? För de som inte är bekanta med genren 
kan det räcka med några blodiga skildringar eller ett monster. Sådana verk brukar 
dock sällan bli ihågkomna. De historier som påverkar läsaren är de som framstår 
som möjliga, trots att vi vet fullt väl att det inte finns några monster. Otäcka varelser 
har en större dragningskraft på film, men i en roman eller novell räcker det inte med 
att bara beskriva monstret och låta det göra något hemskt. I teorin är det hemskt om 
ett monster dödar en människa, men om det inte gestaltas på ett effektfullt sätt så 
blir det ointressant eller framstår som billigt våld för våldets skull. Något både John 
Lindqvist och Anders Fager gör i sina historier är att använda sig av en hög grad av 
igenkänning. Lindqvist gestaltar ofta den gråa förortsmiljön medan Fager ofta 
skildrar ett dekadent och självupptaget samhälle och använder detta för att göra de 
overkliga skräckelementen verkliga för läsaren. Men enbart igenkänning utgör inte 
bra skräck. 
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Inom kreativt skrivande är devisen show don’t tell – visa istället för att förklara. Ett 
av de effektivaste sätten att visa något med enbart ord är att nyttja bildspråk. Det 
otäcka blir först otäckt när det kan visualiseras hos läsaren. Inom skräck är det inte 
bara det övernaturliga odjuret som ska gestaltas utan även atmosfären. Detta är 
visserligen sant i alla genrer, men just i skräckgenren är det extra viktigt för 
författaren att skildra en obehaglig stämning. Samtidigt som en skräckhistoria ska 
vara otäck så bör den även vara trovärdig, trots att den beskriver skeenden och 
väsen som inte kan existera i verkliga livet.  
 
Skräcklitteratur kräver mer av både skapare och läsare. Till skillnad från skräckfilm 
där det otäcka stöds av bild och ljud behöver skräcklitteraturen engagera 
mottagaren på ett annat sätt. Via metaforer kan författare skrämmas enbart med 
språket och få läsaren att se obehagliga bilder.  Bildspråket är vad som enligt oss gör 
skräcklitteratur och dess författare intressanta. 
 

1.1. Syfte och frågeställningar    
Syftet med denna uppsats är att utreda vilka slags metaforer de undersökta 
författarna använder och hur metaforerna påverkar texten. Vi vill även visa på hur 
viktigt bildspråket är för förståelsen av texten, eftersom just metaforen är den trop 
som författaren själv kan fylla med innehåll. Den författare som skriver Kärlek är 
krig förhåller sig på ett helt annat sätt till kärleken än den författare som skriver 
Kärlek är en väg. Valet av metafor är i detta sammanhang det som skapar en stor del 
av textens innehåll.   
 
Undersökningen fyller en kunskapslucka, då forskning på den moderna svenska 
skräckgenren är ovanlig. Vi har inte hittat något tidigare forskningsexempel där vår 
valda genre och analysmetod har kombinerats.  
 
För att uppnå syftet har vi utgått från följande frågeställning:  

 Till vilka områden, det vill säga måldomäner och bildled förflyttas begreppen 
för att skapa det obehagliga? 

 Vilken effekt får metaforerna på texten? 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar vi den tidigare forskning gjord på skräckgenren och 
metaforteori som vi anser relevant för vår studie. 
 

2.1. Skräckgenren 
Studier om Lindqvists och Fagers verk förekommer i diverse kandidatuppsatser. 
Dessa berör främst genusteori och ekokritik men går inte ner på ren textnivå, utan 
granskar det övergripande temat i verken. Skräckgenren och bildspråk förekommer 
det däremot mer forskning kring. Då det är det svenska språket och dess bildspråk 
vi studerar fokuserar vi i denna undersökning enbart på skräckgenren i Sverige. 
 
Det bör påpekas att merparten av den forskning som gjorts berörande den svenska 
skräckgenren är skriven innan den nuvarande skräckvågen verkligen började ta 
form. Det som vi väljer att kalla modern svensk skräcklitteratur, det vill säga den 
som började med Lindqvists Låt den rätte komma in (2004) förekommer oftast som 
mindre inslag i den bredare forskningen. 
 
Skräcklitteraturen har länge figurerat inom litteraturvetenskapen, men detta berör 
i huvudsak engelska och amerikanska verk. I Mörkrets mästare- skräcklitteraturen 
genom tiderna menar Berghorn och Johansson att det inte finns någon utpräglad 
skräcktradition i Sverige. Vi har aldrig haft någon Poe eller Lovecraft som 
producerat mängder med skräckhistorier (2006:226–234). Då den svenska 
skräckgenren saknar inhemska anor kan man utgå ifrån att den inte har varit 
intressant för forskningen. De studier som har utförts presenteras i antaglogier som 
tidigare nämnda Mörkrets mästare. Även där får den svenska skräckgenren lite 
utrymme utöver en redogörelse för den svenska skräckgenrens historia från 1800-
talet fram till Lindqvist debut 2004. 
 
Mörkrets mästare skrevs 2006, det vill säga två år efter Lindqvists första roman och 
utan någon nämnvärd konkurrens. Att skräck för vuxna var något ovanligt framgår 
av Berghorn och Johanssons konklusion att ”det går att skriva kvalitetsskräck och 
ge ut den som ’riktig’ litteratur'” (2006:234).  
 
I Mattias Fyhrs avhandling De mörka labyrinterna: Gotiken i litteratur, film, musik 
och rollspel (2003) behandlas gotiken och hur den har påverkat kulturen. Fyhr visar 
på gotikens inverkan på kulturella yttringar och produkter som film, musik och 
dataspel. Han belyser även skillnaden mellan gotik och skräck. Han menar att 
anledningen till att gotik och skräck förknippas med varandra i Sverige är på grund 
av bristande forskning (2003:25).  
 
Enligt Fyhr frammanar gotiken fler känslor än enbart ren skräck och avsky, och 
påpekar att dysterhet och melankoli är en stor del av den gotiska litteraturen. Han 
skriver att i 1700-talets England beskrevs känslorna som gotiska verk frammanade 
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som terror och menar att det inte har samma innebörd som ordet horror. Terror har 
ett bredare spektrum av känslor, som melankoli och dysterhet, medan horror berör 
basala känslor som fruktan och avsky. Det svenska språket saknar en passande 
synonym till terror så som Fyhr beskriver begreppet. Distinktionen försvinner i 
svensk översättning och den svenska litteraturvetenskapen talar ofta enbart om 
skräck utan att särskilja horror och terror (2003:18–25).  
 
Fyhr har även skrivit den första svenska boken om H.P. Lovecraft - Död men 
drömmande: H.P. Lovecraft och den magiska modernismen (2006). Här utreder Fyhr 
Lovecrafts liv och författarskap, samt hans mytologi och hur tidig 1900-tals 
ockultism inspirerade det som skulle bli den moderna skräcklitteraturen. Fokus här 
ligger inte bara på Lovecraft utan även hans efterföljare.  
 
Yvonne Leffler är ytterligare en svensk forskare som har skrivit om skräckgenren. 
Hon har bland annat skrivit avhandlingen I skräckens lustgård – Skräckromantik i 
svenska 1800-talsromaner (1991) och Skräck som fiktion och underhållning (2001). 
I artikeln Svensk skräcklitteratur (2008) säger Leffler att den moderna svenska 
skräcklitteraturen har sitt ursprung i den våg av amerikansk skräcklitteratur som 
drog över Sverige på 70- och 80-talet och har mycket gemensamt med denna 
litterära tradition. Men i den svenska skräcktraditionen finns även stoff från 
klassiska svenska naturmyter. Naturen i den svenska skräcklitteraturen spelar en 
både symbolisk och bokstavlig roll. Naturmakterna är inte enbart bakgrund för 
stämningens skull, utan ofta en direkt aktör som påverkar karaktärernas inre och 
yttre liv (2008:8).  
 

2.2. Metaforteori 
Metaforer ansågs länge vara utsmyckningar, något som vi använder oss av aktivt. På 
senare tid har metaforer studerats mer i texter för att förstå deras innebörd 
(Bergström & Boréus, 2012:264). I Metaphors we live by (1980) menar George 
Lakoff och Mark Johnson att hela den mänskliga begreppsuppfattningen är 
metaforisk: 
 

The concepts that govern our thought are not just matters of the intellect. 
They also govern our everyday functioning, down to the most mundane 
details. Our concepts structure what we perceive, how we get around in the 
world, and how we relate to other people. Our conceptual system thus plays 
a central role in defining our everyday realities. If we are right in suggesting 
that our conceptual system is largely metaphorical, then the way we think, 
what we experience, and what we do every day is very much a matter of 
metaphor. (1980:3) 
 

Lakoff och Johnson menar att metaforens huvuduppgift är att låta oss förstå ett 
begrepp via ett annat och att hela den mänskliga tankeprocessen är metaforisk 
(1980:5–6). Med andra ord är metaforer inte enbart aktivt använda stilfigurer, utan 
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något vi använder även omedvetet i vårt vardagliga språk. Enligt Lakoff och Johnson 
är metaforerna anknutna till vår kultur (1980:4–5). I vår kultur är till exempel Tid 
är pengar en etablerad fras, men i en kultur där tid eller pengar inte har lika stor 
betydelse så fungerar inte metaforen. Vi pratar om saker och fenomen så som vi 
upplever dem. Lakoff och Johnson menar med detta att hela vår kognitiva 
tankeprocess är metaforiskt strukturerad och att metaforer fungerar därför att de 
ingår i vårt begreppsliga system (1980:6). En utförligare beskrivning av Lakoffs och 
Johnsons teori kommer i eget avsnitt.  
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3. Teori 
I teoriavsnittet presenterar vi de bildliga uttryckssätt som granskas i analysen. 
 

3.1 Metaforer 
Metaforer är bildliga uttryck där betydelsen förs över från ett område till ett annat. 
Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus är metaforer en överföring "från det 
välbekanta och konkreta till det mindre erfarenhetsbaserade och mer abstrakta" 
(2012:265).  
 
Ett klassiskt exempel på en metafor är livets höst när man talar om ålderdom. I detta 
fall görs en tankemässig överföring – ålderdom förknippas med kroppens förfall och 
hösten är den årstid när naturen börjar att vissna. Detta för tankarna från ett 
område till ett annat, det vill säga människans kropp till naturen. Metaforer är med 
andra ord bildliga uttryck. Metaforer delas upp i två led; bildled och sakled. I 
exemplet livets höst agerar hösten bildledet och ålderdomen sakledet.  
 

3.2 Liknelser 
Liknelser skiljer sig från metaforer då dessa uttryckligen visar att det rör sig om en 
tankeöverföring via jämförande ord. Skillnaden mellan metafor och liknelse kan ses 
tydligt i exemplet envis som en åsna, där jämförelseledet som aktivt indikerar att det 
är en liknelse (NE, Liknelse). 
 

3.3 Allegorier 
Allegorin är en utbyggd metafor där bildledet utvidgas till en egen berättelse med 
egen tematik. Liknelsen ”Livet är som en sjöresa”, där ordet sjöresa är bildled kan 
utvidgas till allegorin ”Vårt liv rör sig mot ett fjärran mål genom storm och stiltje. För 
att hålla det på rätt kurs krävs ett fast grepp om rorkulten.” där bildledet sjöresa ger 
upphov till utbroderade bilder som ”storm och stiltje”, ”rätt kurs” och ”fast grepp 
om rorkulten” (Hellspong 2010:1).  
 

3.4 Metonymier och synekdoke 
Skillnaden mellan metaforer och metonymier kan vara vag, men det finns en distinkt 
skillnad. Till skillnad från metaforer, som har ett bild- och sakled, har metonymier 
endast ett område (Lakoff & Johnson. 1980:265). Ett exempel på en metonymi är 
alkohol och flaskan. Istället för ”jag dricker alkohol” är ”jag tar till flaskan” ett 
vanligare uttryck. Alkohol och flaska tillhör ett och samma område i och med att 
alkohol associeras med flaskor. Det rör sig med andra ord om ett namnbyte snarare 
än en abstrakt beskrivning. Därmed är det inte sagt att distinktionen alltid är tydlig. 
Ett uttryck som ”jag är inte den som spottar i glaset” rör sig både bland metaforer 
och metonymier då handlingen i den frasen är mer metaforisk medan glaset kan 
associeras med området alkohol. Detta visar att många uttryck kan vara både 
metaforer och metonymier (Bergström & Boréus. 2012:266). 
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Ett begrepp som är nära förknippat med metonymi är synekdoke (Lindgren, Simon. 
2009:90). Där en metonymi ersätter ett begrepp med ett annat inom samma område 
ersätter en synekdoke en helhet mot en del. Ett exempel på en synekdoke är "Kerstin 
rullade ut från parkeringen." Rullade är en del som ersätter helheten av att köra bil. 
 

3.5 Konceptuella metaforer 
Enligt Lakoff och Johnson ingår metaforer i vårt vardagliga tänkande och våra 
handlingar. De smyckar inte endast språket, de är även redskap vi använder för att 
tolka och förstå världen. Att se metaforer på detta sätt knyter an till den kognitiva 
lingvistiken, den del av lingvistiken som hävdar att tänkandet är kopplat till språket. 
Språket utvecklas alltså, enligt detta synsätt, i samspel med våra tankar och 
upplevelser (Bergström & Boréus. 2012:266). 
Deras teori säger att en konceptuell metafor består av två delar: en källdomän och 
en måldomän som representerar olika begreppsområden.  
 
För att illustrera detta använder de sig av domänerna ARGUMENT och KRIG, 
ARGUMENT IS WAR, samt visar hur denna metafor förekommer i det vardagliga 
språket i olika uttryck som: 

 He attacked every weak point in my argument. 
 I've never won an argument with him. (1980:4) 

 
Måldomänen består här av det abstrakta begreppet ARGUMENT medan 
källdomänen är det mer konkreta begreppet WAR. Innehållet i källdomänen, som är 
lättare att definiera, överför kunskapen och erfarenheterna till det mer diffusa 
begreppet och gör det därmed mer lättbegripligt. Lakoffs och Johnsons exempel 
visar här hur metaforer strukturerar och formar vårt tänkande i olika situationer. I 
exemplet ovan visar de hur begreppen ARGUMENT och WAR går ihop då ett 
argument, eller debatt, är något som går att vinna eller förlora, precis som krig.  
 
Lakoff och Johnson delar in sin teori om konceptuella metaforer i tre kategorier: 

 Strukturella 
 Orienterade 
 Ontologiska 

Strukturella metaforer visades i ovanstående exempel ARGUMENT IS WAR. 
Orienterade, eller rumsliga metaforer innefattar konceptet om riktning (1980:14). 
UPP är glad, NER är ledsen. Typiska svenska exempel på detta är 'värst vad du är 
uppåt idag' eller 'jag känner mig nere'.  Grunden i den här typen av metafor ligger i 
våra fysiska positioner, det vill säga när vi mår dåligt så lägger vi oss ner och när vi 
mår bra står vi upp, är i rörelse. Detta applicerar Lakoff och Johnson på domäner 
som liv och hälsa, medvetande, status med mera. 
 



 

9 
 

Ontologiska, eller fysiska, metaforer å andra sidan ligger närmare personifiering. 
Personifiering innebär att man ger ett fenomen mänskliga drag, exempelvis döden 
som liemannen. Ontologiska metaforer sätter konstgjorda begränsningar på 
abstrakta fenomen som gör det enklare för oss att kategorisera och mäta dessa. Ett 
typexempel på detta är sinnet som en maskin: 'Min hjärna fungerar inte idag' eller 
'Jag har inte talat tyska på flera år, så jag är lite rostig.'  
 
Vad Lakoff och Johnson specifikt vill visa med dessa begrepp är att metaforer inte 
enbart är en fråga om språk, det vill säga bara ord. De menar att hela den mänskliga 
tankeprocessen är metaforisk och vår begreppsuppfattning är metaforiskt 
strukturerad och definierad (1980:6). 
 

3.6 Inaktiva och aktiva metaforer 
Med aktiva eller levande metaforer menas icke konventionella uttryck som inte 
förekommer naturligt i språket utan måste aktivt tolkas i sitt sammanhang. För att 
förstå aktiva metaforer måste avsändarens budskap tolkas. Dessa förekommer 
främst inom genrer där den stilistiska ambitionen är högre, till exempel inom 
kulturjournalistik (Bergström & Boréus. 2012:270–271). Ett exempel på en aktiv 
metafor är "Genom att […] ta hårdrocken till folket där det bor har Sabaton krattat 
för ett längdhopp från Lund i söder till Luleå i norr" (Kling, Mattias. 2017). Här 
använder skribenten längdhopp som en metafor för bandet Sabatons omfattande 
Sverigeturné. 
 
Inaktiva, eller döda metaforer, å andra sidan är de som har funnits tillräckligt länge 
för att integreras och bli en naturlig del av språket. Ord som 'bordsben' och 'nålsöga' 
är i själva verket metaforer då de har fått en överföring från en domän till en annan, 
i dessa fall den mänskliga kroppen till döda ting (2012:269). Inaktiva metaforer hör 
ihop med konceptuella metaforer då de används omedvetet vilket stämmer överens 
med Lakoffs och Johnsons teori. Detta gör dem mer intressanta att analysera ihop 
med konceptuella metaforer än de aktiva för att utröna dolda avsikter i en text 
(Bergström & Boréus, 2012:270).  
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4. Metod och material 
Vi har valt att göra en komparativ, kvalitativ metaforanalys enligt Lennart 
Hellspongs modell (2010). De i teoriavsnittet nämnda begreppen har använts för att 
urskilja och klassificera metaforerna, som därefter jämförts mellan de utvalda 
författarna vad avser stil, innehåll och påverkan på texten. 
 

4.1 Metaforanalys 
Enligt Hellspong (2010) är syftet med en metaforanalys att kunna avgöra hur 
metaforerna samverkar med varandra och de övriga inslagen i texten, vilka former 
och innehåll de har samt hur de stödjer olika sätt att förhålla sig till materialet. 
 
Det finns enligt Hellspongs modell fem frågor att ställa sig när man utför en 
metaforanalys (2010:3–6): 

1. Spridning. Hur vanliga är aktiva och inaktiva metaforer och är några av dem 
särskilt viktiga?  

2. Form. Vilken retorisk form har metaforerna? Denna fråga ställs för att avgöra 
om metaforerna agerar som bilder, allegorier eller liknelser. Man tittar även 
på vilken grammatisk form metaforen har, till exempel enkelt substantiv 
(Mitt liv är en öken), adverb (han kände sig nere) med mera. 

3. Innehåll. Vilka betydelseområden tillhör bildleden och sakleden? Vilka 
likhetsrelationer förbinder dem med varandra och svarar samma bildled mot 
olika sakled eller tvärtom? Här frågar man sig om vilka typer av sakled 
metaforerna har, om det är levande varelser, skeenden, abstrakta fenomen 
med mera. Man frågar sig även vilka slags företeelser bildleden räknas som i 
sin bokstavliga mening. 

4. Funktion. Vad har metaforerna för funktioner och hur öppet eller diskret 
utövar de dem? Här frågar man sig helt enkelt vilken slags funktion 
metaforerna fyller. Hellspong (2010:6) listar följande funktioner;  

Logisk – Metaforen strukturerar vår kognitiva uppfattning av sakledet.  

Uttrycksekonomisk – Metaforen möjliggör för författaren att uttrycka 
något med få ord istället för många. 

Sensuell – Metaforen uppmanar starka sinnesupplevelser.  

Emotionell – Metaforen frammanar starka känslor. 

Dekorativ – Metaforen ger omväxling i språket eller agerar 
förskönande.  

5. Värdering. Vad betyder metaforerna kulturellt, hur verkar de retoriskt och 
ger de en rättvisande bild av den fråga som texten behandlar? Denna fråga 
kan avslöja frågor angående den kultur författaren rör sig i eller dennes 
ideologi och perspektiv. 
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Vi kommer att använda Hellspongs modell som grund för vår analys. Enligt 
Hellspong analyseras samtliga metaforer i en text för att se hur de samverkar med 
varandra (2010:3). Vi kommer dock att bara fokusera på de metaforer och övrigt 
bildspråk vi anser bidrar till det otäcka i respektive författares noveller. Vi kommer 
även inte att granska spridning i vår analys då vi inte anser att det är relevant i och 
med novellernas längd. I övrigt använder vi de av Hellspongs punkter vi anser 
relevanta för vårt syfte. 

 
4.2 Kvalitativ metod 
Vårt val av kvalitativ metod grundar sig i att det vi undersöker, bildspråk och dess 
effekter, kräver tolkning. En kvantitativ metod hade inte genererat de data vi 
eftersöker.  Där den kvantitativa metoden söker efter generaliserbara data som kan 
appliceras på breda populationslager, söker den kvalitativa metoden efter de 
individuella detaljerna hos fenomenen i den kontext där de existerar (Thurén, 
2007:112). Då det vi studerar är två utvalda författares personliga språk och stil är 
detta den metod som förefaller ge oss de data vi efterfrågar.   

 

4.3 Metodkritik 
En kvalitativ studie på bara två noveller per författare är inte representativ för en 
hel genre eller deras författarskap. Vi är medvetna om att detta är en subjektiv 
studie, då skräck är en subjektiv upplevelse. Det går att kritisera urvalet av 
textpassager vi har valt att analysera och peka på andra som är mer representativa. 
 
Det går även att kritisera antalet noveller. Vårt val att endast utföra en analys på fyra 
noveller ur två samlingar med sammanlagt trettiosju noveller gör att det inte går att 
generalisera resultatet på hela skräckgenren. Vår förhoppning är att resultatet ger 
ett underlag för vidare forskning. 
 

4.4 Material 
Vi valde att granska noveller av John Ajvide Lindqvist och Anders Fager då de anses 
av kritiker vara de ledande författarna inom den svenska skräckgenren 
(Aschenbrenner, Jenny, 2014). För denna studie har vi valt att analysera novellerna 
”By på höjden” och ”Majken” ur Lindqvists novellsamling Pappersväggar (2006), 
samt ”En punkt på Västerbron” och ”Pigornas trappa” ur Fagers Samlade svenska 
kulter (2011).  Dessa har valts ut för att de är olika varandra men ändå har några 
gemensamma teman. "By på höjden" och "Pigornas trappa" har snarlika monster 
och paranoida motiv, medan "Majken" och "En punkt på Västerbron" handlar om 
ensamma människor och ålderdom, fast gestaltar ämnena på olika sätt.  
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Vi valde att analysera noveller dels för att få en större bredd på materialet men också 
för att noveller kan ha olika stilar även när de är skrivna av en och samma författare. 
Ytterligare en anledning att vi valde noveller istället för romaner är det begränsade 
utrymmet författarna har. I en skräcknovell måste det obehagliga framkomma 
snabbt medan i en roman kan den utvecklas långsamt över flera kapitel. Det snävare 
utrymmet i en novell tvingar författaren att använda bildspråk mer frekvent för att 
skapa stämning, medan en roman har större utrymme för längre expositioner. 
 

