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An adventurous genre study 
- A genre study where classic adventure novels are compared with early fantasy 

and science fiction works. 
 

Abstract 

Syftet med detta arbete är att försöka utvinna de stiltypiska skillnaderna mellan senare delen 

av 1800-talets äventyrs-, fantasy- och science fiction verk. Tre separata genreundersökningar 

genomförs där två klassiska verk inom respektive genre analyseras. Dessa analyser ligger 

sedan till grund för tre litterära experiment som i sin tur används som bas för den analys som 

rundar av arbetet. De relevanta skönlitterära verken sammanfattas, analyseras och relateras till 

tillämplig facklitteratur för att stärka spekulationerna. Genreskillnaderna gestaltas slutligen 

genom att de olika genrerna ställs mot varandra med utgångspunkt i fyra utvalda kriterier. 

Avslutningsvis avrundas arbetet med en sammanfattning, samt en sammanställning där 

uppsatsens slutsatser binds ihop med syftet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I äldre litteratur var magiska och fantastiska inslag inte ovanliga, men på 1800-talet med 

realismen kom en ny ordning där det fantastiska blev undanträngt. Under det senaste 

århundradet har dock fantasy och nykomlingen science fiction vuxit sig stora, speciellt bland 

de yngre generationerna.1 Det går fortfarande att ifrågasätta värdet i dessa genrer, kritiker kan 

hävda att det fantastiska inte har någonting med verkligheten att göra. Den kända författaren 

C.S Lewis formulerade dock ett svar som kan lugna alla fantasy och science fiction älskare, 

när han påstod att: 

Mytens värde ligger i att den återger alla kända ting dess ursprungliga inre betydelse. 
Myten river bort vardaglighetens slöja så att vi ser tydligare. Att ge verkligheten en 
mytisk karaktär betyder inte, att vi avlägsnar oss från den. Allt blir mer sig själv i en 
myt.2 

Fantasy och science fiction är ett sätt att tänja på gränserna. Deras världar är oändliga och 

begränsas inte av verkligheten. Det är ett sätt att lära känna både oss själva och den faktiska 

verkligheten vi lever i. 

1.2 Syfte 

Tanken med detta arbete är att försöka utvinna de stiltypiska skillnaderna mellan senare delen 

av 1800-talets äventyrs-, fantasy- och science fiction verk. Alla tre genrer har äventyret som 

driver den huvudsakliga handlingen framåt. Både fantasy och science fiction kan påstås ha 

sina rötter i den väletablerade äventyrsgenren och det var under 1800-talets slut ännu inte 

etablerat var gränserna mellan genrerna gick. Dessa gränser undersöks i detta arbete närmare 

genom en analys av de stiltypiska skillnaderna mellan genrerna. Verk som på 1800-talet låg 

till grund för genrernas utformning analyseras utifrån de nutida definitionerna av genrerna för 

att undersöka hur väl definitionerna nu stämmer in på verken. Detta för att ge en tydligare bild 

av genrerna, samt den utveckling de genomgått det senaste århundradet. 

Forskningsfråga 

- Vilka är de stiltypiska skillnaderna mellan senare delen av 1800-talets äventyrs-, 

fantasy- och science fiction verk? 

                                                
1 Öhman, A, 2002, Populärlitteratur – De populära genrernas estetik och historia, Lund: Studentlitteratur, 138 
2 Toijer-Nilsson, Y, 1981, Fantasins underland – Myt och idé i den fantastiska berättelsen, Uppsala: Klippan, 16 
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1.3 Metod och material 

I denna uppsats ligger utgångspunkten i sex stycken genretypiska, litterära verk från 1800-

talet. De utvalda verken hade stor betydelse för utvecklingen av sina respektive genre och 

tanken är att en närmare analys av dessa stiltypiska skillnader tydligare ska åskådliggör 

olikheterna mellan genrerna. Äventyrsromanen fungerar i denna uppsats som en mall 

gentemot vilken både science fiction och fantasy jämförs. Detta då äventyrsromanen är den 

äldsta av de tre genrerna och eventuellt även enklast att definiera.3 Avsikten med 

äventyrsromanens analys är att hitta de huvudsakliga utgångspunkterna för den klassiska 

genren så att dessa kan användas i jämförelsen till de andra två genrerna. Äventyrsromanen 

representeras i detta arbete av De tre musketörerna av Alexandre Dumas d.ä. och 

Skattkammarön av Robert Louis Stevenson. Båda är klassiska verk som valdes för deras 

popularitet, samt för att de gestaltar två olika tidstypiska stilar inom äventyrsromanen. 

 

Vad berör fantasy och science fiction är målet att försöka utläsa de individuella dragen som 

bidrog till skapandet av genrernas identiteter. Science fiction representeras av Resan till 

jordens medelpunkt av Jules Verne samt Världarnas krig av H. G. Wells. Detta eftersom 

dessa två författare, av många anses vara genrens stamfäder.4 Slutligen representeras fantasy 

av The Well at World’s End av William Morris. Detta då Morris kan ha varit den första 

författaren som skapade en helt ny värld. 5 Både C.S. Lewis och J.R.R. Tolkien erkände att de 

hade influerats av Morris, Lewis ska till och med ha sagt att, “No Mountains in literature are 

as far away as distant mountains in Morris”.”6 Även den andra författaren var en stor 

inspirationskälla för de kommande författargenerationerna, nämligen George MacDonald som 

skrev Phantastes: A Faerie Romance for Men. Boken Phantastes anses av många var den 

första fantasyboken för vuxna och MacDonald har kallats för den första moderna 

mytskaparen.7 

 

De stiltypiska drag som återfinns i dessa verk analyseras och utvecklas sedan vidare till tre 

litterära experiment där samma händelse och motiv gestaltas med hjälp av de olika genrerna. 