4.4.1 Författarpresentationer 
John Ajvide Lindqvist har en bakgrund som trollkarl och ståuppkomiker. Hans 
debutroman Låt den rätte komma in (2004) mottogs väl av både läsare och kritiker 
och blev sedan filmatiserad både i Sverige och USA. Hans nästa roman, Hanteringen 
av odöda (2005) visade att hans svenska skräcklitteratur inte var en 
engångsföreteelse och även den togs emot väl (NE, John Ajvide Lindqvist). 
 
Anders Fagers bakgrund ligger inom spelutveckling och i det militära. Han 
debuterade 2009 med novellsamlingen Svenska kulter som försätter H.P. Lovecrafts 
verk i Sverige. Därefter utkom Samlade svenska kulter (2011) som inkluderade 
originalsamlingen samt två hittills opublicerade samlingar (NE, Anders Fager). 
 
Till en början kan dessa två författare verka relativt lika. De är båda födda och 
uppvuxna i Stockholmsområdet och är båda födda på 60-talet. Där upphör dock 
likheterna. Jämförelsevis är deras texter olika varandra både stil- och 
innehållsmässigt, trots att de båda rör sig i skräckgenren. Lindqvist avhandlar 
klassiska monster från skräckromantiken som till exempel vampyrer, spöken och 
personifieringar av abstrakta koncept som till exempel döden. Fager å andra sidan 
drar nytta av Lovecrafts mer diffusa cosmic horror och dennes mytologi. Cosmic 
horror har sina rötter i den gotiska romanen, men skiljer sig från vad vi i Sverige 
kallar skräckromantik. 
 
Cosmic horror är en blandning mellan science fiction- och skräckgenren, där 
människan framställs som liten, försvarslös och oviktig i ett likgiltigt universum. Ett 
exempel är hans mest berömda monster Cthulhu, som sover i en försjunken stad i 
Stilla havet och vars drömmar driver en del människor till vansinne (The Call of 
Cthulhu, 1928). Cthulhu framställs inte som ond eller god, utan snarare som en 
naturkraft som inte bryr sig om, eller ens är medveten om mänskligheten.  
 
I Lovecrafts historier finns aldrig några lyckliga slut och det råder en total avsaknad 
av hopp. Mattias Fyhr beskriver Lovecrafts universum som något styrt av en "'blind 
gud utan medvetande' - ett slags lägre ordning som snarare utmärks av kaos." 
(2003:71). Fyhr menar att detta är en vanlig företeelse i den gotiska romanen, 
avsaknaden av en högra ordning i antingen samhällelig eller religiös bemärkelse.  
(2003:69–71).  
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Fager håller sig till detta koncept, men tar ett steg till: han gör de onda till 
huvudpersoner. Läsaren följer historien via monstrets synpunkt medan Lindqvist 
hellre håller sina huvudkaraktärer i offerrollen. Karaktärerna är sällan heroiska, 
utan hamnar i skräckinjagande situationer mot sin egen vilja medan Fagers 
karaktärer aktivt söker upp ondskan. Det är inte heller ovanligt att huvudpersonen 
i Lindqvists historier besegrar ondskan eller åtminstone överlever, även om det inte 
alltid rör sig om ett lyckligt slut. Lindqvists skräckhistorier rör sig mer i det 
melankoliska, gotiska terror medan Fagers historier ligger närmare horror. 
 
Även språkligt skiljer de sig åt då Fager använder sig av en telegramliknande prosa, 
ibland nästan enbart huvudsatser, medan Lindqvist har ett mer vardagligt men 
litterärt språkbruk. Jämförelsevis påminner Fagers texter mer om filmmanus medan 
Lindqvists är traditionell prosa. Den korthuggna stilen är något av en protest från 
Fagers sida mot Lovecraft, som ofta skrev långa och adjektivfyllda meningar 
(Tholander, 2015).  
 
Ytterligare en skillnad är att Fagers Samlade svenska kulter har, till skillnad från 
Lindqvists Pappersväggar, en övergripande historia. I urvalet av Fagers noveller 
valde vi texter som kan läsas fristående från samlingens ramverk. 
 

4.4.2 Utvalda noveller 
Här följer en sammanfattning av de utvalda novellerna samt en redogörelse för 
deras teman för att sätta dem i kontext. 
 
”En punkt på Västerbron” (Fager, 2011) är en redogörelse för hur 151 äldre 
människor från hela Stockholm vandrar till Västerbron för att tillsammans hoppa 
ner i vattnet. Det finns ingen huvudperson här utan flera av de äldre beskrivs som i 
en polisrapport eller en tidningsartikel. En del av de äldre hamnar i olyckor på vägen 
men fortsätter mot bron trots svåra skador. Historien beskriver även hur 
räddningstjänsten, media och samhället i stort reagerar och agerar på denna 
oförklarliga händelse. 
 
Som tidigare nämnt är Fagers noveller sammanhängande i ett större tema. Avskild 
från samlingens övriga noveller framstår "En punkt på Västerbron" som 
skrämmande då läsaren aldrig får en förklaring på varför 151 människor begår 
självmord. Novellen ger inga förslag på vad som orsakar offrens beteenden bortsett 
från en kort kommentar angående en karaktär som förekommer i en annan novell. 
”Minns du Martin Kalim i Kairo?” hänvisar till antagonisten i novellen Lyckliga för 
Evigt på Östermalm och anknyter då händelserna till det övernaturliga (Fager 
2011:355). Detta passar in i föregångaren Lovecrafts värld, där människan är 
obetydlig i universum och influeras av högre varelser och krafter.  
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"En punkt på Västerbron" handlar till viss del om ensamhet. Offren beskrivs ytligt 
vilket gör att läsaren aldrig riktigt lär känna dem. Läsaren får information om offrens 
rutiner och deras familjeförhållanden, men inte mycket mer bortsett från rena 
spekulationer från grannar.  Ytterligare ett tema är samhällets reaktion vid en 
tragedi. Svar eftersöks där det inte finns några, personer som inte är ansvariga ska 
ställas till svars. Ingen bryr sig om offren tills de blir just offer. Att de 151 personerna 
först beskrivs som människor, sedan offer och till sist statistik kan ses som en 
indikation på hur samhället betraktar människoliv.  
 
"En punkt på Västerbron" skiljer sig från de övriga novellerna i undersökningen då 
den framställs som en polisrapport eller en mediabevakning. Språket är konkret och 
faktabaserat vilket gör att de 151 offren framstår som statistik och blir därmed 
avhumaniserade. 
 
"Pigornas trappa" (Fager, 2011) utspelar sig på sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal 
när psykoterapi just har börjat få sitt genombrott. Elvira Wallin plågas av 
mardrömmar där hon går ner för pigornas trappa, in i en mörk och fuktig källare. 
Hon plågas dessutom av klåda och tunna rivmärken på benen. Elvira behandlas av 
doktor Lohrman, som är en vän till familjen. Lohrman tror inte på behandlingar med 
blodiglar utan anser att samtal är det bästa sättet att behandla psykiska problem. 
Han använder sig även av laudanum, med andra ord opium löst i etanol, och en 
massageapparat för att lösa knutorna i de kvinnliga regionerna. Elvira reagerar först 
positivt på behandlingen, men hennes beteende börjar sedan bli allt konstigare. 
Hennes mor erkänner till slut för doktorn att det inte alls är mardrömmar. Elviras 
mor och Lohrman följer en natt efter Elvira nerför pigornas trappa där de ser ett 
monster som förgriper sig på Elvira. Hennes mor antyder att monstret är Elviras 
riktiga far. 
 
Trots att något årtal aldrig nämns vittnar språket om att det är sent 1800-tal eller 
tidigt 1900-tal som historien utspelar sig i. Personer benämns vid sina titlar som 
doktor Lohrman och fröken Wallin. Historien använder sig av teman rörande 
drömtolkning, terapi och kvinnors sexualitet. Elvira Wallin anses vara en hysterika 
och behandlas med erotisk massage och laudanum. Under historiens gång verkar 
det snarare att Elvira, som framstår som ett offer, i själva verket utnyttjar doktorn 
och inte är så oskyldig som läsaren först tror. Hon framstår som både antagonistisk 
och sympatisk, vilket är typiskt för Fagers karaktärer där vi som läsare följer de onda 
i hans verk. 
 
Både Elvira själv och hennes familj förekommer i flera av samlingens noveller som 
delaktiga i en sekt som tillber den Svarta Geten. För den insatte läsaren associeras 
detta till Shub-Niggurath som är en av Lovecrafts mer diffusa skapelser då det aldrig 
har förekommit någon närmare beskrivning utöver Geten med de tusen unga. I 
Fagers värld har sekten starka inslag av sex och består enbart av kvinnor. Kvinnors 
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roll hos Fager är även ett stort avsteg från Lovecraft då denne skildrade endast ett 
fåtal kvinnliga karaktärer och absolut inget sexuellt umgänge. 
 
”By på höjden” (Lindqvist, 2006)) handlar om Joel Andersson som en dag får för sig 
att höghuset han bor i lutar. Han gör enkla experiment för att bevisa detta och 
försöker övertyga andra om att han har rätt. Samtidigt som hans oro växer märker 
han även att huset verkar mer tomt. Grannarna syns inte till, inte heller hans 
älskarinna Anita. Till sist tar han sig in till Anita och ser att hon är försvunnen. När 
han söker igenom lägenheten upptäcker han Anitas kvarlevor i toaletten. Joel flyr till 
sin egen lägenhet och hinner precis se sin vän Lasse bli nerdragen i toaletten av en 
svart tentakel. Joel flyr ut genom fönstret och huruvida han överlever förblir okänt 
för läsaren. 
 
Lindqvist leker här med tanken på vad som händer bakom stängda dörrar. Vad vet 
vi egentligen om våra grannar? Trots att folk bor tätt intill varandra och är i princip 
staplade på varandra i höghus så vet vi aldrig riktigt vad som händer hos dem vi 
delar utrymme med. "By på höjden" berör ensamhet i den mån att vi gärna håller 
oss för oss själva. I Sverige har vi inte samma tradition av umgänge med grannar 
som andra länder har. Vi sköter oss själva till den grad att vi inte märker när 
människor börjar försvinna. 
 
I ”Majken” (Lindqvist, 2006) redogör Dolly i ett polisförhör för händelserna som 
ledde fram till vandalisering på NK i Stockholm. Hon berättar hur hon får kontakt 
via KF konsumentkontakt med Majken, även hon en äldre kvinna, och hur de blir 
vänner. De båda kvinnorna upptäcker att de har en gemensam avsky för 
konsumtionssamhället och att de båda snattar för att de förtjänar det goda i livet. 
Majken visar sig senare tillhöra ett hemligt sällskap som Dolly slutligen blir invigd i.  
Under förhöret berättar Dolly även om sin make Börje, som har gått in i ett 
katatoniskt tillstånd sedan deras ena barn dog fem år tidigare, och att hon måste 
vårda honom ensam. Efter polisförhöret återförenas Dolly och Majken, varpå de kör 
en bil in i NK och detonerar en sprängladdning. 
 
”Majken” skiljer sig mest från de övriga novellerna i vår undersökning. Här 
förekommer inget övernaturligt utan ligger närmare en kriminalhistoria än ren 
skräck. Lindqvist använder sig här av en opålitlig berättare. Läsaren kan aldrig vara 
säker på om det Dolly säger verkligen är sant eller om hon ens själv helt och hållet 
vet vad som är sant. Det största beviset på Dollys opålitlighet är hennes redogörelse 
om sin make, som polisen har upptäckt vara död i flera dagar. De spekulerar om att 
Dolly har hittat på det mesta av sin historia för att handskas med tillvaron. Poliserna 
som håller i förhöret antar att Majken inte ens är en verklig människa. Makens 
dödsorsak anges vara naturlig, men läsaren kan inte vara helt säker på detta på 
grund av Dollys roll som opålitlig berättare.  
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”Majken” är en av de historier där Lindqvist kommenterar brister i det svenska 
samhället. Dolly är ensam med en apatisk make, har låg inkomst och vet inte hur hon 
ska få tillvaron att fungera. Deras son är frånvarande och Dolly är ensam med 
vårdnaden av Börje. Äldre människor som på egen hand måste vårda sin partner 
under dåliga ekonomiska förhållanden är inte ett okänt fenomen och "Majken" 
gestaltar kvinnor som slår tillbaka mot samhället. 
 
"Majken" och "En punkt på Västerbron" utgör båda ett undantag för respektive 
författare. Som tidigare nämnt försätter Lindqvist sina karaktärer i offerrollen 
medan Fager ofta låter sina karaktärer vara förövarna. I dessa två noveller är det 
tvärtom. Elvira Wallin framstår som antagonistisk gentemot Lorhman men är ett 
offer för monstret i källaren medan Dolly framstår som en sympatisk karaktär men 
antyds senare att ha mördat sin make. 
 

4.5 Övrigt material 
Utöver novellerna använder vi Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) och Svenska 
Akademiens Ordlista (SAOL) när vi utför analysen. Dessa kommer att användas för 
att utröna ordens etymologi, med andra ord deras ursprungliga innebörd, främst för 
att avgöra huruvida en metafor är aktiv eller inaktiv. 
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5. Analys 
Här presenteras de utvalda excerpter vi har granskat. Som tidigare nämnt fokuserar 
vi enbart på bildspråk som hör till novellernas teman samt de som bidrar till 
skräcken i allmänhet. Metaforer som enbart uttrycker exposition eller utsmyckning 
utan att bidra till det obehagliga utelämnas ur analysen. 
 

5.1. En punkt på Västerbron 
I Fagers "En punkt på Västerbron" används främst domänen VATTEN för att gestalta 
det obehagliga. VATTEN är ett element som har förekommit ofta i skräckgenren, inte 
minst i filmer som Hajen (1975), Skräcken i svarta lagunen (1954) och Avgrunden 
(1989). Haven är de sista outforskade områdena på jorden och mycket av vad som 
händer under vattenytan är okänt för människan.  
 
Då Fager har Lovecraft som förlaga är valet av domän inte förvånande. Några av 
Lovecrafts mer kända alster rör sig just om havsdjupen och hur lite människan 
förstår om det. The Call of Cthulhu (1928) bör ses som den som tematiskt ligger 
närmast "En Punkt på Västerbron" då den handlar om ett gudaväsen som vilar på 
havsbotten och driver människor till vansinne via sina drömmar. Temana vatten och 
vansinne är båda framträdande i Fagers novell.  
  
VATTEN i denna novell kopplas även till Lakoffs och Johnsons orienterande 
metaforer; ” HAPPY IS UP; SAD IS DOWN” (1980:15).  Ur detta perspektiv kan då 
vatten kopplas till något negativt. I Fagers text finns det flera exempel på detta:   
  

 ”Någonting slår ner i vattnet” (Fager, 2011:360). Någonting i det här fallet är 
människor. 

 ”Stirrar ner i vattnet” (2011:362). Ett ögonvittne betraktar de döende 
människorna i vattnet. 

I enlighet novellens kontext och med rumsliga metaforer bör adverbet ner tolkas 
som negativt. De 151 offren faller alla ner i vattnet och kommer inte upp levande 
igen. 
 
Ytterligare ett exempel på orienterande metaforer är: 
 

De slår ner på en yta stor som ett köksgolv (2011:362).  
  

Här är det åter fråga om en liknelse, där substantivet köksgolv får fungera som 
orienterande bildled när storleken på en yta beskrivs. Att välja ett bildled från ett så 
vardagligt betydelseområde som kök kan vara ett strategiskt val av författaren då 
det åter pekar mot dikotomin normalt – onormalt. Här används en så banal 
storleksbeskrivning som köksgolv för att beskriva storleken på vattenytan där 151 
människor dog. Det är ett slagkraftigt sätt att inkorporera ett av skräcklitteraturens 
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centrala narrativ i novellen: det onormalas inträngande i normaliteten (Leffler, 
1991:27) 
Ur Lakoffs och Johnsons ontologiska perspektiv är VATTEN även en behållare då vi 
som fysiska varelser ser vi oss själva som behållare, avgränsade från världen av vår 
hud och därmed ser världen som någonting utanför oss själva (1980:29). Vår egen 
syn på innanför och utanför projiceras därmed även på resten av vår omgivning, till 
exempel att förflytta sig från ett rum till ett annat är att byta behållare, och detta 
appliceras även på naturen, av vilken VATTEN är en självklar del. Någonting slår ner 
i vattnet visar att någonting har bytt behållare, i detta fall människor som har gått 
från land (exempelvis: på torra land) och ner i vattnet. 
  
Ontologiska metaforer är även sådana som ger icke-mänskliga objekt eller koncept 
mänskliga attribut. I skräck, och även i en hel del övrig litteratur får VATTEN en 
karaktär av något som ger och tar. VATTEN ger liv, men kan även ta liv.  
  
"En punkt på Västerbron" har även mer abstrakta metaforer gällande VATTEN. I 
följande mening beskrivs en scen från efterspelet till händelsen. 
  

Han drev i land på Långholmen redan på onsdagsnatten (2011:356). 
  

Verbet drev, som i det här fallet kan härledas till domänen VATTEN, skapar en bild 
av offret som ett livlöst stycke drivved som av vågorna förs i land. Att Fager hämtar 
sin metafor från just denna domän faller sig naturligt då offren hoppar i havet. 
Metaforen fungerar på flera plan. Den är logisk då den beskriver hur offret åter når 
land, men det finns även emotionell funktion då offrets sorgliga situation 
åskådliggörs.  
  
Fager bibehåller domänen VATTEN för att beskriva andra sammanhang än just de 
konkreta kropparna i vattnet. Vattenmetaforen används även för att beskriva 
samhället vilket illustreras av en nyhetssändning angående händelsen: 
  

Siffrorna strömmar förbi som stim av fisk (2011:361). 
  

Jämförelseledet som indikerar här en liknelse. Bilden av ett fiskstim får illustrera hur 
siffrorna rör sig i en nyhetsrapportering om antalet döda, samt verbet strömmar 
säger något om hur fort informationsflödet är i vår digitala samtid. Återigen väljer 
Fager att hämta bilden från domänen VATTEN, vilket sammankopplar bildspråket i 
den aktuella liknelsen med den tidigare metaforen angående det offer som drev i 
land på Långholmen. Vattnet spelar en central roll i novellen genom att vara det 
element som alla offer möter döden i. Liknelsens funktion är möjligen att skapa ett 
sammanhang i texten genom att välja bilder från samma domän som tidigare 
använts och som återknyter till det centrala elementet vatten.  
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Fager använder inte enbart VATTEN som metafor då det skulle leda till en enahanda 
historia. Alla metaforer passar dessutom inte in i någon specifik, tematisk domän 
men agerar ändå för att bygga upp stämningen i novellen. Ett exempel på detta 
framgår redan i novellens första mening: 
 

Efteråt fanns tusen frågor (2011:349). 
 

Detta är en hyperbol som även fungerar som en metonymi, där tusen är en 
omskrivning för en väldigt stor mängd, och hör till samma domän. Metaforen här är 
inaktiv då tusen är en överdrift som används ofta, till exempel Jag har ju sagt åt dig 
tusen gånger. Tusen fyller här en uttrycksekonomisk funktion då den valda 
metonymin uttrycker andemeningen med ett enda ord.  
 
Den valda metonymin gör dessutom texten mer lättläst och begriplig. Efteråt fanns 
tusen frågor ger ett mer litterärt intryck än Efteråt fanns det ett väldigt stort antal 
med frågor. Metaforen används här i novellens första mening för att genast göra 
läsaren intresserad. Det finns här än så länge ingen kontext i novellen då det inte 
ännu har framgått vad som har hänt. Det finns dock en övergripande kontext då 
detta är den 18:e novellen i samlingen och eftersom läsaren redan har ställts inför 
oförklarade fenomen ökar tusen frågor spänningen. 
 
Beskrivningar av samhället och dess reaktion på tragedin är även den central i "En 
punkt på Västerbron". I enlighet med cosmic horror-genren framstår människan 
som hjälplös och även rent av inkompetent gentemot de krafter de ställs inför. Fager 
beskriver även en sorts avtrubbning, där människans syn på liv ironiseras.   
 

Den styr ut på Riddarfjärden och börjar fiska lik (2011:363). 
  

Den syftar på en båt som ger sig ut för att ta hand om kropparna. Detta 
omhändertagande av kropparna beskrivs genom metaforen fiska lik. Att para ihop 
det vardagliga verbet fiska med det obehagliga substantivet lik ger i det här fallet 
upphov till en svart humor, en ironiserande distans, som Fager lägger mellan 
berättarrösten och novellens innehåll. Det är möjligt att se det som en samhällskritik 
då författaren gärna använder ett ironiserande tonfall när han beskriver hur 
samhället tacklar denna hemska händelse. Samhällsrepresentanter framställs som 
oförmögna att handskas med de krafter som ligger bakom händelsen som beskrivs 
i novellen. Det tar sig även uttryck i den här beskrivna metaforen fiska lik då den i 
kontexten har som funktion att förmedla humor med svärta.    
 
Även synen på människor i livet beskrivs med en nedlåtande ton, där människor 
sorteras efter deras materiella attribut: 
 

Offren står i både adelskalendern och i straffregistret (2011:350). 
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Här beskriver Fager offrens sociala ställning med metonymier, där substantiven 
adelskalendern och straffregistret är bildled för sakleden rik och fattig. 
Adelskalendern ger ett intryck av klass, fina anor och större ekonomiskt kapital. 
Bildledet straffregister å andra sidan för istället tankarna mot kriminalitet, att 
personen i fråga är en moraliskt och ekonomiskt misslyckad människa. Metaforen 
här har en logisk och emotionell funktion. Logisk då metaforen låter oss se 
variationen bland offren. Emotionell då Fager låter de båda bildleden förmedla en 
värdering angående klasstillhörighet via valet av bild- och sakled.  
 
Denna metafor är en av de få i novellen som är aktiv. Användning av klassbegrepp 
för att beskriva högt, lågt, fint och fult folk är inget ovanligt. Dock är användningen 
av ordet adelskalendern idag så pass ovanlig att detta blir en aktiv metafor. Att adel 
är bättre än brottslingar är genomgående för de flesta kulturer. Att använda just 
adelskalendern kan i ett land som Sverige, där adeln inte är lika framträdande i 
vardagen och kulturen som i till exempel England, kan ses som både exotiskt och 
provokativt. Fager använder adeln som en av ytterligheterna där den andra är 
brottslingen. Adeln är i det här fallet det fina, medan brottslingen är motsatsen. 
 
Denna typ av avhumanisering av offren, där människoliv sorteras och klassificeras 
är genomgående i novellen. Detta blir tydligt när människorna går från personer 
med liv, till offer, till statistik. Ett tydligt exempel på avhumaniseringen är: 
 

Fläckarna driver sakta österut (2011:362).   
   