Dessa textexperiment utspelar sig i nutid. Detta val gjordes för att själva handlingen är det 

                                                
3 Se definitionen av äventyrsromanen i avsnitt 2.2 
4 Clute, J, Nicholls, P, Grant, J, 1993, The Encyclopedia of Science Fiction, London: Orbit, 1275 
5 Nationalencyklopedin. Fantasy. Hämtad 2016-02-24 
6 Clute, J & Grant, J, 1997, The Encyclopedia of Fantasy. London: Orbit, 666 
7 Toijer-Nilsson. Fantasins underland, 34 
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viktigaste och skillnaderna mellan genrerna framgick bäst i en väldigt enkel berättelse. Flera 

komplikationer och tolkningssidor skulle ha tillkommit hade författaren försökt att gestalta 

1800-talet i dessa korta experiment. För teoretiskt stöd används Litteraturens Historia i 

världen, samt Populärlitteratur – De populära genrernas estetik och historia 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

För att göra denna studie möjlig sett till det avgränsade utrymmet var det nödvändigt att göra 

ett antal begränsningar innan analysen kunde påbörjas. Vid bearbetning av litteraturen 

uppmärksammade jag ett antal utgångspunkter som eventuellt kunde vara intressanta för 

analysen. Dessa intresseväckande punkter förekom i flera av verken och sett till helheten 

bildade de ett mönster. Från dessa utgångspunkter gjorde jag ett urval sett till relevans och 

punkterna sammanfattades till fyra kriterier som i detta arbete ligger till grund för analysen. 

Dessa kriterier är relevant ämneskunskap, kvinnans roll i handlingen, äventyrarens 

motivation, samt resvägar och andra geografiska väsentligheter. 

 

Vad kriteriet relevanta ämneskunskapen innebär i denna uppsats varierar mellan genrerna. I 

äventyrsromanen är det den ämneskunskapen som författaren tillskriver karaktären relaterat 

till dennes utvalda aktivitet i handlingen, livet som musketör eller piratlivet för att vara mer 

exakt. I science fiction är ämneskunskapen relaterad till vetenskap och den kunskap 

karaktärerna ger sken av att besitta inom området. Fantasys relation till ämneskunskap är mer 

diffus, den kan enklast förklaras som karaktärens vetskap och förståelse av författarens 

påhittade värld. Kvinnans roll i handlingen tar upp några relevanta kvinnors betydelse för 

verken. Detta ämne är intressant sett till den utveckling som under 1800-talet pågick i 

samhället, samt i relation till 2000-talets definitioner av genrerna. Alla utvalda böcker är 

skrivna av män och om inte annat visar detta kriterium på hur kvinnosynen såg ut under denna 

tidsperiod. 

 

Det kriterium som kanske bäst gestaltar skillnaderna mellan genrerna är äventyrarens 

motivation. Detta kriterium var det som jag först upptäckte ett mönster inom och som 

inspirerade uppsatsens struktur. Mönstret inom detta kriterium var tydligast och gav en god 

grund för en intressant analys och jämförelse mellan genrerna. Det sista kriteriet är resvägar 

och andra geografiska väsentligheter. Detta kriterium gestaltar både karaktärernas 

personligheter och författarnas stilar. Det är intressant att även detta kriterium uppvisar en 
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tydlig tendens till ett mönster. För att slutligen tydliggöra genreskillnaderna används dessa 

kriterier i de tre textexperiment som återfinns i fullständig form i Bilaga 1-3, samt i analysen 

av textexperimenten. Avsikten är där att gestalta genrernas stilskillnader med hjälp av dessa 

fyra kriterier. 

1.5 Disposition 

För att göra uppsatsen så överskådlig som möjligt har de tre genrerna fått varsitt kapitel. De 

respektive kapitlen inleds med korta sammanfattningar av verken och fortsätter med 

genreanalyser där fokus ligger på de fyra tidigare nämnda kriterierna. Varje kapitel avslutas 

med en kort sammanfattning som tydliggör de punkter som är relevanta för läsaren att ta med 

till den slutgiltiga analysen. 

 

Avslutningsvis genomförs en genrejämförelsen där olikheterna mellan genrerna analyseras 

och stilskillnaderna diskuteras. I detta kapitel ställs genrerna mot varandra och de litterära 

experimenten ger en tydlig mall för jämförelsen. En kort sammanfattning och några 

avslutande ord binder sedan ihop arbetet. 

2. 1800-talets äventyrsroman 

2.1 Sammanfattning 

Alexandre Dumas d.ä. – De tre musketörerna 

Fransk, historisk äventyrsroman från 1844. 

Berättelsen gestaltar 1600-talets Frankrike och följer huvudsakligen den unge äventyrslystne 

d’Artagnan, från hans barndomshem, in i Paris virrvarr av konspirationer och passion. 

D’Artagnan lär tidigt känna de tre musketörerna Athos, Porthos och Aramis, genom att han på 

olika sätt förolämpar alla tre och därmed blir utmanad på duell av dem alla. Duellerna blir 

dock avbrutna av Cardinal Richelieus män som vill arrestera musketörerna. D’Artagnan 

kommer utan att tveka till de tre vännernas hjälp och från den stunden är de fyra oskiljaktiga. 

D’Artagnan faller vid första ögonkastet huvudstupa för sin hyresvärds fru och det är genom 

henne som hans äventyr tar dess börja. Frun, Constance är i drottningens tjänst och i ett 

desperat ögonblick ber hon d’Artagnan om hjälp för att rädda drottningen. D’Artagnan reser 

till London och träffar där hertigen av Buckingham, med vars hjälp d’Artagnan räddar 

drottningen från Cardinal Richelieus försök att förstöra hennes äktenskap. D’Artagnan och 
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hans vänner genomgår många prövningar och det kanske största hotet kommer från Lady de 

Winter, en kvinna som arbetar för Cardinal Richelieu. Den unga d’Artagnan faller i onåd hos 

henne och hon gör allt i sin makt för att försöka ta hans liv. Med turen på sin sida klarar sig 

dock d’Artagnan varje gång och i slutet ställs han och vännerna mot Lady de Winter. Lady de 

Winter blir slutligen ställd till svars för sina handlingar, men inte förrän hon hinner ta livet av 

d’Artagnans kärlek Constance. 

 

Robert Louis Stevenson – Skattkammarön 

Engelsk äventyrsroman från 1883. 

Romanen inleds med att man genom huvudkaraktären Jim Hawkins får lära känna kaptenen 

Billy Bones som tar in på Jims föräldrars värdshus. Vid Bones död får Jim och hans mamma 

efter lite om och men, en skattkarta som den kloke Doktor Livesey konstaterar leder till 

kapten Flints begravda skatt. Med hjälp av den rike Trelawney hyr Jim och doktor Livesey ett 

skepp med besättning och beger sig ut på havet i jakt på ön där skatten ska vara begravd. 

Besättningen visar sig dock inte vara så tillförlitlig som Trelawney inledningsvis trodde och 

Jim råkar höra skeppskocken Long John Silver när han tillsammans med en del av 

besättningen planerar ett myteri. Jim och hans vänner väljer dock att avvakta tills de kommer 

till ön innan de gör någonting åt saken. Väl i land smiter de och den trogna besättningen ut 

och tar över öns enda fästning och är därmed trots sitt begränsade antal, i relativ säkerhet. Jim 

lämnar dock gruppen och träffar på så viss den halvt galna engelsmannen Ben Gunn som 

Kapten Flint övergav där ett antal år tidigare. Det är slutligen tack vare Ben Gunns kunskap 

om ön och Jims ovilja att sitta still som de lyckas lura Long John Silver och hans besättning. 

Silvers lojalitet skiftar ofta och i slutet inser han att hans pirater är på väg att förlora och går 

då över till den goda sidan och hjälper Jim och hans vänner. I slutet av romanen rymmer han 

obemärkt från skeppet och undgår därmed den ofrånkomliga hängningen som 

buckanjäraktiviteter annars medförde. 

2.2 Kort analys av genren 

Vad är en äventyrsroman? 

Nationalencyklopedin definierar äventyrsromanen som: ”samlingsbenämning på en rad 

romantyper där en spännande ”äventyrshandling” utgör ett bärande element.”8 

                                                
8 Nationalencyklopedin. Äventyrsroman. Hämtad 2016-02-24 
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Äventyrsgenren från 1700-talet till och med 1800-talet kan delas upp i ett antal undergenrer, 

exempelvis skräckromanen och den historiska romanen, med flera.9 Äventyrshandlingen i 

Dumas De tre musketörerna består om man ser till helheten av d’Artagnans livshistoria som i 

sig innefattar ett antal mindre äventyrsberättelser. I Stevensons Skattkammarön är resan i sig 

äventyret. Protagonisterna i de båda berättelserna lämnar det välbekanta, för att ge sig ut i det 

okända. 

 

Skattkammarön var för sin stil tidstypisk. I slutet av 1800-talet blomstrade den exotiska 

äventyrsberättelsen där Stevenson av en representant. 10 I och med nya resmöjligheter vågade 

fler drömma sig bort till exotiska orter och Skattkammarön är ett exempel på detta. Läsaren 

får följa den unge Jim på en resa till varmare breddgrader där hotet från pirater alltid lurar. 

Dumas var inte nämnvärt begränsad av det konstfulla författarskapet utan fokuserade istället 

på spännande intriger där händelserna snabbt följer varandra. Dialogen i De tre musketörerna 

är kvick och främjar snarare än saktar ned romanens höga tempo.11 Fokus ligger på den 

franska historien och ett antal historiska karaktärer används i berättelsen. 

 

Ämneskunskap 

Dumas skrev sin roman så att det skulle likna ett historiskt dokument och hänvisade till ett 

antal faktiska historiska individer. Han inledde verket genom att referera till Mémoires de Mr. 

d’Artagnan skriven av Gatien Courtilz de Saundras12 och skapade på så sätt trovärdighet för 

sin text. Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan var kapten för Ludvig den 14:e av 

Frankrikes musketörer och fick stå som modell för Dumas fiktiva d’Artagnan.13 Andra 

historiska karaktärer som Dumas använde sig av var Ludvig den 13:e av Frankrike, Anna av 

Österrike, samt Armand Jean du Plessis de Richelieu, med flera. Genom att Dumas använde 

sig av verkliga karaktärer och hänvisade till historiska dokument fick hans roman en realistisk 

karaktär. Han använde sig även av historiska händelser som belägringen av La Rochelle 1627-

1628. 

 

                                                
9 Ibid 
10 Olsson, B & Algulin, I, 1995, Litteraturens historia i världen, Stockholm: Norstedt, 438 
11 Olsson, B & Algulin, I, Litteraturens historia i världen, 316 
12 Dumas, A, 2010, The Three Musketeers, E-bok: Public Domain, Author’s Preface 
13 Histoire Du Monde. (2007). D’Artagnan (Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan). Hämtad 2016-03-01 
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I Stevenson berättelse genomgår Jim en utveckling från ett oskyldigt barn till en något klokare 

ung man. Bokens målgrupp var unga män, därav dess äventyrliga pirattema samt dess brist på 

kvinnliga karaktärer. Den relevanta ämneskunskapen som Stevenson använde sig av för att 

göra Skattkammarön trovärdig var informationen kring piraterna och deras liv. Delar av det 

piratrelaterade materialet lånade Stevenson från tidigare författare och historiska arkiv, där ett 

antal av de i förbifarten omnämnda piraterna är historiska karaktärer. Svartskägg  var nog den 

mest kända av dessa pirater.14 Stevenson tog sig även många kreativa friheter. Ett exempel på 

hans egna bidrag är ”The black spot”15 ett begrepp som Stevenson införde till den litterära 

världen och som lever kvar i moderna piratberättelser än i dag. Stevensons verk hade ett stort 

inflyttande på den fortsatta utvecklingen av piratlitteraturen. ”The effect of Treasure Island on 

our perception of pirates cannot be overestimated. Stevenson linked pirates forever with 

maps, black schooners, tropical islands, and one-legged seaman with parrots on their 

shoulders.”16 Man kan även tillskriva honom äran för att ha skapat traditionen av att markera 

skatten med ett X på kartan.17 

 

Kvinnans roll 

Dumas har med ett antal kvinnliga karaktärer i sin berättelse. Dessa kvinnor får i boken 

representera allt från den aktningsvärda till den fördömda. Constance, gentemot vilken 

d’Artagnan utrycker vad som närmast kan liknas vid en hövisk kärlek, är den aktningsvärda. 