De döda kropparna beskrivs här med det enkla substantivet fläckarna. Förklaringen 
till bilden av kropparna som fläckar finns i den övriga kontexten, kropparna flyter 
med strömmen iväg från bron och blir för betraktaren till slut inget annat än 
formlösa opersonliga fläckar. Genom att nyttja ett bildspråk av den här formen 
bidrar det till författarens avsikt att visa de döda som verkliga offer för denna 
händelse med okänt och oförklarligt ursprung, att de är försvarslösa offer som 
berövas inte bara livet utan även sin mänskliga form.  
 
Verbet driver återkommer här, precis som i tidigare analyserad mening, för att 
illustrera kropparnas rörelse. Detta kan, som tidigare nämnts, vara ett medvetet 
stilgrepp av Fager då han lyfter begrepp från domänen VATTEN för att visa på 
elementets betydelse för narrativet.  
 
Ett tema i "En punkt på Västerbron", och ett återkommande fenomen i 
skräckgenren är avhumanisering. Ett begrepp som inte analyserades i detalj, men är 
intressant att begrunda är offer. Det är svårt att säga att ordet offer är en metafor. 
Det härstammar förvisso från hedniska och bland andra kristna traditioner. I SAOL 
definieras offer som ”uppoffring; person som drabbats av ngt; ngt som offras till 
gudarna”. Till skillnad från engelskan, som särskiljer dessa begrepp med victim och 
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sacrifice görs den distinktionen inte i svenskan såvida det inte läggs till ytterligare 
ett ord, till exempel brottsoffer eller blodsoffer. Eftersom Fager enbart kallar dem 
offer utan någon vidare förtydligande, och med kontexten i åtanke, får ordet en 
annan innebörd. Här fungerar offer som en strukturell metafor och faller under 
domänen RELIGION. 
 
Avhumaniseringen i novellen sker gradvist. Några av de 151 hopparna introduceras 
med en sammanfattning av deras tillvaro, ofta ur andra människors perspektiv 
istället för en allvetande författare. Gradvis nämns färre namn, ordet offer nämns 
mer än personernas namn. Allt eftersom används benämningar som "Oidentifierad 
Hoppare#102" (Fager, 2011:369). En del offer identifieras och återfår sina namn, 
men benämningen har redan förvandlat människorna till statistik. 
 
En intressant aspekt i novellen är att när Fager skriver om våld 
och blodsutgjutelse så gör han det ofta kliniskt. Med andra ord så skriver han exakt 
vad som händer utan några gestaltande metaforer. De främsta exemplen finns i "En 
Punkt på Västerbron" där en av de 151, en äldre kvinna, blir påkörd av en cyklist:  
  

Catrin Lindwall kryper i rännstenen. Under eller runt de parkerade bilarna. 
Catrin är tyst. Ropar inte. Hon kryper vidare med bruten höft och krossad 
armbåge (Fager, 2011:353).  

  

Ytterligare ett exempel i samma novell påvisas under en obduktion:  

  

Carolina Wäbel från Jakobsberg. Hon gick hemifrån kvart i åtta och har gått i 
över sex timmar. Hon har skorna fulla med blod och när hon 
obduceras visar hennes leder upp sådana svullnader att läkarna häpnar över 
att hon över huvud taget kunnat gå. Många offer uppvisar snarlika skador. 
Förslitningar. Blåsor. Skavsår. I många fall öppna och blödande (2011:353).  

  

Det finns konceptuella metaforer här enligt Lakoff och Johnssons teori, men inga av 
dem har någon direkt inverkan på det obehagliga. Det som vi fann intressant var att 
det blodiga och smärtsamma beskrevs sakligt. I andra skräckhistorier ses ofta 
hyperboler i syfte att gestalta det smärtsamma. Den oförtäckta, rena beskrivningen 
i de båda fraserna får skadorna att framstå som mer verkliga och smärtsamma än 
om de hade värderats med metaforer.  
 

5.2. Pigornas trappa 
”Pigornas trappa” är, som tidigare nämnts, en av de noveller som är minst lik Fagers 
inspirationskälla vad gäller tema. Hos Lovecraft förekom det väldigt få kvinnliga 
karaktärer, och då endast i biroller. The Thing on the Doorstep (1933) utgör ett av 
Lovecrafts undantag där en kvinna har en stor roll som antagonist. Dock visar det 
sig att hon är besatt av sin fars ande, vilket per se gör henne till en manlig karaktär. 
Sexualitet i någon form förekommer aldrig explicit i någon av Lovecrafts texter. Det 
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som kommer närmast är diffusa antydningar om människor som parar sig med 
diverse monster. Detta har dock mer att göra med Lovecrafts uppenbara rasism och 
hans avsmak för rasblandning istället för något rent sexuellt (Berghorn, 2004:24–
26).  
 
Temat i "Pigornas trappa" är kvinnors sexualitet och tabun. Då historien utspelar sig 
under sent 1800-tal är det under en period när kvinnans sexualitet ansågs vara 
någonting fult. Något som flickor i de högre klasserna inte sysselsätter sig med 
utöver för att föda arvingar. Ytterligare ett tema är psykologi och behandling av 
psykiskt sjuka människor. I denna kontext är sjukdomen hysteri, som länge ansågs 
exklusivt drabba kvinnor och vara en fysisk åkomma. Fagers karaktär doktor 
Lohrman representerar en, för sin tid modern läkare som tror sig kunna bota hysteri 
via samtal, opiater och senare även massage. 
 
Det förekommer en markant språklig stilskillnad i denna novell jämfört med "En 
punkt på Västerbron". Då den senare är skriven som en polisrapport eller 
nyhetsbevakning så är den korthugget skriven, men fakta, siffror och utan många 
försköningar. "Pigornas trappa" har visserligen drag av den korthuggna prosan, det 
är Fagers övergripande skrivstil, men med tanke på novellens teman samt tidseran 
är denna novell mer skönlitterärt stilistisk. Fager använder här fler stilistiska grepp 
för att skapa den drömlika stämningen temat kräver. 
 
I likhet med "En punkt på Västerbron" förekommer rumsliga metaforen NER. Denna 
förekommer redan i novellens första meningar.  
 

Elvira Wallin går ner för trappan. Den långa, smala trappan ner i källaren 
under huset på Upplandsgatan (2011:439). 
 

Precis som i föregående novell representerar NER något negativt. Ordet 
förekommer frekvent i denna novell i form av återkommande drömmar och en fara 
som Elvira inte helt förstår. Med tanke på tidsperioden, då kristendomen hörde mer 
till vardagen i Sverige än vad den är idag. I denna kontext går det att tolka källaren, 
som hör till domänen NER, som en version av helvetet eller underjorden. En hemvist 
för det onda. 
 

Att rida draken. Det låter spännande. Kanske skulle hon kunna rida draken 
nedför trappan och hennes drake skulle döda alla därnere. Döda det otäcka 
som väntar på henne i källaren. Natt efter natt. I fukt och mörker (2011:440). 

  
Excerpten innehåller ett flertal metaforer. Den första metaforen, Att rida draken, 
hänvisar på ett plan till användandet av opiattinkturen laudanum, vilket framgår av 
kontexten. Begreppet är en försvenskning av den engelska frasen chasing the 
dragon, med samma innebörd. När metaforen rida draken hänvisar till droger, 
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speciellt användandet av olika opiater, klassificeras den som inaktiv då det i kretsar 
där droger används är ett vedertaget begrepp.  
 
Det intressanta med metaforen i novellens övergripande kontext av freudiansk 
sexualskräck är hur Fager ger läsaren en möjlighet att tolka in en dold betydelse i 
metaforen rida draken. Verbet rida, som i drogkontexten syftar till drogens 
påverkan på sinnet kan i sexualskräckskontexten tolkas som en bokstavlig 
samlagsställning. Samtidigt som substantivet draken, som i drogsammanhang syftar 
till själva drogen, i ljuset av Fagers övergripande tema av freudianska 
sexualneuroser blir till en bild av den otäcka och kraftfulla sexualiteten.  
 
Det är mot denna senare betydelse som Fager lutar sig när han låter metaforen få en 
fortsättning senare i frasen när draken ska döda det otäcka, sexualitetens positiva 
kraft skall dräpa den skräckfyllda neurosens negativa kraft. Det otäcka som väntar 
på henne i källare lever där i fukt och mörker, vilket i en öppen tolkning bokstavligen 
betyder att det otäcka lever i en fuktig källare.  
 
Men den dolda tolkningen kan även anknyta till det övergripande sexualtemat, då 
fukt och mörker kan förknippas med det fysiska kvinnokön som i novellen är källan 
till förvirrad lust och skam. Användandet av detta bildspråk, med sin tunga 
bakgrund av freudianskt sexualneuros, kräver nästan en författare som har rötterna 
i det västerländska samhälle, där Freuds idéer en gång sågs som sanningar. Det är 
även ett effektivt grepp av författaren som tidsmarkör. Utan de övriga novellernas 
kontext skulle bildspråket kunna uppfattas ha en kvinnofientlig agenda, men i den 
övriga produktionen förekommer det inte. Det är därmed möjligt att se det som en 
effektiv tidsmarkör samt ett stilgrepp för att inkorporera novellens övergripande 
tema i handlingen.   
 
Sexuella tabun och de skamkänslor de medför illustreras tydligt i följande exempel: 
  

Och hon kan inte ligga på doktor Lohrmans schäslong och krafsa sig själv som 
en annan loppig hynda. Elvira Wallin undrar. Är hon en hysterika, som fru von 
Kantzow säger? Eller har bara hennes drömmar fastnat i en dålig vana? Som 
en katt som jagar sin svans (Fager, 2011:441).   

  
Textpassagen innehåller två liknelser som tar sitt bildled från domänen DJUR, krafsa 
sig själv som en annan loppig hynda och som en katt som jagar sin svans. I den första 
liknelsen går det att se hur det tidigare nämnda underliggande sexualneurotiska 
temat återigen exponeras. Det karaktären menar med att ligga på doktor Lohrmans 
schäslong och krafsa sig själv är en hänvisning till våldtäkten hon utsätts för varje 
natt i källaren, något som inte är känt för varken karaktärerna eller läsaren ännu. 
Elvira själv tror att hon fortfarande är oskuld och förstår inte varför hennes kropp 
agerar som den gör, vilket framgår av novellens kontext.  
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Detta förebådar även Lohrmans förslag att börja med terapeutisk onani. Orgasm 
anses bota hysteriska kvinnor. Behandlingssessionerna är njutbara för den 
kvinnliga karaktären, hysterikan, vilket ger upphov till skuldkänslor. Det finns ingen 
övrig erotisk kontext i de beskrivna onanisessionerna. Doktorn förhåller sig strikt 
professionell i situationerna och ser dem som praktiskt medicinsk behandling. 
Professionaliteten minskar dock alltefter som Elviras njutning och behov ökar; "Han 
vågar knappt se på Elvira Wallin längre under behandlingen (2011:459). Detta i sig 
är ingen metafor, men ger en bild av doktorns genans och avsmak över den unga 
kvinnans njutning. 
 
Trots de njutningsfulla orgasmerna får Elvira skuldkänslor då hon börjar se fram 
emot doktor Lohrmans behandlingar. Dessa skuldkänslor manifesteras i bilden hon 
använder för att beskriva sig i denna situation där hon låter substantivet hynda 
förstärkas av adjektivet loppig för att beskriva den smutsiga skuld hon känner för 
njutningarna. Det finns även en negativ klang i verbet krafsa och sammantaget ger 
detta bilden av att hon anser sig vara ett smutsigt hondjur som bara tänker på 
skamlös njutning, vilket är raka motsatsen till det dygdiga kvinnoideal som är norm 
i tidskontexten.  
  
Textpassagens andra liknelse som tar sitt bildled från domänen DJUR har en katt 
som huvudbild. Katten i bilden jagar sin svans i ett fåfängt försök att fånga den. 
Liknelsen är här ett svar på metaforen i meningen innan, har bara hennes drömmar 
fastnat i en dålig vana, där drömmar personifieras och görs till fysiska ting som kan 
fastna. Det abstrakta dålig vana förtingligas även det och görs till något som 
drömmarna kan fastna i. Liknelsen med katten fungerar som en djupare beskrivning 
av detta futila tillstånd. 
  
Det är intressant att Fager använder en hynda som bild för den ohämmade lusten 
och en katt som bild för ett hopplöst jagande. Där hunden könsbestäms men inte 
katten. Djuren är i sig ett motsatspar, som i det idiomatiska uttrycket som hund och 
katt, resultatet av hela frasen blir att de motsatsförhållandet mellan två 
ytterligheterna förstärks via de två symboldjuren.   
 
DJUR-domänen och liknelsen med bildleden hund och katt återkommer under 
historiens gång och förstärker det dåtida samhällets syn på kvinnors sexualitet: 
 

Tunna, ytliga sår. Som om en katt har klöst fröken, säger pigan. Men inte skulle 
fröken ha en katt under kjolen. Hedda Wallin beordrar henne att klippa 
Elviras naglar. Så att hon inte river på sig själv som en annan hund. 
(2011:454) 

 
Elviras slitning mellan fin och dålig flicka framkommer i den persona hon anlägger 
för att framstå som normal, med tidskontextens mått sett. Trots att hon går i terapi 
för sina besvär vill hon inte delge saker som kan få henne att framstå i dålig dager. I 
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detta exempel väljer hon att vara charmig istället för att svara ärligt på Lohrmans 
frågor. 

Elvira Wallin skrattar den sortens avväpnande skratt som varje artonårig 
flicka har till hands. (2011:441) 
 

Adjektivet avväpnande betyder vid en öppen tolkning i denna kontext, och i lexikal 
sådan, charmerande och försonande (SAOL). I novellens kontext kan däremot 
avväpnande förknippas med verbet avväpna och därmed hamna under domänen 
KRIG, det vill säga att man tar vapnen från någon. Hon försöker avväpna mannen, 
makthavaren, för att trygga sin position som frisk, trots att hon själv inte är säker på 
om hon är det. Domänen KRIG passar in i kontexten då Elviras far var en major, med 
andra ord verksam i det militära. I novellens kontext blir detta en kamp mellan 
könen då Lohrman försöker "bota" Elviras sexualitet, medan hon drar nytta av det. 
 
Allteftersom Elvira utnyttjar Lohrman för massage och laudanum ökar hans motvilja 
mot henne. Att det rör sig om en kamp mellan de båda karaktärerna visas i ett flertal 
fraser när Lohrman till slut bryter ner Elvira. 
 

Han spelar ut sitt [sic] trumf (2011:460). 
 

Trumf är en inaktiv metafor som förknippas med kortspel och strategi, exempelvis 
han spelade sitt trumfkort och vann spelet. I novellens kontext, och i Lohrmans ökade 
missnöje kan trumf ses som ett förödande slag i en strid och därmed tillhöra KRIG-
domänen. Detta förstärks ytterligare när Lohrman, efter att Elvira har brutit ihop i 
tårar, anser sig ha ”nedbrutit sitt byte” (2011:461). Nu är det inte längre bara en 
fråga om KRIG utan strukturerar återigen DJUR; rovdjuret har fällt bytet och vunnit 
kampen. 
 
Precis innan ovanstående trumf tänker Lohrman på hur han ska befria Elvira 
(2011:460), med tanke på kontexten ämnar han att befria Elvira från hennes 
sexualitet, då den verkliga orsaken till hennes mardrömmar fortfarande är okända 
och hon fortfarande ses som en hysterika. 
 
Domänen DJUR blir allt mer framträdande allteftersom behandlingen fortsätter. 
Opiaterna och massagen gör Elvira mer frispråkig i den mån att hon ställer 
motfrågor till doktorn, och fnissar åt hans frågor.  
 

Det slår doktor Lohrman hur fräck hon har blivit de senaste dagarna. 
Näbbig (2011:458). 
 

Adjektivet näbbig hör återigen till domänen DJUR, och är en inaktiv metafor då det 
är ett gammalt och integrerat ord för en ung och respektlös flicka. Näbbig för 
tankarna till djurnäbbar, snattrande ankor och belyser här hur Lohrman uppfattar 
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sin patient och hans frustration över att inte få den respekt som han anser tillstår 
honom som läkare och man. 
 
Det djuriska ökar markant under historiens gång, vilket illustreras av en av 
Lohrmans journalanteckningar: 
 

När storasysters fnissande övergår i ett skri så börjar flickan gråta 
(2011:455). 

 
Substantivet skri är i sig ingen metafor utan en synonym till skrika. Dock gör ordet 
en tankeöverföring till djuriska läten snarare än mänskliga. Skri associeras ofta med 
djurläten, ett fågelskri till exempel. Metaforen får här en emotionell funktion då det 
är avsett att väcka obehag även hos läsaren över Elviras beteende. 
 
Djurtemat fortsätter och blir mörkare när Elvira till slut berättar mer om sina 
drömmar för doktor Lohrman. Läsaren får ta del av informationen under en 
konversation mellan doktorn och Elviras mamma Hedda: 
 

Doktor Lohrman frågar artigt fru Wallin om drömmarna. […] Han vågade inte 
fråga om de värsta detaljerna. Om hon också trodde att ormar kröp i henne. 
(2011:457) 
 

Ormar hör till domänen DJUR, och agerar här i första hand som en ren fallossymbol, 
en omskrivning för det manliga könsorganet. Ormar i sig är ett skräckobjekt för 
många, men här bidrar de till det obehagliga utifrån det sexuella temat. Hade 
ormarna framträtt tidigare i historien hade de mycket väl kunna tolkas bokstavligen. 
Men vid det tillfälle de nämns för de tankarna omgående till könsorgan och i vidare 
utsträckning övergrepp. När ormarna återkommer i historien är det i ett rent 
skräckmoment: 
 

Hedda Wallin släpper sin dotters hand. Låter det som snott sig om Elvira 
Wallins hand leda henne vidare. Vidare mot det som krälar över den gamla 
sängen. […] Det är stort och oljigt som högar av svarta rep. Svarta snaror som 
snor sig runt Elvira Wallins vita kläder. Snärjer hennes armar. […] Hon […] 
Mumlar en protest. Försöker bryta sig fri. Vek som en kattunge. De svarta 
snarorna kryper upp för hennes ben (2011:465). 
 

Trots att ormar inte nämns vid ord faller ändå en del metaforer här under domänen 
DJUR. Verben snott och slingrar genererar en tankeöverföring till ormars beteende 
och får här en emotionell funktion då de frammanar äckel och obehag i situationen.  
Adjektivet oljig fyller samma funktion när det ormlika övergår till att liknas vid rep 
och snaror istället. Skiftet från ormar och domänen DJUR till rep och snaror 
förstärker här det obehagliga. De två nya substantiven faller i denna kontext under 
domänen FÅNGAD, Elvira blir inte längre bara våldtagen av ormar, utan repen och 



 

27 
 

snarorna ökar hjälplösheten. Denna hjälplöshet tar sig uttryck i den andra 
djurmetaforen i stycket; Vek som en kattunge. Då domänen DJUR förut gestaltade 
Elviras sexuella frigörelse agerar den nu tvärtom och får härvid en emotionell 
funktion då metaforen ska väcka sympati och medlidande för karaktären. 
 
Sista gången vi ser Elvira i monstrets grepp skriver Fager: 
  

Hennes ögon är öppna men tomma. De glänser av smärta och salighet och 
vanvett (2011:465).  

  
Excerptens första mening, Hennes ögon är öppna men tomma, fungerar som 
metaforisk bild då den visar att ögonen är öppna men utan innehåll. Konjunktionen 
men mellan öppna och tomma antyder att ett motsatsförhållande existerar. Ögon 
som är öppna är implicit vanligtvis fulla, av liv eller själ. Konjunktionen i 
bildmetaforen ger den en negativ klang. Hon har öppna ögon men hennes sinne är 
inte närvarande längre. Istället glänser hennes tomma ögon av smärta och salighet 
och vanvett. Här är det fråga om en överföring där de tre abstrakta begreppen 
smärta, salighet och vanvett fysiskt manifesteras i glansen i kvinnans öga.  
 
Den aparta blandningen av känslor återknyter till novellens tema om den 
förvirrande, skrämmande men samtidigt njutningsfulla sexualiteten. Att Fager 
använder ålderdomliga ord som salighet och vanvett i sitt bildspråk fyller även en 
funktion som tidsmarkör då detta ordval bidrar till att läsaren dras in i en atmosfär 
av sent 1800-tal. 
 
I "Pigornas trappa" tillför inte de flesta av metaforerna något rent ut sagt otäckt i sig. 
Däremot agerar de för att sätta läsaren i en viss sinnesstämning där läsaren är 
menad att reagera snarlikt på Elviras beteende som doktor Lohrman gör. Detta är 
inte enkelt gjort då vi i Sverige har en sund inställning till kvinnans sexualitet, i alla 
fall jämfört med sent 1800-tal. Ändå leder metaforerna oss till att finna ett visst 
obehag i situationen.  
 
Främst via domänen DJUR skapas detta obehag. Hundar, katter och fåglar beter sig 
inte som människor utan drivs enbart efter sina instinkter, vilket metaforerna får 
Elvira att verka göra. Det djuriska beteendet får den kvinnliga sexualiteten och 
kvinnans orgasm att framstå som någonting orent, osunt och nästan farligt. Dessa 
metaforer är kulturbetingade i tidskontexten. 
 
Djur har länge figurerat som metafor inom skräckgenren, särskilt temat människan 
som rovdjur. Vampyren och varulven är typexempel på de klassiska metaforerna om 
människan som rovdjur. Leffler skriver i Skräck som fiktion och underhållning 
(2001:51) att dessa varelser är en symbol för en överskriden gräns mellan överjaget 
och det undermedvetna. Skräcken ligger i vår rädsla för att tappa kontrollen över 
våra drifter, liksom vampyren och varulven har gjort. Robert Louis 
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Stevensons Strange Case of Dr. Jekyll & Mr. Hyde (1886) är ett typexempel på 
människan som går över gränsen mellan människa och djur där den gode doktor 
Jekyll förvandlas till den mordiske mister Hyde som drivs av animaliska begär. 
Uppsplittringen av jaget är ett beprövat tema inom skräckgenren, främst i den 
moderna psykologiska skräcken. Skräcken här utgörs inte av ett yttre hot, utan 
kommer inifrån (Leffler, 1991:27). 

  

Fager har använt detta tema i en annan novell i samlingen, Sju veckor av lycka (2011) 
som handlar om en kvinna som är delvis fisk och måste para sig var sjätte vecka för 
att överleva. Hennes djuriska behov leder till förödande konsekvenser för hennes 
utvalde partner och hon visar att hon har korsat gränsen mellan rationell människa 
och vilddjur. 
 
Att vara som ett djur handlar i mänsklig kultur om att mista kontrollen. Lakoff och 
Johnson säger att vi människor ser oss själva vara i kontroll av djur, växter, våra 
fysiska omgivningar och att det är detta som gör oss unika och överlägsna andra 
djur. Återigen hör det ihop domänerna UPP och NER. I ”En punkt på Västerbron” 
visar vi att NER är negativt i kontext med vatten. Detta är även applicerbart på 
domänen DJUR då vi tappar kontrollen när vi ger efter för våra djuriska instinkter 
och känslor; TAPPAR – NER, RATIONELL – UPP, EMOTIONELL - NER (1980:17).  