D’Artagnan avgudar den högre uppsatta, gifta kvinnan och gör allt i sin makt för att 

tillfredsställa henne.18 Lady de Winter är Constances motsats. Hon liknas vid upprepade 

tillfällen vid en demon: “You do not belong to the human species; you are a demon escaped 

from hell…”19 och hon har sin egen inställning till att svimma: “I faint? I? I? Do you take me 

for half a woman? When I am insulted I do not faint; I avenge myself!”20 Vid ett tillfälle 

påminner rädslan henne om att hon är en kvinna.21 Lady de Winter är en stark karaktär, därför 

kan hon inte bara vara en kvinna, hon är en demon eller en man, allting utom en kvinna. Det 

                                                
14 Cordingly, D, 1995, Under the Black Flag: the romance and reality of life among the pirates, New York: Random House 
Trade Paperbacks, 13 
15 Cordingly, D. Under the Black Flag, 7 – Att pirater presenteras med en "svart fläck" motsvarar en dödsdom  
16 Ibid, 7 
17 Ibid, 7 
18 Olsson, B & Algulin, I, Litteraturens historia i världen, 112 
19 Dumas, A. The Three Musketeers, Kapitel 66 
20 Ibid, Kapitel 35 
21 Ibid, Kapitel 58 
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är även svårt för läsaren att sympatisera med henne då hennes temperament och försvar skiftar 

efter behag. Hon ljuger och mördar utan ånger och får i slutet sitt straff av hjältarna. 

 

De är anmärkningsvärt få kvinnliga karaktärer i Skattkammarön. Den enda kvinnan värd att 

nämna är Jims mor som här därför får figurera som representant för hela hennes kön. Efter det 

att Kaptenen dött flyr Jim och hans mor till samhället där de ber männen om hjälp, men ”no 

soul would consent to return with us to the Admiral Benbow.”22 Vilket resulterade i att Jims 

mor sa: ””If none of the rest of you dare”, she said, “Jim and I dare. Back we will go, the way 

we came, and small thanks to you big, hulking, chicken-hearted men!””23 Mor och son 

återvände till värdshuset där de inom kort fick fly från piraterna. Då uppmanade modern 

sonen att: “take the money and run on. I am going to faint.”24 Modern hinner i detta kapitel 

visa prov på både extremt mod, men också mänsklig rädsla. Hon ville återvända till 

värdshuset för att försäkra sig om att hon och hennes son skulle få det som rättmätigt var 

deras, men hennes mod tog henne inte hela vägen. Dessa känsloskiftningar uttrycker en 

mänsklighet hos henne som karaktär, men är samtidigt en förminskning av kvinnan. Kvinnan 

kan inte vara modig, då straffar det sig och mannen, i detta fall sonen, måste rädda henne. 

 

Den entusiastiska äventyraren 

D’Artagnan lämnade barndomshemmet i hopp om att bli en musketör i Paris. D’Artagnan 

hade sin faders välsignelse, en sliten häst som liknades vid Don Quixotes Rosinante samt ett 

brev till M. de Treville. Han blev tidigt bestulen på brevet, men han lät inte det påverka sin 

resa.25 När han kom till Paris informerade M. de Treville honom om att det skulle krävas 

mycket av honom om han vill bli en musketör. Svårigheten i att uppnå sitt mål avskräckte 

dock inte d’Artagnan, utan motiverade honom endast mer.26 Det var denna motivation och 

vänskapen till de tre musketörerna som tog d’Artagnan igenom den krävande tiden som 

rekryt. När han tillslut uppnår sitt mål är det till sin och vännernas stora glädje och inom kort 

blir han genom Cardinal Richelieu befordrad. 

 

                                                
22 Stevenson, R. L, 1920, Treasure Island. E-bok: Public Domain, Kapitel IV 
23 Ibid, Kapitel IV 
24 Ibid, Kapitel IV 
25 Dumas, A. The Three Musketeers, Kapitel 1 
26 Ibid, Kapitel 3 
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Den unga Jim utryckte inledningsvis rädsla, men han insåg snabbt att; ”My curiosity, in a 

sense, was stronger than my fear…”27 Han tvekade inför att återvända till värdshuset med sin 

mor, men när det väl gällde var det han som tog modern till trygghet. När det väl var dags för 

resan var han dock full av hopp; ”But full of sea-dreams and the most charming anticipations 

of strange islands and adventures.”28 Han ville resa och leta efter den nedgrävda skatten. 

Motivationen för äventyret var i Jims fall tydlig, Doktor Livesey var den drivande kraften och 

Jim följde, som det barn han var, bara med, även om hans äventyrslystnad var omöjlig att 

förneka. 

 

Ortbeskrivningar och resvägar 

Dumas försökte skriva sin berättelse så trovärdigt som möjligt och använde han sig av både 

datum och tydliga ortbeskrivningar. Hela berättelsen inleds med ett datum, en plats samt 

kuriosa relaterad till platsen. ”On the first Monday of the month of April, 1625, the market 

town of Meung, in which the author of Romance of the Rose was born”. Resten av Dumas 

bok fortsätter på samma sätt och både gator i Paris samt landsvägar beskrivs i geografisk 

detalj och läsaren får en känsla av att boken är speciellt riktad till läsare som känner igen 

ortbeskrivningarna, då mer deskriptiva detaljer än gatunamn sällan anges. 

 

Karaktären Jim inledde sin återberättelse med att säga att han inte skulle ge läsaren någon 

information från vilken denne kunde utvinna skattkammaröns koordinater. Föräldrarnas 

värdshus, ”The Admiral Benbow” låg utefter kustvägen till Bristol och Jim rörde sig i bokens 

första del i det området, få geografiska detaljer anges dock. Ortnamn som Bristol används, 

men få deskriptiva termer nyttjas för att beskriva resvägarna eller miljön hemma i England. 

Det blir dock mer miljöskildringar under skeppsfärden och när de väl är på ön. Detta kan 

antas bero på att författaren inte ville slösa energi på att berätta om det han antog att läsarna 

redan kände till. Han fokuserade istället på det okända, det fantasifulla och beskrev det i större 

detalj. 

 

                                                
27 Stevenson, R. L. Treasure Island, Kapitel V 
28 Ibid, Kapitel VII 
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Slutsatser från analysen av Äventyrsromanen 

Äventyrsromanens har det äventyrliga som det bärande elementet i handlingen. Sett till 

ämneskunskapen i de analyserade verken finns en tendens till att eftersträva trovärdighet. 