 

5.3. By på höjden 
John Ajvide Lindqvists "By på höjden" behandlar temana olust och utanförskap. I 
förordet till novellen citerar Lindqvist följande fras sin debutroman Låt den rätte 
komma in (2004): "… Så att man går här, mellan husen och bara känner att.… nej. 
Nej, nej, nej. Här ska man inte vara. Här är det fel, fattar du?"(Lindqvist, 2006:75). 
Anledningen till detta citat är att båda historierna följer snarlika teman, speciellt vad 
gäller utanförskap. I Låt den rätte komma in är huvudpersonen Oskar mobbad i 
skolan, har inga vänner och har ett ansträngt förhållande till sin frånvarande far. I 
"By på höjden" följer vi Joel som är frånskild, varannan-helg pappa och har inte 
mycket till socialt umgänge bortsett från ett ytligt sexuellt förhållande med en av 
sina grannar. 
 
Utanförskap som tema gestaltas i denna novell av att flera människor bor tätt ihop 
men inga pratar riktigt med varandra. Hur väl känner vi våra grannar och vad 
händer egentligen bakom stängda dörrar? Detta bidrar även till temat olust – den 
ogripbara känslan av att någonting är fel. Både utanförskapet och olusten figurerar 
när ingen utom Joel tror på att höghuset lutar. De få som tror honom ser ingenting 
konstigt med det och Joel börjar ifrågasätta sitt eget förstånd. 
 

Första gången Joel Andersson la märke till felet, kände han bara en olust som 
han inte kunde sätta fingret på (Lindqvist, 2006:77) 
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Detta är den fras Lindqvist väljer att öppna novellen med. Genast etablerar den ett 
av novellens huvudteman, olust. Protagonisten märker ett fel och känner en olust 
som han inte kunde sätta fingret på. Lindqvist väljer här ett idiomatiskt uttryck, ett 
stilgrepp han ofta återkommer till, möjligen för att skapa en känsla av vardaglighet 
och hemtrevlig trygghet i miljöer där han sedan kan låta den kusliga skräcken göra 
entré som en skrämmande kontrast.  
 
Uttrycket sätta fingret på är ursprungligen en metafor men är idag allmänt 
språkgods. Metaforen är därmed inaktiv, den kräver ingen tolkning av läsaren. Den 
bidrar därmed till en vardagskänsla som kan användas för att uppnå den effekt som 
tidigare beskrivits. Det finns en viss risk att en text blir intetsägande och opersonlig 
vid ett alltför generöst användande av idiomatiska intryck. I den analyserade 
novellen fyller dessa dock en viktig funktion som markörer för vardaglighet. 
Grundmetaforen hämtar sitt bildspråk från verben peka och markera, där det 
idiomatiska uttrycket antingen kan peka på ett samband, eller visa på frånvaron av 
samband. 
  

En lång stund hade han stått och tittat på höghusets tjocka rektangel prickad 
av fönsterrutor och upplevt någonting liknande sjösjuka: ett sug i magen som 
om han höll på att tappa balansen (2006:77). 

  
Det fel som novellens huvudperson upptäckt är att höghuset han bor i förefaller luta. 
Men lutningen är nästan omärklig, därav den olust protagonisten känner men inte 
kan sätta fingret på. När han står utanför och betraktar det hus han misstänker luta 
beskriver författaren höghusets figur med orden tjocka rektangel som är prickad av 
fönsterrutor.  
 
Huset är ett hem för ett stort antal människor där de har sina ombonade viloplatser 
men när huvudpersonen betraktar det i ljuset av sin olustkänsla blir det reducerat 
till en geometrisk figur där fönsterna in till alla dessa hem förminskas till prickar. 
Lindqvist skapar genom denna reducering en hotande känsla. Huset blir en monolit 
som uppträder onormalt. Här finns även en anknytning till novellens andra centrala 
tema, utanförskap. Protagonisten står utanför och betraktar huset som får formen 
av en abstrakt geometrisk figur vars karakteristiska endast beskrivs med adjektivet 
tjock. Bilden ger upphov till en känsla av avstånd, av utanförskap. Huset, som är ett 
hem, abstraheras till något olustigt och opersonligt. 
  

En tunnelbanevagn stor som ett leksakståg gled in på Blackebergs station och 
Joel försökte fästa sig vid den, se de raka trygga spåren, tidtabellen som följdes 
och var sak på sin plats, men olusten växte sig så stark att han var tvungen att 
gå bort från fönstret och sätta sig på en köksstol (2006:77). 

  
Textpassagen innehåller ett flertal bildspråkliga figurer som bidrar till den 
övergripande tematiken. Lindqvist använder liknelsen stor som ett leksakståg för att 
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bildsätta hur huvudfiguren upplever ett verkligt tåg han ser från sitt köksfönsters 
upphöjda position på åttonde våningen i det märkliga vridande höghuset. Att 
använda förledet leksaks-  för att beskriva verkliga tings storlek från stort avstånd 
är så vanligt att det närmast är att betrakta som idiomatiskt. Här används det 
möjligen för att effektuera den känsla av normal vardagslunk som Lindqvist 
försöker etablera som kontrast mot husets mystiska uppträdande.  
  
Sedan följer en metaforkedja där författaren låter järnvägsstationens raka spår och 
tidtabellen som följdes agera bildled för sakledet ordning, den ordning som störs av 
att huset förefaller luta av okänd anledning. Lindqvist avslutar metaforkedjan 
genom att koppla det idiomatiska var sak på sin plats till de tidigare metaforerna för 
ordning. Det idiomatiska uttrycket har här samma sakled som metaforerna, ordning. 
Uttryckt idiomatiskt återkopplar det än en gång till domänen VARDAGLIGT som 
Lindqvist gärna vill etablera som dolt tema i novellen. Metaforernas bildled med 
spår och tidtabell är inte speciellt originella, utan tillhör det vardagliga uttryckets 
sfär och är därmed att betrakta som inaktiva. 
  
Lindqvist avslutar frasen med att låta ett av novellens huvudteman, olusten, ta plats. 
Trots den ordning protagonisten söker i spårens och tidtabellens ordningsfyllda 
trygghet växte sig olusten så stark att han… Den abstrakta olusten ges här en 
orienterande form, den växer, blir större, ökar i styrka, återvänder, kommer tillbaka, 
stiger, sjunker, krymper. Detta är en bild som författaren använder i ett flertal 
passager i den analyserade novellen. Bildens funktion är framför allt logisk, då den 
vill få läsaren att förstå protagonistens ökande oro, men den fyller även en sensuell 
funktion då den valda bilden förmedlar olustens ökande styrka. Trots detta måste 
ändå en metafor som växande olust anses så införlivad i vardagsspråket att den blir 
inaktiv.  
  

Han struntade i posten och reklamen, gick raka vägen till köksfönstret och 
belönades med åsynen av en ljusröd sol som vinkade farväl till Sverige på sin 
världsturné innan den fortsatte ut över atlanten, via Hässelby (2006:77). 

  
Lindqvist inkorporerar gärna, som tidigare nämnts, det vardagliga i sin novell på ett 
mycket påtagligt sätt. Här får solen agera bild för domänen VARDAG. Lindqvist 
kontrasterar här den oroliga huvudpersonen Joel mot den strålande solen. I frasen 
belönas han med åsynen av solen. Författarens val av verbet belönas ger bilden en 
positiv framtoning. Anblicken av solen är så vacker att den är en belöning. Vidare 
besjälas solen genom att den vinkar farväl, tinget begår en riktad handling på väg ut 
på sin världsturné som blir bildled för solens upplevda rotation runt jorden. 
Lindqvist adderar även en lokal anknytning till bilden. Solen fortsätter ut över 
atlanten, via Hässelby. Tillägget Hässelby förankrar författarens uppbyggda 
universum fast i Sverige vilket ytterligare förstärker den bakomliggande känslan av 
vardaglighet.  
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Solen kan även tolkas som en del av en större metafor där solen får agera bildled för 
det beständiga och Joel, människan, bildled för det förgängliga. Huvudpersonen 
känner en växande olust för de händelser som pågår i höghuset omkring honom. 
Han är liten, ensam och förvirrad. Solen fortsätter trots dessa händelser obekymrat 
på sin världsturné opåverkad av de händelser som plågar huvudpersonen. 
Dikotomin mellan den stora obekymrade stjärnan och den lille bekymrade mannen 
bildsätter med ett effektivt symbolspråk människans utsatta och ömtåliga position 
i ett enormt oberört universum.  
 
Temat utanförskap och ensamhet gestaltar Lindqvist genom Joels båtbyggarhobby 
som ett sätt att finna ett sammanhang i tillvaron. 
 

Behövde ju inte vara ett sådant intresse, men det faktum att han var båtens 
byggare skänkte Joel ett drag av värdighet, innerlighet och…ja, beständighet. 
Han hade gjort något med sin tid. Han hade sammanfogat sina timmar och år 
till en skapelse som var något mer än han själv, något större (Lindqvist, 
2006:79).  
 

Textpassagen fungerar vid direkt anblick kanske inte fullt metaforiskt. Men som del 
i en större bakomliggande metafor i novellen fungerar textpassagen som 
förförståelse. Den lägger grunden till novellens slut. Det finns metaforiska element i 
den som här analyseras. I novellens kontext framgår att huvudkaraktären, Joel, själv 
byggt en enorm båtmodell av tändstickor i sitt vardagsrum. Vidare framgår att 
modellen är väldigt professionell och imponerande. Det framgår även att modellen 
är ett pågående bygge som Joel inte har någon brådska att förfärdiga. Men resultatet 
av det tålamodsprövande arbetet handlar om mer än bara byggandet av en båt. 
Båten får här agera fysiskt bevis för att Joel gjort något med sitt liv. Den är ett fysiskt 
bevis för att han inte bara suttit av livstiden till ingen nytta. Båten blir något mer än 
han själv, något större.  
 
Båten fungerar som bildled till Joels abstrakta strävan att ingå i ett större 
sammanhang, att vara beständigare än bara en ömtålig liten människa. Ur detta 
perspektiv på båten blir slutscenen i novellen tragiskt effektiv: Joels stora verk, hans 
livsmonument, krossas på sekunder av det monster som inkräktar i novellens 
vardag. Roten till Joels olust, det som fått huset han bor i att krokna och vrida sig, 
förgör till slut inte bara Joel utan även det som skulle ha varit hans eftermäle.  
 

Höghusen avtecknade sig som mörkare silhuetter mot den grå himlen 
(Lindqvist, 2006:82).  
 

Höghusen blir i denna fras aktiva i den analyserade frasen då de avtecknade sig som 
mörka silhuetter. Som en jämförelse kan höghusen göras passiva genom att frasen 
omformuleras som Höghusen avtecknade. Bilden saknar i detta fall andra kvalitéer 
än att vara rent deskriptiv. Att göra husen aktiva och låta dem olycksbådande bli 
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mörka silhuetter fyller en logisk metaforisk funktion när frasen betraktas som en 
liknelse. Husen personifieras, levandegörs. De beskrivs som väsen bortom mänsklig 
kontroll och förståelse. Att det i det här fallet även handlar om huvudpersonens hem, 
hans trygga plats i världen, förstärker den skrämmande effekten av bilden av en 
personifierad byggnad. Hemmet har vänt sig emot sin innevånare och det är inte 
längre en trygg plats utan bara ytterligare en manifestation av novellens monster.  
 
I novellens avslutande del ökar tempot och berättelsen går mot sin upplösning. Där 
Lindqvist tidigare vinnlade sig om att skapa en stillsam atmosfär genom att använda 
bildled från VARDAG-domänen, byter hans metaforiska bilder här domän till VÅLD. 
Metaforerna förändras därigenom. De blir mer spekulativa med element som drar 
mot det groteska:  
 

Kring hela skålens insida löpte strimmor av rött, som om någon kissat blod. I 
botten fanns en mörkröd gegga som rörde sig upp och ner, upp och ner, sakta. 
Likt andning (2006:98). 
 

Domänbytet fyller flera funktioner. Det abrupta bytet illustrerar tydligt det 
onormalas inbrytning i normaliteten. Bilden av blod slår an en atavistisk nerv hos 
människan. Blod utanför kroppen på ställen där det inte borde vara associeras med 
olyckor. I liknelsen bildled, som om någon hade kissat blod skapas även 
konnotationer med sjukdom, vilket i denna kontext i förlängningen även kan sägas 
representera det onormala. Friskt – sjukt blir här ett motsatsförhållande som är 
analogt med dikotomin normalt – onormalt. 
 
Lindqvists bildspråk i de specifika skräckmetaforerna tangerar ibland gränsen till 
det banala. Bildspråket blir bitvis närmast klichéartat:     
  

En kall smäll hördes när Lasses båda knäskålar knäcktes mot ringen och i 
nästa ögonblick var båda benen nere i toaletten. […] munnen gapade i ett 
ljudlöst skrik, […] kollapsade bröstkorgen med ett ljud av fallande träd, 
knäckta kvistar […] (2006:100). 

  
Användandet av bildled som kall smäll, ljudlöst skrik och att jämföra ben som knäcks 
med fallande träd, knäckta kvistar för tankarna till serietidningens ofta enkla 
bildhärmande språk. Möjligen är detta ett medvetet effektsökeri av författaren då 
han genom användandet av dessa bilder och liknande, lyfter tankegods från den 
långa amerikanska skräcktraditionen. Detta skapar en länk mellan det hemsökta 
folkhem Lindqvist avbildar genom hela sin produktion, och den stora anglosaxiska 
skräckkulturen. Det plötsliga användandet av dessa klichéartade bilder fyller en 
logisk funktion då de lyfter fram novellens serietidningsartade monster och det 
absurda i novellens upplösning.  
  

I en blixt av röntgensyn såg han avloppssystemen, reservoarerna som 
sträckte sig under hela staden. Omfattningen av den kropp som låtit en del av 
sig tränga in i höghuset under stormnatten, när inget kunde höras. Och om 
något hade kunnat höras? Om alla hade hört?  
Det är en by på höjden. Här pratar vi inte om sådant (2006:102). 
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Novellens avslutande stycke fungerar dels förklarande, då de fenomen som orsakat 
husets märkliga beteende får sin lösning, dels som en sammanfattning av 
mekanismerna bakom novellens övergripande tema om alienation och utanförskap. 
Protagonisten drabbas av en blixt och ser i ljuset av denna sensuella funktion den 
verkliga omfattningen av felet som drabbat hans hus. I ljuset av denna förklarande 
blixt skådar Joel det enorma monster som hemsökt hans hem genom kloakerna och 
som till slut orsakar hans död. Som en eftertanke använder Lindqvist metaforen i 
novellens titel "By på höjden" för att återigen illustrera novellens tema av alienation 
och utanförskap. Här pratar vi inte om sådant blir här en metafor för tystnaden och 
anonymiteten i miljonprogrammets höghus.  
 
Lindqvist använder sig i denna novell av personifiering för att ge höghus levande 
attribut. Fenomenet levande hus är inte ovanligt i skräcklitteraturen, främst inom 
gotiken, där spökhus som arketyp har använts av flera klassiska skräckförfattare. 
Edgar Allen Poe använde en liknande bild av en personifierad byggnad som agerade 
som egen karaktär i The Fall of the House of Usher (1839). Arketypen återanvändes 
138 år senare av Stephen King i The Shining (1977).  
 
Enligt Fyhr är den första anblicken av ett hus eller ett slott en vanlig inledning inom 
gotisk litteratur. Han visar detta med Poes historia att det inte är personen som ser 
byggnaden utan tvärtom (2003:227). Lindqvist ger även den abstrakta känslan olust 
levande attribut som växa för att göra den mer påtaglig och begriplig för läsaren, 
istället för att säga att Joel blev oroligare. 
  
5.4. Majken 
I novellen "Majken" återvänder Lindqvist till temat utanförskap, ett tema som är 
återkommande i hans övriga produktion. Här gestaltas det genom en äldre kvinna, 
Dolly, som lever isolerat med sin handikappade och katatoniska make. Ödet har inte 
varit nådigt mot Dolly och hennes familj. Hennes dotter dog av en överdos sedan 
många år, en händelse som långsamt drev hennes make in i det vegetativa tillstånd 
som han nu existerar i. En diffus känsla av orättvisa plågar Dolly, när hon tillbringar 
dagarna tillsammans med sin tysta make. När Dolly till slut identifierar orsaken till 
denna diffusa känsla klargörs novellens övriga teman: klasskamp och 
konsumtionskritik. 
 
Berättelsen är inte på något sätt en renodlad skräckberättelse. Den saknar direkta 
skräckelement, och påminner mer om ett kriminaldrama. Via metaforerna och 
berättarstilen får den dock en annan kontext. Titelkaraktären Majken beskrivs bitvis 
på ett tvetydigt sätt som skapar en tveksamhet om hon faktiskt existerar i 
verkligheten vilket gör henne till en spöklik och överjordisk figur.  
 

Hennes ögon var mörkbruna, nästan svarta och näsan stor, böjd som en näbb. 
Ah, nu vet jag. Förlåt mig, men jag har försökt hitta den här bilden, nu såg jag 
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den. Som man föreställer sig kvinnorna i grekiska ödesdramer: Antigone, 
Medea, vet ni vad jag menar? (2006:260).  

 
När Dolly beskriver Majken används bildled från den klassiska grekiska kulturen. 
Detta sakled skapar konnotationer med klassisk filosofi, sofistikerad kultur och 
orakelliknande vishet. Funktionen av detta bildspråk är att visa hur Dolly upplever 
Majken och vilken omvälvning hennes uppenbarelse i Dollys liv innebär. Detta 
bidrar till att skapa den mytologiska och esoteriska bild läsaren får av Majken. Hon 
blir, sedd genom Dollys ögon, en änglalik figur som innebär frälsning för Dolly, en 
förlösning ur det slentrianmässiga liv i orättvisans skugga som hon kommit att hata. 
För Dolly blir Majken en väg ut ur det inskränkta trånga liv som hon sitter fast i och 
ett medel för hämnd på det samhälle som genomsyrat av blind konsumtionshets, 
förtryckt henne och hennes familj. 
 

Men förmodligen är det en klassfråga, om ni förstår vad jag menar. Doften på 
NK är olik den på Åhléns. Kanske är det frånvaron av svett (2006:245).  

  
Novellen använder varuhuset NK som metafor för konsumtionshets och ett 
samhälle som låter ett fåtal njuta av ett exklusivt överflöd på bekostnad av den stora 
massan. Klasskillnaderna får här en manifest, fysisk form i metaforen Kanske är det 
frånvaron av svett. Bildledet svett hämtar sin betydelse ur domänen ARBETE vilken 
implicit orsakar svettande. Svetten blir då en symbol för utfört arbete och för 
arbetarklass i stort. Metaforen fungerar som skiljelinje mellan den svettluktande 
arbetarklassen och det klientel som handlar på NK, de som står över kroppsarbete 
och som därigenom inte luktar svett.    
 

Det såg minst sagt exklusivt ut. Mer som ett tempel än som en affär, ett 
heligt rum vigt åt stilen (Lindqvist, 2006:245).  

  
När varuhuset NK:s interiör beskrivs, hämtas bildledet från domänen RELIGION. 
Affären beskrivs som ett tempel och som ett heligt rum vigt åt stilen. Men i ljuset av 
den övergripande tematiken av konsumtionskritik får även själva konsumtionen 
religiösa konnotationer. Varuhuset är den moderna kyrkan, expediterna dess 
präster och konsumtionen är den nya avlaten. Status uppnås genom en 
lyxkonsumtion som är ouppnåelig för Dolly vilket får hennes diffusa vrede att 
manifesteras i ett hat mot själva tingen som konsumeras, vilka får agera som fysiska 
bevis på samhällets orättvisor.  
  

Maskinen i min hand var värd tjugotusen, den var…makt. Ja. Jag tittade på de 
infällda knapparna, den rena formgivningen, tänkte på rådhuset dit jag blivit 
kallad efter mitt andra gripande. Samma blanka ogenomtränglighet, samma 
tyngd. En annan värld, maktens värld (2006:264). 

  
När Majken och Dolly i en senare scen slår sönder stöldgods från det exklusiva 
varuhuset, blir det en djupare handling än bara tanklös förstörelse. De dyra varorna 
får representera sakledet makt och de båda damernas förstörelse av tingen blir en 
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symbolisk attack på den kroppslösa makten. Handlingen blir central för det 
övergripande narrativet av konsumtionskritik och hämndtematik. Händelsen 
fungerar även som ett symboliskt band mellan Majken och Dolly. Dolly blir upptagen 
i denna outsidergemenskap: 
  

Här var de alltså. Snattarfacket, knyckarkyrkan. Samlade kring en bubbla av 
silver fylld av stöldgods (2006:259). 

  
Snattarfacket, knyckarkyrkan är de namn den löst sammanhållna gruppen ger sig 
själva. De humoristiska namnen illustrerar hur de ser på sig själva, att de varken tar 
samhället eller dess regler på fullt allvar. De vägrar att anpassa sig, de vägrar att vara 
osynliga. De samlas kring en bubbla av silver fylld av stöldgods, en bubbla som här 
kan tolkas dubbelt. För det första är det en fysisk bil, en Volkswagen av den typ som 
kallas bubbla, för det andra är det en metaforisk bubbla där dessa äldre damer 
samlas i sitt uppror. Bilden av bubblan skapar ett illusoriskt eget rum där de kan 
existera tillsammans i sitt uppror mot konsumtionssamhällets hets och en orättvis 
värld.  
 

Jag vet inte varför, men plötsligt kom ett hugg i magen och jag började gråta. 
Det var något med ljudet av den ensliga ringsignalen som ekade mellan 
väggarna: som en drunknad, döende som skriker och skriker men ingen finns 
där som svarar (Lindqvist, 2006:248). Tårarna rann ner i munnen, smakade 
salt, och plötsligt sköt en alldeles klar tanke genom huvudet: Det är ju inte så. 
Det är tvärtom. Det är någon annan som ropar och det är jag som inte svarar! 
(2006:249). 

  
Majken och Dolly får kontakt via telefon. Telefonen fungerar även som metaforisk 
bild av Dollys väg ut från isoleringen. Här använder Lindqvist telefonen som en 
dubbel metafor. Dels ropar telefonen symboliskt på någon som inte svarar, dels 
ropar telefonen efter Dolly, men hon väljer att inte svara. Genom metaforen blir 
telefonen en visualisering av hennes väg ut ur isoleringen. Metaforen hämtar även 
element från domänen MAKT, då Dolly inser att det är hon som inte svarar. Hon 
inser alltså att hon själv kan välja att svara, att hon själv kan ta makten och bryta sig 
ut ur det utanförskap hon sitter fast i, att själv söka en gemenskap där hennes 
längtan och vrede kan ta plats.  
 
Polisen låter till sist Dolly gå hem och de delger då för varandra, och läsaren sina 
teorier. De tror inte på hennes historia, och Mattias, den yngre av de två poliserna, 
yrkar på att hitta Majken. Lennart, som är mer erfaren tror inte att Majken existerar. 
Anledningen till hans teori är att Dollys make har dött, och hennes beteende var ett 
sätt att hantera sorgen. 
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När han dog gjorde hon snatteriet viktigare. Gjorde en värld av det. 
Hemsnickrad psykologi, kanske, men du kommer att förvånas över hur ofta 
det faktiskt är så enkelt (2006:272). 

 
Hemsnickrad psykologi förmedlar här att polisen misstänker att Dolly är galen. 
Bildledet Hemsnickrad får sin innebörd från domänen AMATÖR eller, sett ur tidigare 
kontext, ARBETARKLASS. Detta insinuerar att Dolly, via snatteriet, försökt 
självmedicinera sig själv och bearbeta sin sorg utan större framgång.  
  
Uppenbarelsen polisen framför angående Dollys make Börje innan ovanstående fras 
sätter ett otäckare perspektiv på Dollys sinnestillstånd: 
 

”Han hade dött av naturliga orsaker. För tre eller fyra dagar sen.” […] 
 ”Allt det hon berättat om, hur hon pysslade med honom, satt med honom. Han 
var död hela tiden.” […] det var strax efter att hennes man dött som hon ringde 
till Majken. Vem är Majken? Vem som helst, kanske ingen alls.” (Lindqvist, 
2006:272) 

 
Denna utläggning ihop med bildledet Hemsnickrad låter läsaren tro att Dolly har 
genomgått en psykos och inte har fått professionell hjälp. Hela Dollys historia blir 
här ifrågasatt, inte bara av de fiktiva poliserna utan även av läsaren. Majkens 
existens blir här spöklik. Var det en verklig människa eller bara Dollys fantasi? Att 
Börje dog av naturliga orsaker ifrågasätts också. I samband med Dollys 
sinnesstämning är det inte otroligt att hon mördade honom och fick det att se 
naturligt ut. 
 
Verbet pysslade genererar obehag då pyssla leder tankarna till något trevligt och 
stillsamt som trädgårdsarbete, en hobby och dylikt. Bildledet pyssla tar här sin 
innebörd från domänen VÅRDA. Att ordet pysslade används i samma kontext som en 
död kropp, som dessutom varit död i flera dagar för tankarna till en makaber bild 
där Dolly klär på och av sin make, matar honom medan han börjar förruttna.   
 
Efter att det visat sig att Majken är en verklig person och Dolly har blivit avslöjad 
som en opålitlig berättare både för polisen och läsaren möts de båda kvinnorna 
utanför NK. 
 

Vindrutan sprängdes till en vit skärm som la sig över mina ögon, fick allt att 
försvinna. Vi är inte osynliga (2006:275).  
   

I novellens final spränger Dolly och Majken varuhuset NK och begår samtidigt 
självmord. Det är en handling med kraftig udd riktad mot allt det Dolly och Majken 
kommit att hata. Det är även en handling som syns, som lämnar spår, som får 
genomslag. Vi är inte osynliga, berättar Dolly i novellens slutmeningar. Bilden av 
osynlighet är genomgående i novellen och hämtar bilden från domänen 
ANONYMITET. Stadens hetsande tempo och likgiltighet gör människorna till 
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skuggor, ansiktslösa silhuetter utan personligheter. Dolly syns inte i samhället, 
hennes torftiga tillvaro levs obemärkt, ingen bryr sig om henne. Hon är osynlig.  
 
Men den handling hon och Majken till slut begår, sprängningen av varuhuset gör 
dem synliga. De bryter sig ut ur den påtvingande symboliska osynligheten och 
skapar själva en mening åt sin tillvaro. Tillsammans bryter de sig ut ur de rådande 
samhällskonventionerna och tvingar världen att se dem som de är. I Dollys lakoniska 
konstaterande, Vi är inte osynliga, ryms hela novellens övergripande tematik av 
utanförskap, klasskamp och konsumtionskritik. 
 
”Majken” faller under det Fyhr kallar terror. Till skillnad från de övriga novellerna i 
den här studien finns det inga blodiga skildringar eller något övernaturligt monster. 
Det finns inget som väcker någon direkt avsky och skräck vilket gör att ”Majken” 
framstår som udda i jämförelse med ”By på höjden” med sitt tentakelmonster. Vad 
som finns här är melankoli och dysterhet. Fyhr skriver att många gotiska historier 
har kritiserats för att de inte skrämmer läsaren och han menar att kritiker ofta 
missuppfattar genren. Gotiska historier handlar inte i första hand om att skrämmas, 
utan att framkalla de känslor som leder till skräck, som till exempel hopplöshet 
(2003:18–20).  
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6. Diskussion 
Ordet skräck för tankarna till det fasansfulla och groteska. Monster, blod och våld är 
vad som fördomsfullt förväntas när det talas om skräcklitteratur eller skräckfilm. 
Dock visar vår undersökning sig att metaforerna i de granskade novellerna inte 
leder tankarna till det som förväntas vara skräckinjagande, utan till mer vardagliga 
fenomen och domäner.  
  
I vår undersökning har vi använt ett smalt urval. De fyra novellerna är inte allmänt 
representativa för respektive författarskap och det går att argumentera mot att vårt 
urval är litet och att slutsatserna i vår undersökning är godtyckliga och bristfälligt 
underbyggda. Som tidigare nämnts har vi dock valt ut novellerna på grund av vissa 
tematiska likheter och släktskap i motivbilden. Trots att vårt urval är litet har vår 
analys ändå visat på en viss likhet i valet av metaforer och metafordomäner mellan 
de båda författarna, resultat som kan vara generaliserbara på andra verk inom 
samma genre.  
 
Vår analys visar att de vardagliga metaforerna är något vanligare i början av 
novellerna för att sedan förändras mot det kusliga, när novellerna närmar sig 
klimax. Detta är särskilt påtagligt hos Lindqvist men förekommer även hos Fager.  
Genom att låta metaforerna i början fokusera på vardagliga domäner, för att senare 
dra mot mer kusliga, åskådliggör de båda författarna det skrämmande i det 
onormalas invasion av den normala vardagen. Effekten blir att berättelserna vaggar 
in läsaren i en falsk trygghet, där en normal och rationell värld beskrivs som sedan 
förbyts i sin motsats. Detta syns tydligast i två av de analyserade novellerna, "En 
punkt på Västerbron" och "By på höjden". I den förstnämnda novellen bryts bilden 
av den vardagliga staden sönder av en övernaturlig episod, i den senare slås bilden 
av hemmets trygga vrå sönder av ett invaderande monster. 
 
Vi har funnit att författarna använder sig av ett antal huvuddomäner i de undersökta 
novellerna. Domänerna får i vissa fall representera handfasta realiteter som döden 
och den fysiska sexualiteten, i andra fall abstrakta företeelser som ensamhet och 
osynlighet i samhället. Domänvalen ligger inom ämnesramar som är tematiskt 
viktiga i berättelserna.  

 
Vatten representerar döden i Anders Fagers "En punkt på Västerbron". Vatten som 
skräckelement är ett beprövat koncept i skräckgenren och har i Sverige även anor 
från folktron och mytologi. Sirener, sjöjungfrur och andra väsen har i olika kulturer 
dragit ner människor i avgrunden. I Sverige är den mest kända versionen av denna 
myt Näcken. I Fagers novell är det dock inte frågan om ett synligt monster, utan en 
osynlig och okänd kraft. 
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I "En punkt på Västerbron" pekar vi på Lakoffs och Johnsons rumsliga metafor NER 
och VATTEN-domänens funktion som behållare (1980:29). Att NER är negativt är 
kulturellt betingat främst via idéer kring livet efter detta. NER är avgrunden, 
helvetet, det okända. Det okända går även att applicera på VATTEN i den mån att 
världshavens botten inte är fullständigt utforskad. VATTEN får i kombinationen 
kulturell kontext och bristande kunskap ett obehagligt sammanhang, särskilt då 
Fager låter fenomenet förbli oförklarat. 
  
Vid novellens slut har offren reducerat till endast fläckar i vattnet. Att inte synas är 
en vanlig rädsla som Fager här använder sig av för att skapa obehag. Bilden är 
effektfull när den sätts i dagens samhällskontext. När vi alla är mer eller mindre 
synliga via sociala medier kan tanken på att reduceras till en siffra verka 
skrämmande. Vi har aldrig tidigare varit lika synliga för varandra som vi är med 
dagens teknik och att inte synas blir då synonymt med att inte finnas.  
 
I ordet offer finns även en intertextuell koppling till den tidigare nämnda 
Lovecraftska cosmic horror - genren. Då de 151 personerna vandrar till 
en specifik plats för att dränka sig själva går det här att dra paralleller till 
H.P. Lovecrafts The Call of Cthulhu (1928) där guden Cthulhu påverkar människor 
över hela världen via sina drömmar och orsakar galenskap. Offren i "En punkt på 
Västerbron" verkar lida av apati, inte ha kontroll över sina egna handlingar och går 
villigt sin död till mötes. I denna kontext rör det sig om ett yttre inflytande som 
kräver offer, vilket är ett återkommande koncept i cosmic horror.  
  

Som vi kunde se i Pigornas trappa" behöver människan inte förvandlas till ett 
monster för att bli djurisk. Via metaforerna ser vi att skräcken att tappa kontrollen 
är integrerad redan i språket. Även i vårt vardagliga språk som inte har för avsikt att 
skrämmas har flera metaforer från DJUR-domänen. Dessa metaforer har ofta en 
negativ innebörd: Sluta apa dig. Ditt svin. Du luktar skunk. Det finns naturligtvis 
undantag där tillämpade djurattribut ses som något positivt, men oftare 
har dessa som syfte att förlöjliga eller angripa någons känslor.  

  

I "Pigornas trappa" gestaltar metaforerna en av våra mest djuriska instinkter: sex. 
Via metaforer i DJUR-domänen förvandlar Fager någonting naturligt till någonting 
vidunderligt. Detta är dock, i likhet med de flesta metaforer, helt beroende av sin 
kontext. Samma koncept försatt i en modern miljö skulle med största säkerhet 
uppfattas som tafflig och kvinnofientlig. I 1800-talets Sverige däremot fungerar det 
då vi vet hur uppfattning angående kvinnans sexualitet såg ut jämfört med vår.  

  

Djurmetaforerna agerar här som samhällskritik. Trots att samhällets syn på 
kvinnors kroppar och sexualitet inte är lika puritansk som på 1800-talet så kvarstår 
fortfarande problemområden. Frigjorda kvinnor får idag fortfarande utstå skällsord 
när de bejakar sin sexualitet och menstruation har än idag något tabubelagt över sig 
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när det i själva verket är helt naturliga företeelser. Genom att ge Elvira djuriska 
attribut i 1800-talskontexten lurar Fager läsaren till att tro att något är fel med 
henne, medan effekten blir att han i själva verket visar upp en aktuell samhällsfråga 
ur ett extremare perspektiv. 
  

En intressant aspekt med "By på höjden" är att Lindqvist bryter mot Lakoffs och 
Johnsons teori att UPP generellt har positiv anknytning (1980:15). Höghusen i 
novellen framstår istället som levande, hotfulla ting enligt gotiska konventioner 
(Fyhr, 2003:227). Hade detta varit en historia om höjdskräck hade det fyllt en mer 
logisk funktion, men huvudkaraktären är inte rädd för höjder. Användandet av 
domänen UPP kan ses som ett, möjligen omedvetet stilgrepp från Lindqvist, som 
förvrider våra förväntningar och tankestrukturer. 
 
Lindqvist rör sig i domänen VARDAG. I "By på höjden" gestaltas den banala 
vardagen till den nivån att läsaren nästan glömmer att det är en skräcknovell. Det 
som visas är tragiskt, banalt och har hög igenkänningsfaktor. Det som stör domänen 
VARDAG är att huset rör på sig. En detalj som trivialiseras av många av de andra 
karaktärerna som någonting normalt, och obehagets fokus ligger på läsarens 
ovisshet huruvida Joel är galen eller inte. Joel själv försöker rationalisera fenomenet 
med naturliga förklaringar. Lindqvist gestaltar en så vardaglig miljö, komplett med 
vardagliga och trivsamma metaforer i form av idiom, och världsturnerande solar att 
tentakelmonstret vid historiens slut nästan kommer som en chock. Det onormala 
som gör intrång i det normala.   

  

Ensamhet och utanförskap är två teman som förekommer inte bara i "By på höjden" 
och "Majken" utan även i merparten av Lindqvists bibliografi. Att inte veta hur man 
passar in i det världsliga sammanhanget är ett problem med hög igenkänningsfaktor 
hos många människor. Dolly i "Majken" är ett utmärkande exempel av detta tema då 
hon uppfattar sig själv som osynlig av samhället. OSYNLIGHET som domän agerar 
på flera nivåer i "Majken". Tack vare den opålitlige berättaren så är både läsaren och 
en del karaktärer osäkra på vad som är sant eller inte. Osäkerheten berör Majkens 
existens och Dollys make Börjes slutgiltiga öde. 
 
Domänen OSYNLIGHET agerar övergripande som samhällskritik i "Majken", särskilt 
gentemot konsumtionssamhällets. Samhället säger köp det här för att finnas och 
visar en klassklyfta. De som har ekonomiskt kapital och har råd med lyxartiklar 
existerar, blir uppmärksammade. De som saknar kapital blir osynliga i 
konsumtionssamhällets ögon - har du inga pengar har du inget värde. "Majken" är 
en övergripande allegori om fattig mot rik, synlig och älskad mot osynlig och 
värdelös. Jämförelsen mellan NK och Åhléns kombinerat med svett som en metafor 
för arbetarklassen sätter detta i ett perspektiv som skapar hög igenkänningsfaktor 
hos läsaren (Lindqvist, 2006:245). Osynlighet kan även återkopplas till 
avhumaniseringen i Fagers "En punkt på Västerbron". 



 

41 
 

 
Ur ett rent skräckperspektiv är "Majken" den mer udda av de utvalda novellerna. En 
enkel läsning ger inget intryck av skräck och obehag på samma sätt som de övriga 
verken i analysen. Domänen OSYNLIGHET och den opålitlige författaren ger dock 
novellen drag av en spökhistoria – finns Majken på riktigt? Är hon en fantasi eller 
något övernaturligt? Vad hände med Börje? Dog han verkligen naturliga orsaker 
eller mördade Dolly honom? Domänen i kombination med perspektivet genererar 
fler frågor än vad den besvarar och inbjuder då en otrygg känsla vilket bidrar till 
skräcken. 
 
I "Majken" finns ett släktskap med det som Fyhr benämner terror som får novellen 
att närma sig den gotiska traditionen, vilket skiljer den från de övriga (Fyhr, 
2003:18). Karaktären Dolly framstår i sin osynlighet som en spökfigur som väcker 
känslor av sorg och melankoli, snarare än skräck och skrämsel. Hon framstår i sin 
vardagliga osynlighet mer som ett viktorianskt herrgårdsspöke än ett 
skräckinjagande monster.  
 

6.1. Slutsats 
Av vår analys kan vi dra slutsatsen att skräcklitteratur inte nödvändigtvis rör sig i 
skrämmande domäner. Vatten, djur, till och med vardagen, är enkla ting och 
företeelser som i normala fall inte framstår som skrämmande. Insatta i rätt kontext 
kan de däremot skapa obehagliga bilder för läsaren med små medel. Vardagligt är 
ett nyckelord här. I skräckfilmer är oftast det vidunderliga det som lockar publiken. 
Skrämmande scener med våld och blod. I litteraturen, när författaren bara har sina 
ord att skrämmas med krävs det mer en ett monster. Av domänerna och dess 
effekter att döma så är det just det vardagliga i en förvriden form som skapar 
skräcken. Både Fager och Lindqvist blandar det fantastiska med det mondäna. 
Miljöerna är tillräckligt välbekanta även för de som inte bor i Stockholmsområdet 
ska kunna få en viss igenkänning. Stockholm ligger trots allt oss närmare till sinnet 
än vad till exempel London och New York gör.  

  

Som vi sa i inledningen så växer den svenska skräckgenren mer och mer för varje år. 
Bara de senaste åren har författaren Mats Strandberg givit ut två skräckromaner för 
vuxna. Färjan (2015) där vampyrer dödar passagerarna på en finlandsfärja 
och Hemmet (2017) som hanterar övernaturliga händelser på ett demensboende. 
Båda har mottagit bra recensioner från pressen.   

  

Anders Fager har släppt två romaner från kulternas värld: Jag såg henne idag i 
receptionen (2012) och En man av stil och smak (2014) och en tredje är på väg. Han 
har även skrivit Den elaka vikarien (2014) som är en skräckbok för barn. I år gav han 
ut Evas första vecka som död på ljudbokssidan StoryTel, som handlar om en 
stockholmskvinna i swingerskretsarna som en dag vaknar upp som vampyr. 
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John Ajvide Lindqvist har sedan samlingen Pappersväggar (2006) gett ut inte 
mindre än sammanlagt tio romaner och noveller.  
  

Den markanta ökningen av svensk skräcklitteratur fordrar vidare forskning, inte 
bara angående metaforer utan språkbruk i allmänhet. Den moderna svenska 
skräcklitteraturen är även en intressant genre att studera då den fortfarande är så 
pass ny och ännu håller på att utvecklas.  

  

Via Hollywoodfilmer och utländska författare är vi vana vid att otäcka saker händer 
på främst amerikanska platser. Vi har sett allt från jätteapor till rymdvarelser löpa 
amok i New York. Vi har ofta läst om mördarclowner, vampyrer och andra monster 
i mindre amerikanska orter. Vad vi dock inte har vant oss vid än är samma saker fast 
i en svensk kontext. Den svenska skräckgenren har visserligen blivit vuxen, men är 
ändå ung jämfört med de utländska förlagorna. 
 
Vår undersökning har gett en inblick i hur metaforen i de analyserade texterna kan 
bidra till det kusliga. Vi har visat hur skräckförfattarens möjliggör det skrämmande 
genom att med något så vanligt som det vardagliga idiomet sätta fingret på att lura 
oss in i en falsk trygghet innan tentaklerna kommer. Det bekanta i metaforernas 
bilder skapar trygghet, men en skräckförfattare kan förstöra den illusoriska 
tryggheten med en oväntad bild som trots sin skenbara vardaglighet knyts an till det 
fruktansvärda.  Döden kan ibland ta liemannens bekanta och klassiska skepnad. I 
metaforernas visionära värld finns inga regler. Döden kan finnas i både det bekanta 
och obekanta. Ibland kommer liemannen förklädd till det mest oväntade. Ibland är 
döden en kolja.  
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Bilaga  
 
En punkt på Västerbron 
  
Djupanalyserade excerpter 
  
Hennes kappa flaxade. Hon föll lätt framåtlutad. Stilla. Utan att sprattla med armar 
eller ben (Fager, 2011:360).  
  
De ser hur vattnet är fullt av kroppar och ljusreflexer. Ljusen från brospannet 
glittrar över en sjö av döda (Fager, 2011:362).  
  
De slår ner på en yta stor som ett köksgolv (Fager, 2011:362).  
  
Han drev i land på Långholmen redan på onsdagsnatten (Fager, 2011:356).  
  
Siffrorna strömmar förbi som stim av fisk (Fager, 2011:361).  
  
Efteråt fanns tusen frågor (Fager, 2011:349).  
  
Den styr ut på Riddarfjärden och börjar fiska lik (2011:363).  
  
Offren står i både adelskalendern och i straffregistret (Fager, 2011:350). 
  
Fläckarna driver sakta österut (Fager, 2011:363). 
  
Olssons kropp hade fastnat under en båt på Söder Mälarstrand. När man startade 
båtens motor lossnade hon. Och flöt upp. Hon drev ut på Riddarfjärden med ett 
moln av måsar efter sig. Olsson blev Oidentifierad Hoppare #151. Hon hade inte 
heller anmälts saknad. En hemsamarit hade noterat att hon inte var hemma (Fager, 
2011:370).  
  
Catrin Lindwall kryper i rännstenen. Under eller runt de parkerade bilarna. Catrin 
är tyst. Ropar inte. Hon kryper vidare med bruten höft och krossad armbåge 
(Fager, 2011:353).   
  
Carolina Wäbel från Jakobsberg. Hon gick hemifrån kvart i åtta och har gått i över sex 
timmar. Hon har skorna fulla med blod och när hon obduceras visar hennes leder 
upp sådana svullnader att läkarna häpnar över att hon över huvud taget kunnat gå. 
Många offer uppvisar snarlika skador. Förslitningar. Blåsor. Skavsår. I många fall 
öppna och blödande (2011:353).   
  
 
Övriga analyserade excerpter 
  
 En armé av poliser, socialarbetare och rättsmedicinare biträdda av psykologer, 
präster och konsulter I allt från krishantering till alternativmedicin försökte 
förklara. (Fager, 2011:349)  



 

 
 

  
De hade mätt, vägt, sorterat och kartlagt. Räknat statistik. Gjort grafer och 
datasimulationer. Färgglatt, genomtänkt och pedagogiskt. Och utan att bli ett dugg 
klokare (Fager, 2011:349).  
  
 En man som sade sig ha god kontakt med den andra sidan stod en halv natt på 
Västerbron, vid punkten, och försökte tala med de dödas andar. En Tv-kanal 
filmade (Fager, 2011:349).  
   
 Strong levde på räntor och lär ha vägrat att gå i pension av ideologiska skäl Strong 
var ärkekonservativ utan partitillhörighet. Han var god för elva miljoner kronor 
som han tjänat som ”säkerhetsrådgivare” i Afrika på sjuttiotalet (Fager, 2011:350)  
  
 Grannen, mäklaren Hanna Lofors, reagerade trots två flaskor vin i kroppen (Fager, 
2011:350).  
  
 Strong var normalt slips och goddag-typen (Fager, 2011:350).  
  
 Lofors sa att Strong såg trött ut. Rufsig och väldigt mycket åttioåtta (Fager, 
2011:350).  
  
 Strong gav sig ut på sitt livs sista promenad (Fager, 2011:350).  
  
 Fröken ska få arbeta i fred. Inte ska hon ha mig hängande över sig (Fager, 
2011:351).  
  
 Den sista gång Strong använder elektricitet. Är på måndag eftermiddag. Sedan 
sitter, eller står, han i dunklet tills klockan passerat ett på en onsdag morgon. Utan 
att göra något som lämnar några spår efter sig (Fager, 2011:351).  
  
 Offren tar på sig ytterkläderna innan de går ut. Bara femtiosju låser sin ytterdörr 
(Fager, 2011:352).  
  
 Trettiofem äldre nattvandrare utspridda längs en ödslig aveny (Fager, 2011:352).  
  
Det finns olika teorier om antalet hoppare. De snor sig runt varandra och lämnar 
inga svar (Fager, 2011:353).  
  
 Medan man skär loss henne passerar fler pensionärer på väg mot Västerbron 
(Fager, 2011:354).  
  