Författarna låter sin karaktär utvecklas inom sina respektive ämnesområden och det framgår 

tydligt att författarna själva var insatta i ämnet. Kvinnans roll är varierad och hon kan vara en 

moder, en älskarinna eller en fiende. Äventyraren drivs framåt av drömmen om äventyr. Han 

vill utvecklas och upptäcka nya saker. Ort- och resebeskrivningarna är tydliga och 

verklighetstrogna, utan att gå in på onödiga detaljer. Läsaren förväntas ha en viss 

grundkunskap om verkligheten och geografin. 

 

3. Science fiction från sekelskiftet 

3.1 Sammanfattning 

Jules Verne – Till jordens medelpunkt 

Fransk, Science fictionnovell från 1864. 

Historien inleds söndagen den 24 maj, 1863 i Hamburg, Tyskland, med att Axels farbror, 

professor Lindenbrock stormar in i det gemensamma hemmet. Farbrodern har gjort ett 

fantastiskt fynd. Professor Lindenbrock är manisk och låter inte familjen äta förrän de lyckas 

lista ut fyndets hemlighet. Den obeslutsamma Axel råkar av en slump lösa gåtan, men han vill 

inledningsvis inte dela lösningen med farbrodern, då han vet vad som då skulle följa. Hunger 

tvingar honom dock att röja sin hemlighet och  Professor Lindenbrock insisterar på att de 

genast ska packa sina kappsäckar och åka. Axel försöker argumentera emot, men Professor 

Lindenbrock vägrar låta sig påverkas. Den som slutligen övertygar Axel att åka är hans 

älskade Graüben, som har äventyrslystnaden som Axel saknar. Löftet om att de slutligen kan 

gifta sig när han återvänder är det som får honom att åka. Resan till det Isländska berget 

Snæfell för dem genom Danmark och ut över havet. I Reykjavik plockar de upp guiden Hans 

som sedan eskorterar dem resten av resan. Tillsammans stiger den lilla gruppen på tre ned i 

kratern och följer gången till jordens medelpunkt. Under sin färd möter gruppen hot som 

vätskebrist, men även i form av jättelika människovarelser. De återvänder slutligen via Italien 

tillbaka till Hamburg den 11 september. 
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H. G. Wells – Världarnas krig 

Engelsk, science fictionroman från 1889 

Berättelsen följer en filosof som tillsammans med sin fru lever en lugn tillvaro på den 

engelska landsbygden när, från ingenstans en meteorit från Mars landar ute på Horsell-

allmänningen. Inledningsvis får läsarna följa de kloka männens spekulationer kring det 

främmande objektet, tills klotet öppnas och de bläckfiskliknande marsianerna kommer ut och 

börjar döda alla i närheten med sin värmestråle. Marsianerna är mer utvecklade än samtidens 

mänsklighet och inom kort färdas de runt i trebenta robotar. Filosofens första impuls är att 

föra sin fru i säkerhet, men han återvänder sedan själv till platsen för att återlämna det hyrda 

färdmedlet. Vid det laget är byn ödelagd och han blir mer eller mindre strandsatt i sitt hem. 

Tillsammans med en soldat som han möter beger han sig sedan ut för att återförenas med sin 

fru. Dock blockeras färden av marsianerna som växt i antal för varje dag och som arbetar sig 

in mot London. En kort del av boken får läsaren även följa filosofens studerande bror och 

dennes flykt ut ur London. I boken ska detta framstå som en senare återberättad del som är 

insatt i dess kronologiska följd. Efter mycket om och men hamnar filosofen slutligen ensam i 

London som vid det laget är en spökstad. Han ger till slut upp hoppet och går till marsianerna 

för att avsluta sin ensamhet. Väl där finner han dock dem alla döda. Människornas bakterier 

och virus hade dödat dem från insidan. Kriget var, trots mänsklighetens misslyckande, vunnet. 

Filosofen återvänder tillbaka till hemmet där han återförenas med frun. Hon hade förlorat 

hoppet om att återse honom vid liv. 

3.2 Kort analys av genren 

Vad är science fiction? 

För att även här inleda med analysen av genrens anda följer nedan Nationalencyklopedins 

förklaring av ämnet: 

Science fiction……litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig 
eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får 
strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.29 

Denna genre, i enlighet med definitionen ovan, uppmärksammades först under 1800-talet i 

Europa där Verne och Wells sågs som de ledande författarna; 

                                                
29 Nationalencyklopedin. Science fiction. Hämtad 2016-02-24 
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…both were adept at picking up hints from inferior or earlier writers and turning out 
definitive versions of Science fiction themes later to become central to the field as it 
took on shape with the 20th century…30 

Vernes verk kan sägas ”föregripa den primärt underhållande strömningen i modern science 

fiction”31 Vernes texter fick stå som prototyp för de spekulativa och utopiska 

framtidsromanerna där önskan om en bättre morgondag gestaltades i form av fantasirika 

utopier uppnådda genom en teknologisk revolution.32 

 

Wells verk var för genren snarare, ”föregångare till senare samhällskritisk och idéinriktad 

science fiction” 33 I världarnas krig drar han bland annat en parallell till europeiska 

kolonister.34 I hans verk återfinns även tankarna kring en utopi, men här uppnådd genom den 

nya vetenskapen. Wells sympatiserade med evolutionsläran samt med många andra, för sin 

tid, banbrytande sociala- och vetenskapliga idéer.35 

 

Ämneskunskap 

I och med att båda dessa verk gestaltar science fiction så är de vetenskapliga aspekterna 

ytterst relevanta. De vetenskapliga förklaringarna, i Wells gestaltas genom kunskaper inom 

astronomi, biologi samt fysik, medan Verne snarare använder sig av utförliga tillämpningar av 

geologiska termer. Som Nationalencyklopedins definition av genren ovan redan konstaterat 

kunde handlingen bygga på spekulationer, men dessa spekulationer fick inte strida mot redan 

etablerade kunskaper. 