 Ett annat, troligt, offer är Fredrik Westin. Westin, en sjuttioettårig änkeman, hittas 
i sin lägenhet på Odenplan. På tisdag morgon. Av hemtjänsten. (Fager, 2011:354).  
  
 Jenny Fredriksson rullar mellan människorna på bron (Fager, 2011:354).  
  
 När hon kom hem åtta dagar senare var hennes farmor fortfarande Oidentifierad 
Hoppare #23. En kropp bärgad nedanför Münchenbryggeriet på torsdag kväll 
(Fager, 2011:354).   



 

 
 

  
 Utredningen gav för handen […] (Fager, 2011:354).  
  
 Även om obduktionen inte tyder på det (Fager, 2011:355).   
På söndag morgon kommer det sista livstecknet från någon av de 
etthundrafemtioen offren (Fager, 2011:355).  
   
 De snavar inte fram som filmmonster (Fager, 2011:357).   
  
 Det råder delade meningar om offren varit nåbara under sina vandringar (Fager, 
2011:357).  
  
 Hon var änka sedan tolv år och hennes enda barn hade kört ihjäl sig 1982. Hon var 
avskriven som fnoskig på ett ställe och diverseknarkare på ett annat (Fager, 
2011:358).   
  
 Jan Sjölin från Gröndal hade stoppat i sig allt tills han mötte Jesus 1988 (Fager, 
2011:358). 
  
Inga kameror registrerar heller vad som händer minuterna före två. Det finns flera 
trafikövervakningskameror, men de spelar inte in (Fager, 2011:359).  
   
 Det är bara en anonym bit av räcket (Fager, 2011:360).  
  
 Fyra bilder fulla av människor som kommer att dö de närmaste sekunderna 
(Fager, 2011:361).  
  
 Några få tappar balansen och faller som trasdockor (Fager, 2011:362).  
   
 Letho säger att människorna liknar sprattlande sillar I en trål (Fager, 2011:362)  
  
 Det vita bruset är borta. Som var det bara något skräp på skärmen (Fager, 
2011:362).  
   
 Fyra minuter över två får en radiobil vid Mariatorget order att bege sig till 
Västerbron. En minut efter att den siste hopparen träffat Riddarfjärden (Fager, 
2011:362).  
  
 Vidden av det som har hänt sjunker in […] (Fager, 2011:363).  
    
 På land spred sig chocken sakta (Fager, 2011:365).  
  
 ryktet går (Fager, 2011:365).  
  
 då myllrar bryggorna vid Smedsuddsbadet av utländskt tv-folk (Fager, 2011:365). 
  
 Internet surrar av rykte och nyheter (Fager, 2011:366).  
  
 det har byggts upp teorier om Olga (Fager, 2011:366). 



 

 
 

  
 teorierna växte sig vilda (Fager, 2011:366).  
  
 Få av de som hoppat verkar ha försökt bromsa fallet (Fager, 2011:367).  
  
 Det bildades anhöriggrupper. Redan efter några dagar. Man mötte varandra på 
kriscentret. Och beklagade sig för journalister och hemsökte utredare. Det fanns 
snart dussinet grupper. Grupper som stödde de efterlevande. Grupper som krävde 
svar och utredningar. Grupper som drev olika konspirationsteorier. Grupper som 
ville utmäta ansvar (Fager, 2011:367).  
  
 Och de anhöriga rasade vidare. Kritiserade och högg efter halvsanningar (Fager, 
2011:368).  
  
 Den påkörda Catrin Lindwall var ett solklart fall. Fredrik Westin med hjärtat ett 
annat (Fager, 2011:368).  
  
 Den miljöpartistiske riksdagsmannen Fredrik Andersson motionerade om att man 
på allvar måste beakta möjligheten att krafter vi tidigare kallat övernaturliga 
förorsakat det hela. Han fick två kristdemokrater med sig. Soffprogrammen han 
deltog i var mycket uppskattade. Han såg bra ut på ett rustikt sett [sic.]. Andlige 
Andersson såg rakt ut ur Tv:n och talade om krafter i jorden. Harmoniska 
svängningar i jordens inre. Hjärtrytmer. Samklang med universum. Onda väsen och 
implantat från andra världar. Andersson log och fick det att låta rimligt. Och tryggt 
(Fager, 2011:369).  
  
  
 Under tiden samlades människor på Västerbron. De tände ljus och höll tysta 
minuter. Man lade ner blommor och små presenter. Blommorna blev fler och fler. 
Ett berg av dem blockerade cykelbanan. Britt Sagrelius barnbarn blev påkört när 
hon gick ut i vägbanan för att ta en bild av berget. Hon kastades femton meter och 
dog på fläcken, sexton år gammal (Fager, 2011:370).  
  
 Framåt hösten lade Stockholms borgarråd fram ett förslag patt punkten på 
Västerbron borde markeras ut. […] Det fanns bara ett problem. Vad skulle man 
minnas? Vad hade hänt? Det finns andra små plaketter runt om i staden. Och på 
dem stod det alltid vad som hänt. Blodbad. Flygolycka. Kröning. Här Bodde poeten. 
Här hände det. Men vad var det som hänt? Man hade inga svar. Frågan bordlades. 
Man satte aldrig upp någon plakett (Fager, 2011:370).  
  
 Pigornas trappa  
  
Djupanalyserade excerpter 
  
Hon tänker på att gå ner för trappan. Alltid klädd som en slinka. Alltid i fukt och 
mörker (Fager, 2011:440). 
  
Att rida draken. Det låter spännande. Kanske skulle hon kunna rida draken nedför 
trappan och hennes drake skulle döda alla därnere. Döda det otäcka som väntar på 
henne i källaren. Natt efter natt. I fukt och mörker (Fager, 2011:440).  



 

 
 

  
Och hon kan inte ligga på doktor Lohrmans schäslong och krafsa sig själv som en 
annan loppig hynda. Elvira Wallin undrar. Är hon en hysterika, som fru von 
Kantzow säger? Eller har bara hennes drömmar fastnat i en dålig vana? Som en 
katt som jagar sin svans (Fager, 2011:441).  
  
Tunna, ytliga sår. Som om en katt har klöst fröken, säger pigan. Men inte skulle 
fröken ha en katt under kjolen. Hedda Wallin beordrar henne att klippa Elviras 
naglar. Så att hon inte river på sig själv som en annan hund (Fager, 2011:454).  
  
Elvira Wallin skrattar den sortens avväpnande skratt som varje artonårig flicka har 
till hands ((Fager, 2011:441).  
  
 
Han spelar ut sitt [sic.] trumf (Fager, 2011:460).  
  
Det slår doktor Lohrman hur fräck hon har blivit de senaste dagarna. Näbbig 
(2011:458).  
  
När storasysters fnissande övergår i ett skri så börjar flickan gråta (2011:455).  
  
Doktor Lohrman frågar artigt fru Wallin om drömmarna. […] Han vågade inte fråga 
om de värsta detaljerna. Om hon också trodde att ormar kröp i henne. (2011:457)  
  
Hedda Wallin släpper sin dotters hand. Låter det som snott sig om Elvira Wallins 
hand leda henne vidare. Vidare mot det som krälar över den gamla sängen. […] Det 
är stort och oljigt som högar av svarta rep. Svarta snaror som snor sig runt Elvira 
Wallins vita kläder. Snärjer hennes armar. […] Hon […] Mumlar en protest. 
Försöker bryta sig fri. Vek som en kattunge. De svarta snarorna kryper upp för hennes 
ben (2011:465).  
  
Hennes ögon är öppna men tomma. De glänser av smärta och salighet och vanvett 
(Fager, 2011:465).  
  
Övriga analyserade excerpter 
  
Känner ni att tiden går olika fort? Som att ni hoppar över timmar? Att dagen känns 
som om ni läser en bok och råkat hoppa över ett kapitel? (Fager, 2011:441).  
  
Tittar bakom ögonlocken (Fager, 2011:443).  
  
Se det som i sagan om trollet. Lockar man ut det otäcka och besvärliga I dagsljus så 
spricker det (Fager, 2011:445).  
  
Elvira Wallin spratt till som en fisk varje gång fru Hansson rörde vid hennes ben 
eller höfter (Fager, 2011:447).  
  
Men det kunde också vara något kroppsligt som Elvira Wallin inte kunde förklara 
och därför vävde in i en dröm (Fager, 2011:448).  
  



 

 
 

Om hon har ont när hon kastar vatten [...] Det månatliga kommer som det ska 
(Fager, 2011:448).  
  
Jag är ingen piga som horar i gårdshusen (Fager, 2011:448).  
   
Ibland sida upp och sida ner bland sköten (Fager, 2011:448).  
  
Det är som att gunga […] (Fager, 2011:450).  
   
Hon yrar som en drucken och blir slapp i lemmarna […] (Fager, 2011:451).  
  
Han blir mer och mer porträttet och historierna mamma berättat (Fager, 
2011:451).  
   
Karln ser ut som en liten getabock (Fager, 2011:452).  
  
Hon väntar på att få rida draken. Att flyga ut i en färgglad kinesisk dröm (Fager, 
2011:453). 
  
De står i trappan och ser när hon går förbi. Medan en vind leker i alla deras vita 
underklänningar (Fager, 2011:453).  
  
Om natten kommer marorna (Fager, 2011:456).  
  
Hon säger hemska saker när hon vägrar. Att Signe minsann också ska bli riden av 
draken. Så fort den ridit Elvira Wallin till döds så kommer den att leta rätt på Signe 
(Fager, 2011:456).  
   
Man förstår själen och botar den. Fru Wallin skrattar. Förstår själen? Kan man 
någonsin det? Jag tror det. Om man tittar djupt nog, så. Och ni är inte rädd för att 
avgrunden ska stirra tillbaka? Verkligen inte. Det är en annan människas själv vi 
pratar om. Inte något slags inferno (Fager, 2011:456).  
  
Hushållet är fullt av styvnackade kvinnor (Fager, 2011:458).  
  
Kan det vara så att de fasor som tidigare spelats på hennes drömmars teater nu 
härjar dolda bakom opiatets ridå? (Fager, 2011:459).  
   
Doktor Lohrman känner ett slags glädje. Äntligen. Han vet att den lilla näbbiga 
trasdockan ljuger. Han ser på henne. Utan att blygas. Hur hon ligger ovanpå 
täckena. I bara underkläder. Korsetten knappt snörd. Barfota. Smutsig om fötterna. 
Doktor Lohrman smakar på känslan av seger. Hans intellekt över sjukdomens 
lögner. Han studerar Elvira Wallins smala vrister. Ser ett av de otäcka smala såren 
som löper runt vänster ben. Hon är späd, hela flickan. Om hals och handleder. Ser 
på hennes raka, nästan vita, hår. Hon kommer att bli en verklig skönhet när han 
befriat henne. En sval, skir skönhet (Fager, 2011:460).  
  
Han har brutit igenom muren. Nått en vändpunkt i terapin (Fager, 2011:460).  
   
Hon vill skrika åt honom att inte vara så förbannat judesnål (Fager, 2011:461).  



 

 
 

  
Till sist sjunker Elvira Wallin ner i en lätt sömn (Fager, 2011:461).  
   
Fru Wallin håller just på att ta avsked av tre av alla dessa väninnor. En Kruse och 
en Sparre och en Någon-hjelm. Alla lika paranta. Världsvana och beskäftiga (Fager, 
2011:461).  
  
Fru Wallin låter doktor Lohrman rapportera som vore han en annan fänrik. Han 
har nått ett genombrott (Fager, 2011:461).  
   
Han funderar över nästa steg. Över sina insikter och vad han ska göra av dem. Han 
har nästan slumrat till när fru Wallin kommer in i kammaren. Med håret utborstat 
och insvept i en stor rökrock som måste tillhört majoren. Hon ser ut som en 
äventyrerska. En upptäcktsresande i något avlägset land. Hon skulle klä i en sådan 
hjälm engelsmän bar i tropikerna. Och en karbin (Fager, 2011:461).  
  
Han var alltid glad och frejdig. En bullrig karl. Han kunde se det lustiga i vad som 
helst. Till och med att bli krossad av en timmerbröt. Han skulle aldrig gnälla som 
en vålnad i Hamlet (Fager, 2011:462).  
  
Hedda Wallin går ner för trappan med sin dotters hand i sin. Ner i fukt och mörker. 
För att sona en skuld. För att hålla ett löfte. Dansen i Stora Skuggan känns som 
något för ett århundrade sen. Det som var äventyr och spänning då känns nu bara 
banalt. Världsligt och ondsint. Nyfikenheten har alltid ett pris (Fager, 2011:465).  
  
Ordens rum. Ingen sal. Inga vapensköldar. Inga loger där män sitter och dricker vin 
och låtsas att det är blod. Bara jordgolv. Och en gammal säng. Och en ännu äldre 
närvaro. Den som välkomnar henne. Och som lystet vill ha sin gåva (Fager, 
2011:465).  
   
Hedda Wallin släpper sin dotters hand. Låter det som snott sig om Elvira Wallins 
andra handled leda henne vidare. Vidare mot det som krälar över den gamla 
sängen. Vidare mot det som täcker golvet. Det som är stort och oljigt som högar av 
svarta rep. Svarta snaror som snor sig runt Elvira Wallins vita kläder (Fager, 
2011:465).  
  
Skriket hänger kvar i luften. Det dör ut (Fager, 2011:466).  
  
By på höjden 
  
Djupanalyserade excerpter 
  
Första gången Joel Andersson la märke till felet, kände han bara en olust som han 
inte kunde sätta fingret på (Lindqvist, 2006:77).   
  
En lång stund hade han stått och tittat på höghusets tjocka rektangel prickad av 
fönsterrutor och upplevt någonting liknande sjösjuka: ett sug i magen som om han 
höll på att tappa balansen (Lindqvist, 2006:77).   
  



 

 
 

En tunnelbanevagn stor som ett leksakståg gled in på Blackebergs station och Joel 
försökte fästa sig vid den, se de raka trygga spåren, tidtabellen som följdes och var 
sak på sin plats, men olusten växte sig så stark att han var tvungen att gå bort från 
fönstret och sätta sig på en köksstol (Lindqvist, 2006:77). 
  
Han struntade i posten och reklamen, gick raka vägen till köksfönstret och 
belönades med åsynen av en ljusröd sol som vinkade farväl till Sverige på sin 
världsturné innan den fortsatte ut över atlanten, via Hässelby (Lindqvist, 2006:77). 
  
Behövde ju inte vara ett sådant intresse, men det faktum att han var båtens 
byggare skänkte Joel ett drag av värdighet, innerlighet och…ja, beständighet. Han 
hade gjort något med sin tid. Han hade sammanfogat sina timmar och år till en 
skapelse som var något mer än han själv, något större (Lindqvist, 2006:79).   
  
Höghusen avtecknade sig som mörkare silhuetter mot den grå himlen (Lindqvist, 
2006:82). 
  
Kring hela skålens insida löpte strimmor av rött, som om någon kissat blod. I 
botten fanns en mörkröd gegga som rörde sig upp och ner, upp och ner, sakta. Likt 
andning (2006:98).  
  
En kall smäll hördes när Lasses båda knäskålar knäcktes mot ringen och i nästa 
ögonblick var båda benen nere i toaletten. […] munnen gapade i ett ljudlöst skrik, 
[…] kollapsade bröstkorgen med ett ljud av fallande träd, knäckta kvistar […] 
(2006:100).  
  
I en blixt av röntgensyn såg han avloppssystemen, reservoarerna som sträckte sig 
under hela staden. Omfattningen av den kropp som låtit en del av sig tränga in i 
höghuset under stormnatten, när inget kunde höras. Och om något hade kunnat 
höras? Om alla hade hört?   
 Det är en by på höjden. Här pratar vi inte om sådant (2006:102).  
  
Övriga analyserade excerpter 
  
Klockan var kvart över sex och solen stod så lågt att hela höghuset, utom 
lägenheterna på översta våningen, låg i skugga (Lindqvist, 2006:77).   
  
Medan han tittade gled skuggan vidare uppåt och nosade på blecket till hans 
köksfönster (Lindqvist; 2006:77).   
  
Drabbad av en plötslig längtan att hinna se solen innan den försvann, joggade Joel 
in genom porten och fann hissen väntande på bottenvåningen (Lindqvist, 
2006:77).   
  
Solen sjönk, naggad av tallar, och illamåendet återvände (Lindqvist, 2006:77). 
  
Han hade haft sina ögonblick av svindel när han flyttat in tjugotre år tidigare, men 
det hade berott på annat: Lisbeth hade velat skiljas efter två års äktenskap, hon och 
tvillingarna hade stannat i lägenheten i Vällingby och Joel hade tagit första bästa 
bostad i närheten (Lindqvist, 2006:77).  



 

 
 

  
När han på den tiden stod vid sitt köksfönster och svindlade, var det den 
omedelbara närheten till självmordet som sög (Lindqvist, 2006:78).  
  
Öppna fönstret och ta ett skutt (Lindqvist, 2006:78).   
  
Som att sova med ett rakblad under kudden, bara ännu enklare (Lindqvist, 
2006:78). 
  
Han kom att vänja sig vid sin roll som helgpappa men svor dyrt och heligt att aldrig 
mer stadga sig, ett löfte han hade hållit utan svårighet eftersom han inte blivit kär 
någon mer gång (Lindqvist, 2006:78).  
  
De hade sällskap (Lindqvist, 2006:78).   
  
Olusten vältrade sig i magen (Lindqvist, 2006:78).   
  
Joel smekte de mirakulöst släta borden och kände den sedvanliga vördnaden inför 
livet, tiden (Lindqvist, 2006;78).   
  
Magen la sig tillrätta igen och han andades djupt och lättat (Lindqvist, 2006:78). 
  
Tanken var lika löjlig som naturlig (Lindqvist, 2006:78).  
  
Kom fort som fan (Lindqvist, 2006:79).  
  
Det andra hindret var att han inte visste ett skvatt om båtar (Lindqvist, 2006:79). 
  
Satte han skonaren i sjön skulle han inte ha en aning om hur seglen borde stå för 
att den inte skulle segla iväg till världens ände (Lindqvist, 2006:79). 
  
Det som verkligen imponerade på nya besökare – kvinnan som läst av elmätaren, 
mannen som satt in nya skåpluckor i köket – när den första häpnande över 
modellens omfång lagt sig, var precisionen (Lindqvist, 2006:79).  
  
Äran tillföll i viss mån originalbåtens konstruktörer som så förenat det praktiska 
med det sköna, men besökaren såg bara Joels arbete (Lindqvist, 2006:79).  
  
Möjligen var det inbillning, men han hade anat ett visst intresse för hans person 
från elmätarkvinnan (Lindqvist, 2006:79).   
  
Laga mat orkade han inte, så han drog på sig jackan igen och tog hissen ner för att 
gå till torget och köpa en pizza (Lindqvist, 2006:79).  
  
Anita på nedersta våningen, högra sidan, Joel på översta våningen, vänstra sidan, 
och skämt åsido var de nöjda med att ha det så (Lindqvist, 2006:80). 
  
När han passerade eken som stod som en port ut mot parkeringen, knackade det 
till på hans hjässa och han tittade upp (Lindqvist, 2006:80).   
  



 

 
 

Skämtet, om det nu var ett skämt, gick barnen förbi (Lindqvist, 2006:80).   
  
Ännu ett ekollon kom susande där uppifrån, men missade och studsade iväg 
framför hans fötter (Lindqvist, 2006:80).   
  
En tanke i stil med Ungdomen av idag. Ingen respekt tog form, och han avbröt den 
innan den hunnit utvecklas till ett resonemang (Lindqvist, 2006:80). 
  
Så tänker sura gubbar. Han ville inte vara en sur gubbe (Lindqvist, 2006:80) 
  
Hans bitterhet mot livet hade blommat i alla sin svarta prakt när han var mellan 
tjugoåtta och trettiotvå, ungefär (Lindqvist, 2006:80).  
  
Sedan hade även bitterhetens blomster vissnat (Lindqvist, 2006:80). 
  
Han fogade sticka till sticka och levde vidare (Lindqvist, 2006:80). 
  
Olusten hade lämnat honom i samma ögonblick som han kommit ut från höghuset, 
och ersatts av den gängse stillheten (Lindqvist, 2006:80). 
  
Några stammisar satt vid ett bord och fyllde i travkuponger (Lindqvist, 2006:80). 
  
Han kände dem till namnet, de kände honom (Lindqvist, 2006:80) 
  
Lasse hade dessutom sagt att han jobbade över nästan alla kvällar nu (Lindqvist, 
2006:81).  
  
Fick inte tag på det (Lindqvist, 2006:81). 
  
Sitter du och drömmer? (Lindqvist, 2006:81).  
  
 Joel slog ut med händerna i en gest som kunde betyda vad som helst (Lindqvist, 
2006:81). 
  
Skit i det (Lindqvist, 2006:81).  
  
Berra tittade ner i pappren och höjde på ögonbrynen (Lindqvist, 2006:81). 
  
Berra kliade sig i huvudet och såg ut som om någon just hade framlagt vattentäta 
bevis för att två och två är fem (Lindqvist, 2006:81). 
  
Joel hörde något om ”Trehundra spänn i sjön” och ”Måste ju gardera” (Lindqvist, 
2006:81).  
  
Redan i backen ner från torget kom olusten smygande igen (Lindqvist, 2006:82). 
  
Han hade inte känt så på länge (Lindqvist, 2006:82).  
  
Den var vanligast i unga år, men kunde drabba en människa när som helst i livet 
(Lindqvist, 2006:82). 



 

 
 

  
Höghusens kanter låg intill varandra, två streck från marken mot himlen 
(Lindqvist, 2006:83).  
  
Han gick några steg bakåt, några steg framåt, åt sidan, men hur han än tittade så 
kvarstod fenomenet (Lindqvist, 2006:83). 
  
Inget rörde sig, gudbevars (Lindqvist, 2006:83). 
  
Till slut kunde han inte låta bli, utan stoppade en ung man (Lindqvist, 2006:83 
  
Utan åthävor gjorde mannen som Joel bad (Lindqvist, 2006:83). 
  
Musik viskade ur lurarna runt hans hals (Lindqvist, 2006:83) 
  
Lurarna kom på plats och han gick vidare (Lindqvist, 2006:83). 
  
Han kunde inte dra sig till minnes att han någonsin läst om ett höghus som fallit 
omkull av sig självt (Lindqvist, 2006:83).  
  
Han hade ringt Anita vid tiotiden, eftersom han inte stod ut med det sätt på vilket 
huset gungade när det blåste tillräckligt mycket (Lindqvist, 2006:84). 
  
Fått spö i Alfapet och sedan älskat rutinerat, utan passion och utan saknad 
(Lindqvist, 2006:84).  
  
De sökte inte jämka samman sina liv (Lindqvist, 2006:84).  
  
Kom det till meningsskiljaktigheter, gick de isär några dagar och lät det stillna 
(Lindqvist, 2006:84). 
  
 De hade skilts åt på morgonen med en torr puss, en smekning över kinden och Joel 
hade gått upp till järnaffären hyffsat lycklig (Lindqvist, 2006:84). 
  