 

Vernes tillämpade ämneskunskap i Till Jordens medelpunkt var, i jämförelse med Wells, 

relativt begränsad. Professor Lindenbrock är en geologiprofessor och huvudrollskaraktären 

Axel är en av hans elever, av förståeliga skäl ligger därför dess huvudsakliga fokus på just 

geologikunskaper. Även här är verkliga vetenskapliga kunskaper kombinerade med vilda 

spekulationer. Under nedstigningen till jordens medelpunkt gör karaktärerna ett antal 

uppskattningar om sin position genom att betrakta gångarnas mineraluppbyggnad. Dessa 

spekulationer var verklig vetenskap tillämpade på ett väldigt spekulativt sätt. De använde sig 

även av ett antal, för sin tid, avancerade apparater för att mäta sin omgivning, då med hjälp av 
                                                
30 Clute, J & Nicholls, P, Grant, J. The Encyclopedia of Science Fiction, 1275 
31 Ibid 
32 Olsson, B & Algulin, I, Litteraturens historia i världen, 331 
33 Nationalencyklopedin. Science fiction. 
34 Hudson, C, Rijsberman, M & Schellinger, P, 1998, Encyclopedia of the novel. Vol. 2, M-Z, London, 1188. 
35 Olsson, B & Algulin, I, Litteraturens historia i världen, 430 
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allt från en kompas till en tryckmätare. Just kompassens udda beteende undersöktes och 

diskuterades ofta. 

 

I Wells verk Världarnas krig förekommer många tillämpningar av då modern forskning. 

Verket inleds exempelvis med en utförlig astronomisk spekulation där många vetenskapliga 

kunskaper återges, även om de delvis kombinerades med spekulationer. Wells beskriver även 

i detalj den svarta giftgasen som marsianerna använde sig av. Han hänvisar till en senare 

spektrumanalys av substansen samt beskriver i detalj dess beteende och nedbrytning: 

Denna gas var mycket tung, tyngre än den tjockaste rök. Efter att först ha virvlat upp i 

luften sjönk den därför och bredde ut sig över marken på ett sätt som snarare påminde 

om än väska än om vanlig gas… …Vi vet att den innehåller ett okänt ämne som i 

spektrums blåa fält bildar fyra mörka absorptionslinjer, men i övrigt är vi fortfarande 

fullständigt okunniga om sammansättningen av denna gas.36 

Han utförde även en liknande analys av Marsianernas värmestråle,37 samt många mindre 

fenomen. 

 

Kvinnans roll 

Inget av dessa två verk har vad som i modern mening skulle vara en stark, kvinnlig karaktär. 

Axels blivande fästmö Graüben är den enda kvinnan som spelar en relevant roll för 

handlingen i Till Jordens medelpunkt. När Axel berättar för henne om äventyret professorn 

vill dra iväg honom på så är det hennes entusiasm och äventyrslystnad som får honom att 

försöka se saken ur ett nytt ljus, men det är inte förrän hon kommenterar att hon anser att de 

två, när han återvänder en hjälte, slutligen kan gifta sig.38 Större delen av boken är hon dock 

bara en efterlängtad dröm. Även här kan man associera till ridareposets hyllningsfilosofi. 

Graüben är hemma och väntar trofast, medan hennes älskade är på äventyr och utsätter sig 

själv för livsfara. 

 

Även Wells har något av samma distans till sin kvinnliga karaktär. Protagonisten lämnade 

tidigt sin fru i, då förmodad, säkerhet och i resten av romanen följer man honom i hans försök 

att ta sig tillbaka till henne. Protagonistens broders perspektiv återges genom ett antal kapitel, 

                                                
36 Wells, H.G, 2005, Världarnas krig, Stockholm: Bonnier, 136 
37 Ibid, 272 
38 Verne, J, 1986, Till jordens medelpunkt, Stockholm: B. Wahlström, 52 
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men inte så mycket som en sida ägnas åt fruns äventyr och det framgår i slutet att även hon 

har genomlevt dem.39 Det förekommer även kommentarer som: ”Han var lika obehärskad som 

en enfaldig kvinna.”40 och ”Vi skulle ta med starka, kloka kvinnor också, mödrar och 

lärarinnor. Inga små höns som sprang omkring och klatschade med ögonen. Vi kan inte ha 

med några som är svaga och enfaldiga.”41 I båda dessa kommentarer framgår en tydligt 

nedsättande ton gentemot det kvinnliga könet. Visst, de nämner ”kloka kvinnor”, men det 

uttrycket får de kloka kvinnorna att framstå som en raritet jämfört med den obestridda ”kloka 

mannen ”. 

 

Den ofrivillige äventyraren 

I Vernes Till Jordens medelpunkt var det fästmön Graüben som manade Axel till handling. 

Inledningsvis ville han inte hjälpa morbrodern att lösa mysteriet, men morbroderns 

hungerstrejk gav honom inget val. Senare, när de väl gett sig av, beklagar han sig en stor del 

av resan. Han brottas med höjdrädsla och ett i största allmänhet rätt så instabilt psyke.42 Den 

enda karaktär som ger uttryck för någon form av handlingskraft är den stoiske guiden Hans. 

Det är han som står för utförandet, medan vetenskapsmännen mest spekulerar. Hade det varit 

Axels val skulle han aldrig ha lämnat hemmet och det är tveksamt om han någonsin gav sig ut 

igen efter det att han återvänt hem. Det är Professorns fanatiska mani som driver berättelsen 

framåt, hade det inte varit för den skulle de aldrig ha utsatt sig själv för sådana extrema risker. 

 

Wells protagonist flyr, under större delen av boken, med fara för sitt eget liv. Han är 

inledningsvis nyfiken på vad som landat, inte så långt från sitt hem, men inte så nyfiken att 

han låter det störa sina rutiner. Mitt i allting går han hem för kvällsfika, det är dock innan 

allting brakar loss. När det väl händer skiftar hans sinnesstämning och fokus ofta: 

Några minuter tidigare hade jag bara varit medveten om tre saker – nattens, rymdens 
och naturens oändlighet, min egen vanmakt och skräck och dödens närhet. Nu var 
allting som förvandlat, utan att jag märkt när den ena sinnesstämningen övergått i den 
andra. Jag var plötsligt mitt vardagsjag igen , en vanlig hederlig medborgare.43 

Många gånger under boken tar hans primitiva reflexer över och han flyr utan tanke. Dock 

finns det en oförneklig drivkraft att återfinna frun, men inte ens den väger tyngre än hans 

                                                
39 Wells, H. G. Världarnas krig, 263 
40 Ibid, 201 
41 Ibid, 241 
42 Verne, J. Till jordens medelpunkt, 187 
43 Wells, H. G. Världarnas krig, 49 
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rädsla om sitt eget liv. Denna rädsla är det som gör denna karaktär mer till en åskådare än en 

äventyrare, han utför ingen handling som motiverats av annat än nödvändighet. 

 

Ortbeskrivningar & resvägar 

Resan till Island samt resan till berget beskrivs i detalj i Vernes verk. Orter, väder och 

landskap återberättas med till synes omotiverat många detaljer och kan nästan läsas som ett 

protokoll över resan. Det saknas beskrivande detaljer i berättandet, men en tydlig 

ämneskunskap framgår i de trovärdiga geografiska återgivelserna. 

 

Wells återger den engelska landsbygden kring London i detalj. Namn på landsvägar och orter 

kastas ut och den som inte har koll på den lokala geografin blir lätt förvirrad av de snabba och 

smått osammanhängande förklaringarna. 

 

Slutsatser från analysen av Science Fiction 

Det vetenskapliga och analyserande är återkommande fenomen i de två science fiction verken. 

Handlingen bygger på författarnas spekulationer om en alternativ verklighet och karaktärerna 

upptäcker och undersöker denna verklighet ur ett vetenskapligt perspektiv. Kvinnan är nära på 

försumbar inom genren, hon är en idé eller en dröm snarare än en individ. Äventyraren är 

motvillig och har egentligen inget intresse av att genomgå äventyret. Han tvingas framåt av 

omständigheter bortom sin kontroll. Omgivningen återges med en vetenskapsmans 

noggrannhet, men läsaren förväntas besitta en viss grundkunskap sett till det geografiska 

området. 

4. Fantasy och nya världar 

4.1 Sammanfattning 

George MacDonald – Phantastes: A Faerie Romance for Men 

Engelsk, fantasynovell från 1858. 

Berättelsen har sin början på huvudrollskaraktären Anodos tjugoförsta födelsedag då han, via 

arvet från fadern, kommer i kontakt med en Fe som visar sig vara hans farmor. Fen visar 

honom en vision av Fe-landet och morgonen därefter när han vaknar i sitt rum tar rummet, på 

drömmars vis, formen av en skog och han inser att han har förflyttats till Fe-landet. 
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Berättelsen följer efter det Anodos vandringar i Fe-världen där verklighet och fantasi är 

desamma. Tidigt i berättelsen kommer Anodos i kontakt med ett kvinnligt väsen som under 

berättelsens gång har många namn. Trots att han har blivit varnad öppnar Anodos en dörr och 

släpper därmed ut sin skugga. Skuggan är ett ondskefullt väsen som förföljer Anodos genom 

resten av berättelsen och förpestar hans värld. Anodos kommer till ett slott där varelser som 

han knappt kan se lever, men de tar hand om honom och han får det bekräftat att slottet tillhör 

Sir Anodos. Det förekommer många mindre berättelser i novellen i form av sagor och sånger. 

Dessa berättelser har ofta någon dold betydelse för Anodos. Berättelsen leder Anodos vidare 

och han ställs inför många prövningar och dör i slutet en nobel död och känner därmed en inre 

frid. Hans död är dock kortvarig och han vaknar upp igen i sin verklighet. Han hade tagit 

upplevelse för en dröm om det inte hade visat sig att han hade varit borta i tjugoen dagar. I 

Fe-landet hade han emellertid levt i tjugoen år innan han dog. 

 

William Morris – The Well at the World’s End 

Engelsk, fantasynovell från 1896. 

Historien inleds med en presentation av Kung Peter och hans fyra söner. Sönerna är alla 

äventyrslystna och då kungen inte vill förlora dem alla kommer de tillsammans överens om 

att dra lott och på så sätt komma fram till vilka tre söner som är fria att resa och vilken son 

som måste stanna och skydda kungariket. Den yngsta sonen Ralph drar det kortaste strået, 

medan hans bröder är fria att resa åt Öst, Norr och Väst. Ralph håller dock inte sitt löfte till 

fadern utan rymmer morgonen därpå ut på sitt eget äventyr i sydlig riktning. Ralph bestämmer 

sig tidigt för att resa till brunnen vid slutet av världen. Hans långa resa medför många äventyr 

där han tidigt träffar en ung kvinna, som han gillar, men vars inverkan på honom bleknar i 

jämförelse med den från The Lady of Abundance, som han blir handlöst förälskad i. The Lady 

hade i sin ungdom druckit från brunnen vid världens ände och efter hennes tragiska död beger 

han sig, med ny motivation, ut på jakt efter brunnen. The Lady nämnde även en annan kvinna 

vid namn Ursula, en kvinna som hon ville att Ralph skulle finna. Ralph finner under sin färd 

denna Ursula som visar sig vara den första kvinnan han träffade just när han begav sig ut på 

sin resa. Denna gång är hans känslor för henne starkare och de gifter sig inom kort. 

Tillsammans reser de två sedan hela vägen till brunnen, från vilken de båda dricker. På sin 

väg tillbaka till Ralphs hem möter de många av dem Ralph mötte på sin väg dit och dessa 

personer väljer nu att följa Ralph då han nu efter brunnen är en hjälte. Väl hemma är faderns 

kungarike övertaget av rövare och Ralph leder sin arme i krig mot dessa rövare. Ralph vinner 
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och tillsammans med sina föräldrar och sin fru återvänder han hem och regerar kungariket i 

många lyckliga år. 

4.2 Kort analys av genren 

Vad är en fantasyroman? 