Det var det tillstånd han eftersträvade: hyfsat lycklig (Lindqvist, 2006:84). 
  
Lycka kunde slå över i sin motsats och nedstämdhet var svår att bryta (Lindqvist, 
2006:84). 
  
Hyfsat lycklig kunde man vara hela tiden, om man tog det lugnt (Lindqvist, 
2006:84). 
  
Kolumn efter kolumn med namn som han inte hade ett ansikte till (Lindqvist, 
2006:84). 
  
Mellan dessa kända poler en oskiftad by på höjden (Lindqvist, 2006:84). 
  
Han brydde sig inte om att ringa på hos Anita eftersom det inte var tänt hos henne, 
utan tog hissen direkt upp till sin lägenhet (Lindqvist, 2006:84). 
  



 

 
 

Nu när han fått något konkret att hänga upp olusten på var den inte lika stark 
(Lindqvist, 2006:84).  
  
Men tanken ville inte släppa (Lindqvist, 2006:84). 
  
Så fort han hade kommit innanför dörren tog han fram vattenpasset ur den 
nedersta kökslådan och la det på golvet (Lindqvist, 2006:84).  
  
Med tumstocken i handen tog han hissen ner igen (Lindqvist, 2006:85). 
  
Får jag kolla (Lindqvist, 2006:85). 
  
Genast när han fått muttern stilla syntes det med blotta ögat att den var mindre än 
en decimeter från husväggen (Lindqvist, 2006:85). 
  
Joel hade god lust att berätta om lutningen, men ville inte skrämma barnen 
(Lindqvist, 2006:86).  
  
Den yngste pekade halvvägs upp för fasaden, några fönster nedanför Joels 
(Lindqvist, 2006:86). 
  
Som för att markera faran med att trampa, stampade den yngre till i marken och 
gick mot sandlådorna (Lindqvist, 2006:86).  
  
Den äldre kastade en blick på Joel och höjde ögonbrynen: Lillebrorsor, du vet, och 
följde efter (Lindqvist, 2006:86).  
  
När ingen öppnade tog han hissen upp till sig (Lindqvist, 2006:86). 
  
Eftersom han inte hade hjärta att helt dölja skrovkonstruktionen som kostat 
honom så mycket tid och möda, planerade han att lämna en del av däcket ofärdigt 
så att man genom hålet kunde beundra det intrikata spantskelettet (Lindqvist, 
2006:87).  
  
Han hade arbetat i kanske en halvtimme och fått dit åtta stickor när han tittade 
upp på båten och sjösjukan grep honom igen (Lindqvist, 2006:87).  
  
Olusten var hur som helst nog för att bryta koncentrationen på arbetet (Lindqvist, 
2006:87).  
  
Han gick ett varv runt båten, kände det som om han gick på ett gungande 
skeppsdäck och var tvungen att sätta sig i soffan igen (Lindqvist, 2006:87). 
  
Är bara piskan som saknas där nere, vet du (Lindqvist, 2006:87). 
  
Jag stod nog i skamvrån (Lindqvist, 2006:87). 
  
Joel la på, satt en stund i soffan och gungade fram och tillbaka för att mildra suget i 
magen (Lindqvist, 2006:87).   
  



 

 
 

Det kunde förstås vara grannen under som höll på med något, men pojkens tal om 
råttfällor manade omedelbart fram bilden av en råtta som rörde sig under golvet 
(Lindqvist, 2006:88).  
  
Han var inte rädd för råttor, men det var honom obegripligt hur de hade kunnat ta 
sig in i ett höghus, dessutom till översta våningen (Lindqvist, 2006:88). 
  
Det svarade stumt, massivt mot has knogar (Lindqvist, 2006:88).  
  
Det fanns en enkel sammanfattning av de fenomen som han hade observerat under 
kvällen: Det här huset håller på att gå åt helvete (Lindqvist, 2006:88). 
  
Han såg framför sig hur en armé av råttor knaprade sig igenom betongen, 
perforerade huset som en toapappersrulle och fick det att mjukna, luta (Lindqvist, 
2006:88). 
  
Al-Qaida-råttor som arbetade på längre sikt (Lindqvist, 2006:88).  
  
Han fnös till när han såg råttor i turban infiltrera västvärldens skrytbyggen 
(Lindqvist, 2006:88).  
Hur var det här nu då? (Lindqvist, 2006:88) (Generisk språkfigur enligt ovan?)  
  
Lasse slog siffrorna och ett lågmält knattrande hördes när han slog på en 
miniräknare (Lindqvist, 2006:88). 
  
Om det här som du säger stämmer så har du en avvikelse på ungefär en grad 
(Lindqvist, 2006:88). 
  
Att huset lutar typ tjugo centimeter (Lindqvist, 2006:88).  
  
Miljonprogrammet, den surven? (Lindqvist, 2006:88).  
  
Vi har haft en del trassel med dom husen (Lindqvist, 2006:89).  
  
Det konstiga i det här du säger är ju att det liksom skedde över en natt (Lindqvist, 
2006:89). 
  
Kanske kan hyra nån rulle också (Lindqvist, 2006:89).  
  
Jag dyker upp vid sjusnåret om Gud och basen vill (Lindqvist, 2006:89). 
  
De sa hejdå och la på (Lindqvist, 2006:89). 
  
Visst var de bästisar, men ändå ville inte Joel ringa som en hysterika: Lasse, huset 
lutar! Lasse, det är en råtta i köket! Lasse, hjälp! (Lindqvist, 2006:89). 
  
Det var ju uppenbarligen inget överhängande problem (Lindqvist, 2006:89). 
  
Inget överhängande problem (Lindqvist, 2006:89). 
  



 

 
 

Men det var ju just vad det var: huset hade överhäng, och det var problemet 
(Lindqvist, 2006:89). 
  
Nu blev det ett par glas vin, lite teve och sedan i säng (Lindqvist, 2006:89). 
  
Det hände att han bemödade sig med att tappa upp vinet på flaskor, men han hade 
noterat att det mognade nästan lika bra i tunnan och man slapp hålla på att jiddra 
med en massa tomflaskor (Lindqvist, 2006:89). 
  
När den var tom skulle han sätta en ny sats, under mellantiden höll han sig till 
lådvin (Lindqvist, 2006:89). 
  
Alkis light (Lindqvist, 2006:89). 
  
Han skulle inte ha fäst mycket avseende vid det om det inte varit för att det ingick 
(Lindqvist, 2006:89).  
  
Något var kajko med huset (Lindqvist, 2006:89). 
  
Kvällen förflöt som vanligt (Lindqvist, 2006:90). 
  
Han tittade på en EMU-debatt där båda sidor utlovade katastrof om de inte fick 
som de ville (Lindqvist, 2006:90). 
  
Eller om det var huset som knakade när det böjde sig längre ner mot jorden 
(Lindqvist, 2006:90).  
  
Tyvärr hade han glömt att göra ett märke, men han var ändå så gott som säker på 
att bubblan hade rört sig mot fönstret (Lindqvist, 2006:90). 
  
Känslan i magen sa samma sak: lutningen hade blivet värre (Lindqvist, 2006:90). 
  
Husens kanter bildade inte längre ett upp och nedvänt V, utan snarare ett mycket 
uttöjt D eller en pilbåge där hans eget hus var bågen och det andra strängen 
(Lindqvist, 2006:90). 
  
Ur balanssynpunkt var det säkert bättre, men…det var något djupt oroande med 
ett hus av stål och betong som betedde sig som om det vore gjort av gummi 
(Lindqvist, 2006:90). 
  
Han tog tunnelbanan till Vällingby och lyckades under dagen skjuta undan sina 
bekymmer (Lindqvist, 2006:90). 
  
Kunden vägde skeptiskt järnen i handen (Lindqvist, 2006:91). 
  
Joel tvekade en sekund och gick sedan och slog i produktkatalogen för säkerhets 
skull (Lindqvist, 2006:91).  
  



 

 
 

Medan han löpte med fingret över siffrorna som visade hållfastheten för de olika 
dimensionerna, tänkte han: Det här skulle jag inte ha gjort igår. Igår skulle jag bara 
ha garanterat att det höll (Lindqvist, 2006:91). 
  
Planerar du att ha en stridsvagn i boden så håller det kanske inte, men… 
(Lindqvist, 2006:91).  
  
Bara pinnar, som byggd av dina tändstickor, va? Vore den byggd med rektanglar 
skulle den inte kunna lyfta en elefant ens. Skulle vika sig. Men trianglarna…allt 
pressar på vartannat, all tyngd går ner i marken. Helt otroligt. Inte konstigt att 
Pythagoras var religiös (Lindqvist, 2006:91 
  
Joel slog igen katalogen och tänkte på World Trade Center (Lindqvist, 2006:92). 
  
Det var elden som hade sänkt dem (Lindqvist, 2006:92). 
  
Alla gubbarna var lätt simmiga i ögonen, hade börjat småfira ett par timmar 
tidigare (Lindqvist, 2006:92). 
  
Vinstkupongen låg på hedersplats mitt på bordet (Lindqvist, 2006:92).  
  
Det skrället skenade efter tvåhundra meter, blev struken. Hade vi tatt Morgans 
pålle skulle vi haft fyrahundratjugotusen att dela på (Lindqvist, 2006:92). 
  
Pallar inte det här (Lindqvist, 2006:92).  
  
Svårt att fira tre papp när man kunde haft hundra (Lindqvist, 2006:92).  
  
”Kom igen nu”, sa Berra (Lindqvist, 2006:92). 
  
Rätta glädjen vill inte infinna sig, sorry (Lindqvist, 2006:92). 
  
”Black Riddle, vet du”, sa Berra. ”Det är hamburgerfabriken nästa där” (Lindqvist, 
2006:92).  
  
Sanchez kroknade ner mot Lundin, sökte kontakt (Lindqvist, 2006:94). 
  
Ändå var det som om en smygande fasa klättrade uppför hans rygg (Lindqvist, 
2006:94). 
  
Han tittade på namntavlan igen och greps av ett slags saknad (Lindqvist, 2006:94). 
  
Han önskade att han kunnat tala med dessa människor som bara var namn, 
medinvånare i hans by på höjden. Om de hade varit fler, kunnat jämföra 
upplevelser med varandra, talat. Haft byaråd (Lindqvist, 2006:94). 
  
Istället tog han hissen upp till sin lägenhet, ensam (Lindqvist, 2006:94). 
  
När han kommit till översta våningen trotsade han ändå tabuet mot kontakt och 
ringde på hos Lundberg mitt emot (Lindqvist, 2006:94). 



 

 
 

  
Man ville inte verka jobbig, hispig (Lindqvist, 2006:94).  
  
Han låste upp sin dörr och fattade ett beslut: om Lasse sa att husets beteende inte 
hörde till det normala, skulle han ringa Svenska Bostäder redan nästa morgon 
(Lindqvist, 2006:94). 
  
Sin vana otrogen skopade han upp ett par glas vin det första han gjorde (Lindqvist, 
2006:94). 
Känslan som hade gripit honom nere i trapphuset, att han var betraktad, ville inte 
lämna honom (Lindqvist, 2006:94).  
  
Först när han druckit i sig vinet började han plana ut, sluta bry sig (Lindqvist, 
2006:94).  
  
”Tjena”, sa han och hajade till när han såg Joel (Lindqvist, 2006:95).  
  
Det här måste åtgärdas, förmodligen får dom riva hela skiten (Lindqvist, 2006:95).  
  
Joel släppte sina funderingar och frågade: ”Hur kan det bli så?” (Lindqvist, 
2006:95). 
  
Joel stod kvar och tittade upp mot fönstren, kisade som om han försökte tyda en 
suddig skrift (Lindqvist, 2006:96) 
  
Som om två bilder lagts ovanpå varandra och täckte varandras konturer, såg han 
det: Mönstret av tända och släckta var exakt likadant som kvällen innan (Lindqvist, 
2006:96). 
  
En stor ängslan kom över honom (Lindqvist, 2006:96).  
  
Joel knöt nävarna och stålsatte sig (Lindqvist, 2006:97). 
  
Det sved till under ögonlocken och hjärtat knöts (Lindqvist, 2006:97).  
  
Han tog ett prövande steg in i lägenheten (Lindqvist, 2006:97). 
  
För att stilla skräcken som ville ta hans kropp i besittning, började han mumlande 
sjunga:”Maybe I didn´t treat you quite as good as I should…” (Lindqvist, 2006:97). 
  
Stigande rött. Bilden av en termometer blixtrade till. Pelaren av kvicksilver som 
sakta steg uppåt (Lindqvist, 2006:99).  
  
Stum i kroppen kom han ut i trapphuset, gick som på styltor till första våningen 
(Lindqvist, 2006:99).  
  
Fortfarande bedövad gick han vidare uppför trapporna som på styltor eller 
hängande i trådar, mekaniskt (Lindqvist, 2006:99). 
  
Han måste få klarhet (Lindqvist, 2006:99). 



 

 
 

  
Joel stod med armarna efter sidorna, pulsen sög i tinningarna och skräcken fick 
grepp om honom, kramade honom (Lindqvist, 2006:99). 
  
Benen spratt till som av en elstöt och han sprang uppför trappan till sin egen 
lägenhet (Lindqvist, 2006:99). 
  
Trappan lutade och han sprang genom en korridor av tunnelseende, en spöktunnel 
(Lindqvist, 2006:99). 
  
När han kastade sig in i lägenheten såg han det han minst av allt velat se 
(Lindqvist, 2006:99).  
  
Det klickade ihåligt inifrån (sic!) den tomma vattenbehållaren och Lasse sa: 
”Verkar som om du har problem med-” (Lindqvist, 2006:99).   
  
Joel fick tag i hans ena hand, men kraften som drog var så enorm att han lika gärna 
hade kunnat försöka stoppa ett rusande tåg med fingertopparna (Lindqvist, 
2006:100). 
  
Han hade inte mer än fått grepp innan vännens hand slets ur hans egen och Lasse 
kastades som en trasdocka snett inåt (Lindqvist, 2006:100).  
  
Dess innehåll forsade ut över golvet medan Lasses kropp drogs ner genom det 
omöjligt lilla hålet (Lindqvist, 2006:100). 
  
När värvet var utfört kom den upp ur toaletten igen (Lindqvist, 2006:100). 
  
Joel sprang mot ytterdörren, men ormen var ute ur badrummet på en sekund, skar 
av hans väg (Lindqvist, 2006:101). 
  
Änden reste sig, slog ett snabbt varv runt hans båt som på en gammal skräckbild 
från havet, seglare attackerade av jättebläckfiskar (Lindqvist, 2006:101).  
  
Denna svarta kabel av enbart muskler som sökte sig igenom hans vardagsrum vara 
bara en utlöpare av någonting större. Något mycket större. Något så stort att det 
kunde böja ett höghus som ett aspskott (Lindqvist, 2006:101 
  
Majken  
  
Djupanalyserade excerpter 
  
Hennes ögon var mörkbruna, nästan svarta och näsan stor, böjd som en näbb. Ah, 
nu vet jag. Förlåt mig, men jag har försökt hitta den här bilden, nu såg jag den.  
 Som man föreställer sig kvinnorna i grekiska ödesdramer: Antigone, Medea, vet ni 
vad jag menar? (Lindqvist, 2006:260).  
  
Men förmodligen är det en klassfråga, om ni förstår vad jag menar. Doften på NK är 
olik den på Åhléns. Kanske är det frånvaron av svett (Lindqvist, 2006:245).  
  



 

 
 

Det såg minst sagt exklusivt ut. Mer som ett tempel än som en affär, ett heligt rum 
vigt åt stilen (Lindqvist, 2006:245).  
  
Maskinen i min hand var värd tjugotusen, den var…makt. Ja. Jag tittade på de 
infällda knapparna, den rena formgivningen, tänkte på rådhuset dit jag blivit kallad 
efter mitt andra gripande. Samma blanka ogenomtränglighet, samma tyngd. En 
annan värld, maktens värld (Lindqvist, 2006:264).  
  
Här var de alltså. Snattarfacket, knyckarkyrkan. Samlade kring en bubbla av silver 
fylld av stöldgods (Lindqvist, 2006:259).  
  
Jag vet inte varför, men plötsligt kom ett hugg i magen och jag började gråta. Det var 
något med ljudet av den ensliga ringsignalen som ekade mellan väggarna: som en 
drunknad, döende som skriker och skriker men ingen finns där som svarar (Lindqvist, 
2006:248).  
  
Tårarna rann ner i munnen, smakade salt, och plötsligt sköt en alldeles klar tanke 
genom huvudet: Det är ju inte så. Det är tvärtom. Det är någon annan som ropar och 
det är jag som inte svarar! (2006:249).  
  
När han dog gjorde hon snatteriet viktigare. Gjorde en värld av det. Hemsnickrad 
psykologi, kanske, men du kommer att förvånas över hur ofta det faktiskt är så 
enkelt (Lindqvist, 2006:272).  
  
”Han hade dött av naturliga orsaker. För tre eller fyra dagar sen.” […]  
 ”Allt det hon berättat om, hur hon pysslade med honom, satt med honom. Han var 
död hela tiden.” […] det var strax efter att hennes man dött som hon ringde till 
Majken. Vem är Majken? Vem som helst, kanske ingen alls.” (Lindqvist, 2006:272)  
  
Vindrutan sprängdes till en vit skärm som la sig över mina ögon, fick allt att 
försvinna. Vi är inte osynliga (2006:275).    
  
 
Övriga analyserade excerpter 
  
Men att lägga plastfolie kring hela, svenska kålrötter och sedan kalla sig ”Gröna 
Konsum” är inte acceptabelt (Lindqvist, 2006:231).  
  
Det är hyckleri, rent utsagt (Lindqvist, 2006:231).  
  
Men av många droppar små blir en stor å, och av några ton plastfolie blir det 
onekligen ett berg till slut (Lindqvist, 2006:231).  
  
Jag förklarade mitt ärende, och hade väl förväntat mig svalt medhåll, en försäkran 
om att vi jobbar för att göra våra butiker mer miljövänliga och tack för att du 
ringde, din synpunkt är viktig (Lindqvist, 2006:231).  
  
Men Majken mer än höll med. Hon spädde på (Lindqvist, 2006:231).  
  



 

 
 

Jag berättade att jag alltid försökt handla på Konsum eftersom jag tror på 
kooperationen som idé, även om den lakats ur på senare år (Lindqvist, 2006:231).  
  
Majken skrattade. ”Lakats ur? Jo, du. Skinnflåtts, gröpts ur och kastats på sophögen 
kunde man också säga. Vet du vad cheferna inom KF tjänar?” (Lindqvist, 
2006:232).  
  
Allt eftersom samtalet fortskred fick jag en konstig, sugande känsla i maggropen 
(Lindqvist, 2006:232).  
  
Hon var ju företagets ansikte – eller röst – utåt och skulle väl parfymera och piffa 
upp allt skamfilat snarare än lyfta fram det (Lindqvist, 2006:232). 
”Får ni det att gå ihop på det?” (Lindqvist, 2006:232).  
  
Det blev tyst ett ögonblick (Lindqvist, 2006:232).  
  
Känslan i maggropen, som varit borta under den långa stund vi talat om annat, 
kom tillbaka (Lindqvist, 2006:232).  
  
Nu skrattade Majken igen och ett förmodligen fånigt leende kom över mina egna 
läppar (Lindqvist, 2006:232).  
  
Jag tyckte verkligen om hennes skratt. Det kom så lätt, pärlande (Lindqvist 2006. 
232). 
   
Hennes röst var en gammal människas, om nu kvinnor i min egen ålder är gamla, 
men hennes skratt var något annat, kom från en annan källa. Den inre bild jag 
hunnit skapa av henne föryngrades. Jag såg stora blå ögon, solglitter (Lindqvist, 
2006:233 
  
”Frågan som varenda butik, som hela konsumtionssamhället ställer till oss”, sa hon 
(Lindqvist, 2006:233). 
  
Jag studerade mönstret på trasmattan i hallen, lät blicken vandra vidare till 
ytterdörren, repig efter sammanstötningar med Börjes rullstol. Fortsatte i tanken 
ut till trapphusets tystnad. Tystnaden överallt som skulle återkomma när jag la på 
luren (Lindqvist, 2006:233).  
  
Lite för ivrigt, möjligen, men herregud, vi var två äldre kvinnor och inte blyga 
tonåringar. Integriteten må växa med åren, men ytlig prestige kan man vara utan. 
Jag var mycket ensam och Majken en smula livsluft. Inget att hymla med (Lindqvist, 
2006:233).  
  
Jag har fortfarande inte vant mig vid teknikens landvinningar på 
kommunikationens område (Lindqvist, 2006:234).  
  
Tystnaden blev inte så bedövande som jag hade fruktat; det var som en liten sång i 
mitt huvud. Vilken? Ja, kanske någon av de där Svante Thuresson-dängorna från 
sextiotalet. De där som målade bilder i pastellfärger, en känsla av att världen nyss 
blivit skapad (Lindqvist, 2006:234).  



 

 
 

  
En hel del av bilderna var svartvita, men till färgbilderna kunde man liksom höra 
”Du är en vårvind i april” som bakgrundsmusik (Lindqvist, 2006:234).  
  
De förnuftigt utplacerade butikerna, tunnelbanestationen. Enstaka människor på 
torget: kvinnor i enfärgade kappor, män med hatt. Ett slags fräschhet uppblandad 
med tomhet, som om människorna just hade upptäckt att denna plats existerade, 
försökte finna sig tillrätta. I viss mån var det ju precis så (Lindqvist, 2006:234).  
  
En förväntan fanns i luften: Nu skulle här levas! (Lindqvist, 2006:234).  
  
De paradisiska, dem man kan återvända till för att reflektera över vad som gick 
snett (Lindqvist, 2006:234–235).  
   
   
Så mycket vet jag: det var efter den perioden min egen historia började gå i en 
annan riktning än vad jag hade hoppats på. På tal om Svante Thuresson, alltså 
(Lindqvist, 2006:235).  
  
Det var bara en timme sedan jag hjälpt honom till toaletten, och han hade ätit 
ordentligt med frukost på morgonen, så för ögonblicket fanns det inget jag kunde 
göra för honom (Lindqvist, 2006:235).  
  
Jag vet inte om han förstår vad jag säger, han gör ingen min av det (Lindqvist, 
2006:235).  
  
Egentligen stängde han av redan för trettio år sedan, när Lena dog. Men han 
fortsatte att fungera på det mekaniska planet (Lindqvist, 2006:235).  
  
Men gnistan, själen eller vad man ska kalla det, hade slocknat (Lindqvist, 
2006:235).  
  
Till slut var halvtidstjänsten som spärrvakt han s enda kontakt med yttervärlden 
(Lindqvist, 2006:235).  
  
Jag kan säga som det är: När Börje för fem år sedan började sjunka ner i den här 
slutgiltiga katatonin, stod valet mellan att placera honom på ett hem eller att sluta 
på jobbet för att kunna ta hand om honom (Lindqvist, 2006:235).  
  
Det kan låta hjärtlöst, men jag hade fått nog. Ja, man kan rentav uttrycka det så: 
hade inte Börje dragit sig in i sitt skal så fullständigt, hade jag nog velat ha 
skilsmässa (Lindqvist, 2006:235).  
  
Men om sanningen ska fram så föredrar jag det här vårdpaketet som sitter i soffan 
framför den skugga av en människa som tidigare rörde sig genom rummen på egen 
hand. Så jag stannade. Eller jag behöll honom, för man väl såga (Lindqvist, 
2006:236).  
  
Den där eftermiddagen flöt på som många andra. När det skymde tog jag en tur ner 
till miljöstugan för att se om någon hade slängt något matnyttigt. Haha, nej, så långt 



 

 
 

gånget var det inte. Med ”matnyttigt” menar jag alltså något som kunde användas 
(Lindqvist, 2006:236).  
  
Jag är inte mycket för teve, men det är den stund på dagen som jag och Börje har då 
vi sitter bredvid varandra (Lindqvist, 2006:236). 
   
Framåt tiotiden gick jag in och tittade till honom (Lindqvist, 2006:237).  
  
Vi sitter i vår grav och nickar åt varandra (Lindqvist, 2006:237).  
  
Tomas ringer ibland, men han har nog med sitt. Jag belastar honom inte. Nog om 
detta (Lindqvist, 2006:237).  
  
Man kan kanske såga att den väg som lett mig fram hit började i ostavdelningen på 
Åhléns den där förmiddagen (Lindqvist, 2006:237).  
  
Det som avskräcker de flesta människor från att göra den kalkylen är rädslan för 
att åka fast (Lindqvist, 2006:238).  
  
Så jag tar risken, även om det känns lågt ibland (Lindqvist, 2006:238).  
  
En tyngd föll från mitt hjärta (Lindqvist, 2006:238).  
  
Kungen. På vilket sätt har han förtjänat (det är det ordet som är knuten) att åka 
runt och äta gourmetmat på olika platser varenda dag? Hur har den och den och 
den förtjänat att bara gapa så flyger lammfrikadeller och persiljedoftande 
potatiskroketter in i deras munnar? Har de slitit ut axlarna på att bära 
vattenhinkar, bränt sönder huden på händerna med rengöringsmedel eller suttit i 
en grav med tillsammans med en levande död och därigenom sparat enorma 
summor åt samhället? (Lindqvist, 2006:238).  
  
För första gången kände jag mig inte det ringaste orolig (Lindqvist, 2006:238).  
  
Oavsett vad jag förtjänat och inte förtjänat skulle jag aldrig, aldrig, aldrig stjäla 
något från en liten bokhandel, eller – Gud förbjude – från ett bibliotek (Lindqvist, 
2006:239).  
  
Det kanske förvånar er att jag inte blivit haffad fler gånger? (Lindqvist, 2006:239).  
  
Ibland ser jag andra snattare som lika gärna kunde ha en skylt runt halsen 
(Lindqvist, 2006:239).  
  
Även de kunde lika gärna ha en skylt (Lindqvist, 2006:239).  
  
Pojken lät bli godiset och stack därifrån (Lindqvist, 2006:239).  
  
Jodå, det är ett sätt att fördröja hemkomsten till graven, men jag tror på motion, så 
länge man orkar sträcka på benen och gå är det inte riktigt ute med en (Lindqvist, 
2006:239).  
  



 

 
 

Kom en ängel fram till mig och frågade: ”Skulle du vilja dö omedelbart och 
smärtfritt i detta ögonblick?” så skulle jag svara ja, men självmordets praktiska 
hantverk har jag aldrig varit i närheten av (Lindqvist, 2006:239).  
  
På nätterna, när man går runt i de där tysta salarna och känner sig som 
en…väktare. Som någon ur en Borgeshistoria (Lindqvist, 2006:240).  
  
Bortsett från Tyngden och nåden är det väl inte exakt de böcker jag skulle välja att 
ta med mig till en öde ö, men bra nära (Lindqvist, 2006:240).  
  
Inte det minsta lik mig ens när jag var i den åldern; ändå lånade hon så att säga 
mina böcker (Lindqvist, 2006:240).  
  
Jag höll mig tio steg bakom henne (Lindqvist, 2006:241).  
  
Ett slags – vad ska jag kalla det? – tröst kom över mig. Det blev lite varmt i magen. 
När hon plötsligt vände sig bort från tavlan och fortsatte längs Sveavägen stod jag 
kvar. Pysslade med värmen i magen (Lindqvist, 2006:241).  
  
Det är inte ofta det ringer, så man får passa på, ha ha (Lindqvist, 2006:241).  
  
Jag vet inte varför, men ganska omgående redogjorde jag för min räd på Åhléns 
(Lindqvist, 2006:241).  
  
Personligen tycker jag att den är för uppstyckad, osammanhängande, medan 
Majken ansåg att Ekmans bästa personporträtt står att finna i den boken. 
Dessutom hävdade hon att den fick ett helt annat lyft on man kunde Krilonsviten 
(Lindqvist, 2006:241).  
  
”Det blev en väldig skillnad. Det kan inte hjälpas, jag har alltid känt mig lite smutsig 
när jag norpat saker, men idag –”   
 ”Norpat!”  
 ”Norpat, ja.”  
 ”Är inte det sånt som råttor gör? Norpar?”  
 ”Ja, snattat då”, sa jag lite sårat. ”Du vet vad jag menar.”  
 ”Jodå. Vi kanske kan enas om ´hämta´?” (Lindqvist, 2006:242).  
  
Jag förstod inte vad som var så roligt, men det var en lättnad att vi var i samma båt 
(Lindqvist, 2006:242).  
  
Ganska snabbt hade det vuxit fram ett slags lekfullt kurtiserande mellan oss. Som 
om vi försökte imponera på, Charmera varandra (Lindqvist, 2006:242 - 243). 
  
Trots att hon var lite mystisk, eller kanske på grund av det, kände jag en stark och 
otvungen närhet till henne. Kanske var jag bara utsvulten, vad vet jag (Lindqvist, 
2006:243).  
  
Det var som att befinna sig i en Graham Greene – roman. Speciellt detaljen med den 
blå scarfen kändes klassisk (Lindqvist, 2006:243).  
  



 

 
 

Faktum var att jag där och då började skissa på ett eget scenario (Lindqvist, 
2006:243).  
  
Jag tror att han är inne i den sista fasen av sin avtyning. Jag vet inte hur jag ska 
göra. Kanske borde jag ändå låta lägga in honom (Lindqvist, 2006:244).  
  
En annan människas blick, även om den är tom (Lindqvist, 2006:244).  
  
Han bär ju mitt liv i sig, om ni förstår. Han är mitt enda vittne. När han försvinner 
finns det bara jag och gamla fotoalbum som kan intyga att jag alls existerat 
(Lindqvist, 2006:244).  
  
Det var den där filmen som verkligen knäckte Börje (Lindqvist, 2006:244).  
  
Börje hade aldrig tagit till sig vad det var hon höll på med (Lindqvist, 2006:244).  
  
Det gjorde honom så ont. Jag kanske inte var tillräckligt förstående, men jag hade 
fullt upp med att försöka förhindra att samma sak hände med Tomas. Han var på 
väg ditåt, och Börje var ännu mer förnekande än han hade varit med Lena. Han 
ville inte se (Lindqvist, 2006:244).  
  
När en av expediterna från Armani gick ut, och en kund ett par minuter senare gick 
in, tog jag min chans. Utan att se åt sidorna gick jag rakt in i helgedomen och 
fortsatte till det högra provrummet (Lindqvist, 2006:245).  
  
När jag kom in i det spartanska provrummet flämtade jag till (Lindqvist, 
2006:245).   
   
Det förändrade ju en hel del, som ni förstår. Inga tetrapack på kungliga; det här var 
allvar. Som när Palme blivit skjuten (Lindqvist, 2006:246).  
  
Hennes ögon var blå. Förmodligen förstärktes deras färg av scarfen, men ett kort 
ögonblick var det som att titta in i en svetslåga (Lindqvist, 2006:247).  
  
Jag bara stod där som ett fån med det presentinslagna paketet i handen och 
stirrade efter henne (Lindqvist, 2006:247).  
  
Kvinnans ögon svävade fortfarande framför mig som en lampa några sekunder 
efter att man släkt ljuset (Lindqvist, 2006:247).  
  
Men jag måste säga till mitt försvar att jag hade Tomas att ta hand om. Hade jag 
grävt ner mig som Börje gjorde vet jag inte hur det skulle ha gått. Det är alltså inget 
att förvåna sig över att Börje inte skyndade till min hjälp nu när svagheten kom 
över mig. Så jag bara satt där bredvid honom medan skymningen föll. En liten tröst 
var det (Lindqvist, 2006:250).  
  
Ursäkta. Jag har alltid varit lite mammig (Lindqvist, 2006:251).  
  
Det luktade lite retorik, om ni förstår vad jag menar. Det var inte vad jag väntat 
mig.   



 

 
 

 ”Majken”, sa jag. ”Jag är ingen idiot. Du behöver inte tala till mig som nåt slags 
frikyrkopastor.”  
 Jag hade väntat mig att hon skulle bli stött. Istället hävde hon upp ett gapskratt 
som var så kraftigt att jag fick hålla luren en bit från örat (Lindqvist, 2006:252 – 
253).   
   
Avledande manövrar, allt det där jag nämnde (Lindqvist, 2006:253).  
  
Det är vår lilla högtid, vår…gudstjänst (Lindqvist, 2006:254).  
  
Börje låg i soffan och såg på när jag arbetade. För en gångs skull var inte teven på. 
Det var som en…sporre, jag vet inte. En smula kontakt. Jag höll på till sent på 
kvällen (Lindqvist, 2006:256).  
  
Jag tittade på människorna som gick förbi på gatan. Mycket människor. 
Nervositeten släppte lite. Jag tänkte på alla dessa människor, alla dessa främlingar 
är även de inblandade i hemliga sammanhang, okända för mig. Alla har sina roller 
att spela i företag, klubbar, kärlek och vänskap. Alla står de någon gång med 
svettiga handflator inför en stängd dörr eller en öppen, vet inte hur de ska börja. 
Jag var inte ensam. Och till skillnad från de flesta hade jag ett manus att följa 
(Lindqvist, 2006:257).  
Jag hade stämt av min klocka mot Fröken Ur innan jag lämnade lägenheten, enligt 
Majkens instruktioner (Lindqvist, 2006:257).  
  
Jag var nära att fresta min lycka med att säga något i stil med att jag skulle anmäla 
dem och så vidare, men jag beslöt att låta bli (Lindqvist, 2006:259).  
  
Den väl dolda rädslan inifrån varuhuset började släppa, ersättas av den sedvanliga 
lättnaden, men större än vanligt. Det kändes som om hela bröstkorgen var fylld 
med helium, händerna lätta som fåglar. Jag skrattade, applåderade åt mig själv. Jag 
hade spelat min roll perfekt. Majken skulle vara nöjd med mig (Lindqvist, 
2006:259).  
  
Om jag säger så här: Det finns två sätt att åldras. På det ena fungerar åldern som en 
förvrängare av utseendet, tjugofem- eller trettioårsansiktet. Det sväller, blir 
rynkigt eller slappt. Man tittar på ett sådant ansikte och kan med viss svårighet 
föreställa sig hur människan en gång sett ut, men nu är hon en förstörd frukt 
(Lindqvist, 2006:259 – 260).   
   
Ansiktet fyrkantigt, med framträdande knotor, lite som en sådan där inuit. Ja, 
eskimå, alltså. Jag vet inte; jag tänkte att hon såg ut som om någon som bott på en 
liten ö i hela sitt liv (Lindqvist, 2006:260).  
  
När hon fick syn på mig sprack hennes tunna läppar upp i ett leende, och hon gick 
mig till mötes (Lindqvist, 2006:260).  
  
Hon har gått till vila bland sina mödrar, för att travestera grekerna (Lindqvist, 
2006:260).  
  



 

 
 

Kring Majken stod en märklig självklarhet: den fanns i hennes rörelser, i frånvaron 
av sökande ögonkast. Jag lutade mig tillbaka i sätet och lät mig föras med 
(Lindqvist, 2006:261).  
  
Jag sa förut att jag är stark, alltid har varit stark. Ni kanske kan förstå att det finns 
en smula lättnad i att lämna över rodret till någon annan. Även detta kräver styrka, 
nämligen. Styrkan i att veta att man kommer att bromsa, sätta stopp när så krävs. 
Då kan man sträcka sig mot sina gränser. Man kan förstås vara alldeles svag också, 
viljelöst överlämna sig, men det är något annat.  
 Åh, allt det här är bara prat. Mitt liv har inte varit sådant att jag vet något om att 
sträcka sig mot gränser. Men om att överleva vet jag ett och annat. Om att bita ihop 
och gå vidare (Lindqvist, 2006:261).  
  
Vi körde norrut, mot ytterområden där jag aldrig hade varit. Det var som en utflykt 
(Lindqvist, 2006:261).  
  
Jag tyckte att jag var ute för första gången på många år (Lindqvist, 2006:261). ( 
  
På en plats för sig stod hundratals kylskåp staplade på varandra, det enda som 
saknades var en isbjörn på toppen (Lindqvist, 2006:262).  
  
En medelålders man stod och lastade av en kärra med möbler. Han gjorde det 
liksom mekaniskt, var tom i blicken (Lindqvist, 2006:262).  
  
Till slut kom vi i alla fall fram till det roliga (Lindqvist, 2006:262).   
   
Om jag av någon anledning varit fast besluten att jag skulle ha en sådan där 
apparat skulle jag ha fått snåla och spara i minst två år, förmodligen längre. Det 
skulle aldrig ha hänt. Det var som om att hålla en skärva av en annan värld i sina 
händer (Lindqvist, 2006:263).  
  
Innan jag visste ordet av hade jag gett mig på allt det jag burit med hammaren. Det 
fanns en speciell förtjusning…jag vet inte hur jag ska förklara det…ni vet den där 
lukten som finns kring saker som är nya? Att det var den jag hade att göra med. Att 
det var den jag slog sönder (Lindqvist, 2006:264).  
  
Jag reste mig; det var som en röd hinna för mina ögon (Lindqvist, 2006:264).  
  
Med resten av sakerna hjälptes vi åt. Bam, bam (Lindqvist, 2006:264).  
  
Jag blev full i skratt. Vi vräkte in skärvorna och metallbitarna i containern. Det stod 
ett par teveapparater där. Jag var tvungen att lägga band på mig för att inte ge mig 
på dem. Jag skulle ha kunnat hålla på mycket längre. En miljon, två, fem (Lindqvist, 
2006:264).  
  
Jag lutade mig mot rutan, såg de exklusiva butikerna på Strandvägen passera revy. 
Hopplöst, hopplöst. Jag kom att tänka på en sak, frågade:  
 ”Du. Varför var inte de andra med? På tippen, menar jag.”  
 Vi kröp över Djurgårdsbron, och Majken vände sig mot mig ett ögonblick, tittade 



 

 
 

sedan tillbaka på vägen.  
 ”det här var bara för dig”, sa hon (Lindqvist, 2006:265).  
  
Jag kan inte säga att jag någonsin hann bli klok på Majken. Det är synd; jag hade 
gärna lärt känna henne bättre. Eller så var vi inte menade att komma riktigt nära 
varandra (Lindqvist, 2006:266).  
  
Jag är inte senil eller dement eller något, men så fort jag försöker tänka på de där 
två dagarna med Majken, så…löser det liksom upp sig (Lindqvist, 2006:266).  
  
Kanske för att det var något av lek över det hela (Lindqvist, 2006:266).  
  
”Det är för mycket som försvunnit”, sa hon. ”Saker man trodde skulle bli, som inte 
blev.” (Lindqvist, 2006:266).  
  
En stor, röd buss for förbi på gatan utanför. Jag fick en ögonblicksbild av hur jag låg 
under hjulen och det for ur mig: ”Vill du dö?” (Lindqvist, 2006:266).  
  
Jag skakade på huvudet. ”Det är slut med det där.”  
 När jag sagt det insåg jag att det var just så enkelt det var: Det var slut med det 
där. Jag hade fått nog. Vi drack vår choklad, åt våra wienerbröd och tittade på en 
ensam svan som kom spatserande utanför fönstret, mitt i vägbanan. Har aldrig sett 
en svan göra så förr. Jag tolkade det som ett tecken utan att veta vad det betydde 
(Lindqvist, 2006:267).  
  
Allt lyste gnistrande vitt när vi kom ut från kaféet. På Djurgårdskanalen passerade 
ett par skridskoåkare. Människor som stod och väntade vid busskuren såg blanka 
ut, som namn i telefonkatalogen (Lindqvist, 2006:267).  
  
”Egentligen”, sa jag och tog in världen omkring mig, ”Egentligen är vi helt och hållet 
fria.”  
 ”Om man inte tar hänsyn, ja”, sa Majken.  
 ”Varför skulle vi det? Vem har tagit hänsyn till oss?”  
 Majken ryckte på axlarna. ”Inte många.”  
 Vi stod med händerna i kappfickorna, såg oss omkring som om vi stod vid en 
korsväg och hade att välja på höger och vänster. Jag lirkade fram mina händer och 
Majken gjorde likadant. Vi tog varandras händer. Jag kan inte säkert säga vem som 
grep efter den andra först. En sekund fick jag en svindlande känsla av att jag tittade 
in i en spegel. Jag blandade ihop mitt eget ansikte med Majkens (Lindqvist, 
2006:267).  
  
Hand i hand gick vi förbi busshållplatsen, mot bilen. Människorna var skyltdockor 
med kläder på (Lindqvist, 2006:268).  
  
Jag tror att vi gjorde upp ett slags…balansräkning. För och emot (Lindqvist, 
2006:268).  
  
Det var sprängdeg. En stor vit klump. Som när man bakar franskbröd (Lindqvist, 
2006:269).  
  



 

 
 

Man kan inte göra människor osynliga. Till slut kräver de att få bli synliga, och då 
smäller det, förstår ni? (Lindqvist, 2006:269).  
  
Men ska ni inte…bura in mig? (Lindqvist, 2006:269).  
  
Sedan kommer väl hemtjänsten och lämnar tillbaka Börje, ha ha. ”Tack för lånet”, 
säger de (Lindqvist, 2006:269).  
  
Lennart plockade ut bandet ur bandspelaren och la det till samlingarna. ”Socialen 
tar över när hon kommer hem.” (Lindqvist, 2006:270).  
  
Mattias skulle nog bli bra vad det led. Eller så skulle han bli värsta sortens 
paragrafryttare, det gick inte att säga än. Det drog onekligen mot det sistnämnda 
(Lindqvist, 2006:270).  
  
Lennarts metod var att först få ett så stort grundmaterial som möjligt innan han 
började söka sprickor i det (Lindqvist, 2006:270).  
  
Mattias nickade surmulet (Lindqvist, 2006:270).  
  
Mattias fnös. ”det är väl inget att gå på. Hon kan ju ha…hittat på den biten. För att 
skydda henne.” (Lindqvist, 2006:271).  
  
”Hon sa nåt i stil med att hon inte kunnat ta till sig sorg, inte kunnat acceptera, 
minns du det?”  
 ”Nej.”  
 ”Jo, hon sa…” Lennart tittade på den yngre mannens slutna ansikte och viftade 
bort det han tänkt säga. Det var ingen idé. Mattias fick väl gå någon kurs i empati 
eller liknande. Men plötsligt tyckte han sig se ett annat drag i Mattias min. 
Något…översittaraktigt, ett slags Ja, ja, du har dina idéer du, men du är gullig ändå 
(Lindqvist, 2006:271). 
  
”Lyssna nu. Det här är något om förhörsarbete som du förhoppningsvis kommer 
att förstå med tiden. Kanske. En människa har begått ett brott, men säger sig vara 
oskyldig. Okej. Den här personen kommer alltså inte att erkänna. Vad den däremot 
kan råka undslippa sig är ett erkännande av ett drag i sin karaktär som teoretiskt 
sett skulle kunna leda till att brottet begåtts. Vi forcerar inte fram detta. Ibland 
kommer det av sig självt, i en bisats, i en berättelse om något annat. Är personen 
slipad kommer det inte alls. Men de flesta människor är inte så slipade. Och där har 
vi den lilla tråd vi börjar dra i tills vi har hela nystanet framför oss. Förstår du?” 
(Lindqvist, 2006:271).  
  
Han tittade mot dörren där Dolly försvunnit och sträckte ut armen som om han 
hade velat gripa henne (Lindqvist, 2006:271).  
   
”Jag skulle ha föredragit att dom hämtat henne med en gång, men dom hade inte 
folk. Dom kommer hem till henne senare. Hon kan ju inte sitta där ensam.”  
 ”Herregud”, sa Mattias. ”Vilken soppa.” (Lindqvist, 2006:272).  
  
Det hade börjat skymma när jag kom ut på gatan (Lindqvist, 2006:272).  



 

 
 

  
Händerna sved fortfarande av T-spriten som brunnit på dem ett kort ögonblick 
innan jag lyckats släcka. Jag tog lite snö ur en driva, bäddade in dem. Jag hade sagt 
allt jag tänkte säga. Nu visste de vad det rörde sig om. Ett milt snöfall punkterade 
hettan i mitt ansikte. Det var skönt att röra på benen efter att ha suttit stilla så 
länge. Framför mig på gatan stretade en kvinna i sjuttioårsåldern med en 
shoppingväska på hjul. Hon gick hukad, kuschad, som släpade hon sitt livs alla 
bedrövelser i väskan (Lindqvist, 2006:272 – 273) 
  
Men Mattias hade en gnagande känsla av att detta inte berodde på att hon var 
sinnessjuk, utan på att hon…ja, ljög.  
 Ljög.  
 Han spolade fram och tillbaka på banden en stund, lyssnade igenom vissa partier 
och blev bara stärkt i sin övertygelse (Lindqvist, 2006:273).  
  
Om hon till exempel velat ge sken av att hennes man levde under den period då 
han var död, hade hon bara behövt säga att hon såg honom resa sig och gå till 
toaletten, till exempel (Lindqvist, 2006:273.  
  
Ett brus som av en stor vinge slog förbi hans huvud (Lindqvist, 2006:274).  
  
Rösten brast när han bad att få bli kopplad och när en kvinna svarade: ”Ica 
kundkontakt” i andra ändan frågade han omedelbart:  
 ”Ursäkta, men jag söker Majken.” (Lindqvist, 2006:274).  
  
Jag hade gott om tid att gå igenom mitt liv. Gå igenom. Vad fanns det att gå igenom? 
Så mycket tomhet, år komprimerade till sekunder och samma händelser som 
upprepade sig i oändlighet. Jag var färdig med det där (Lindqvist, 2006:274).  
  
En buss stannade, tutade ilsket (Lindqvist, 2006:274).  
  
Jag satt med den lilla metallklumpen i handen, tittade på den blå knappen. Om år 
kan bli till ögonblick finns det ögonblick som kan bli till år (Lindqvist, 2006:275).  
  
  
 