Nationalencyklopedin definierar fantasy som: 

Fantasy [fæ�ntəәsi] (engelska, ’fantasi’), litteratur, film och annan konst som varken 
är mimetisk, dvs. verklighetsefterbildande, eller försöker rationellt övertyga om 
realismen i sitt spekulativa innehåll (som science fiction).44 

Denna definition ger, förutom en definition på fantasy, även en tydlig avgränsning på var 

skiljelinjen mellan science fiction och fantasy går. Fantasy, har som fantasin, inga som helst 

begränsningar. Handlingen behöver inte ha någon verklighetsförankring och den är fri att 

tänja på fysikens lagar. Den har inte science fictionens rationella begränsningar utan kan vara 

hur irrationell den vill. Många historiska verk, exempelvis eposen Odyssén och Den 

gudomliga komedin skulle, sett till dagens definition ha kallats för fantasy.45 Uppdelningen 

mellan realism och fantasy litteratur kom först med den rationalistiska världsuppfattningen, 

innan dess var berättaren fri att skifta mellan realism och fantasy. Fantasy blev med 

rationalistiska världsuppfattningens förpassad till en underavdelning inom den realistiska 

berättartraditionen.46 

 

Både Morris och MacDonald var, som det nämndes i inledningen, väldigt betydelsefulla för 

genrens framväxt. Båda skrev böcker riktade till både barn och vuxna. Morris var enligt 

nationalencyklopedin ”Den store föregångaren inom fantasylitteraturen för vuxna.”47 Medan 

MacDonald kallades för den första moderna mytskaparen.48 Deras stilar var väldigt olika, men 

båda kom ändå att ha stor betydelse för genrens utveckling. 

 

Ämneskunskap 

Ämneskunskapen i en fantasyberättelse är något svårare att definiera än den varit i tidigare 

genrer. Enligt definitionen är genren fri att gestalta nästan vad den vill och har inga krav, 

förutom att den inte får vara allt för verklighetsefterliknande. Av den orsaken fokuserar 
                                                
44 Nationalencyklopedin. Fantasy. 
45 Öhman, A. Populärlitteratur, 135 
46 Ibid 
47 Ibid 
48 Toijer-Nilsson. Fantasins underland, 34. 
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följande analys mer på författarnas skapade världar och protagonistens förståelse av den 

världen. 

 

De stora skillnaderna mellan Morris och Macdonald är platsen där deras berättelser utspelar 

sig. MacDonalds berättelse utspelar sig i det som närmast kan liknas vid en dröm, även om 

protagonisten i slutet inser att det inte var en dröm. 

 

In fantasy, though, GM was a remarkable innovator, adept in reproducing the strange 
logic of Dreams and in creating early versions of SECONDARY WORLDS whose 
quality (in his admirer C.S. Lewis phrase) “hovers between the allegorical and the 
mythopoetic”.49 

Anodos går från verkligheten in i ”drömmen” och rör sig omkring i världen med drömmens 

logik. I och med att han är en främling i världen får läsaren tillsammans med Anodos lära 

känna den nya världen och tillsammans förvånas över den rätt så osammanhängande 

framfarten. 

But it is no use trying to account for things in Fairy Land; and one who travels there 
soon learns to forget the very idea of doing so, and takes everything as it comes; like 
a child, who, being in a chronic condition of wonder, is surprised at nothing. 50 

Det är även värt att tillägga att MacDonald till stor del inspirerades av det keltiska sagoarvet 

som kombinerat med det nyromantiska inflytandet, blev stilbildande till den grad att man kan 

hävda att modern fantasy till stor del byggts på den. ”Många av genrens teman, bilder och 

berättarteknik kan återföras till MacDonald, inte minst till Phantastes.” 51 

 

Morris däremot skapade en helt ny värld, en sekundär värld som det kallas, han var en av de 

första att göra detta. 

WM’s acknowledged masterpiece is The Well at the World’s End (1896), presenting 
a unified fantasy geography (which is a clear forerunner of J.R.R. Tolkien’s kind of 
SECONDARY WORLD) rather than conventionally setting a Dream- or magic land 
on unknown shores of the real world’s sea.52 

Protagonisten Ralph var av den världen, men han hade växt upp i utkanten av allting så när 

han begav sig ut på äventyr upptäckte han, tillsammans med läsaren, allting för första gången. 

I och med att det var hans verklighet uttrycker han dock inte samma förundran som läsaren 

upplever när de magiska momenten kommer. 

                                                
49 Clute, J & Grant, J. The Encyclopedia of Fantasy, 603. 
50 MacDonald, G, 1905, Phantastes: A Faerie Romance for Men, E-bok: Public Domain, 56 
51 Toijer-Nilsson. Fantasins underland, 35. 
52 Clute, J & Grant, J. The Encyclopedia of Fantasy, 665 
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Kvinnans roll 

MacDonalds karaktär Anodos är på sina tjugoen år en ung karaktär och det märks i hans 

kvinnosyn. I boken förekommer två typer av kvinnor, dem han avgudar som mödrar och dem 

han avgudar för deras skönhet. Inledningsvis uttrycker han ett intresse för sin farmor, till dess 

att hon påpekar sin ålder och det faktum att hon är hans farmor. Även senare i romanen 

förekommer många ersättningsmödrar och han verkar ha problem med att skilja på kärleken 

till en moder och kärleken till en kvinna. ”I kissed her, I felt as if I were leaving my mother 

for the first time, and could not help weeping bitterly.53 

Genom hela boken jagar han illusionen av sin White Lady, en mystisk kvinna som älskar 

någon annan. Hon återkommer ofta och lockar honom på avstånd. 

  

Det förekommer många olika starka kvinnor i Morris The Well at the World’s End. De två 

viktigaste karaktärerna är The Lady of Abundance och Ursula. The Lady of Abundance  var 

en stark, äldre kvinna, som många år tidigare genomför resan till brunnen. Hon och Ralph 

faller tidigt för varandra och ger uttrycker för sin kärlek. Ralph har ryktesvägen hört att hon 

haft flera älskare och uttrycker först en motvilja mot det, tills hon berättar historien för 

honom, då kan han acceptera det.54 The Lady of Abundances del i historien blir dock 

kortvarig då hon tidigt blir mördad. Hon berättade dock innan sin död om Ursula, varvid 

Ralph genom nästan hela berättelsen sedan söker efter henne. Det visar sig när han finner 

henne, att även hon letar efter brunnen och att hon parallellt med Ralph har genomfört sin 

egen resa mot den. De avslutar resan tillsammans och återvänder sedan till Ralphs hem. 

Ursula är en stark, modig kvinna som valt att gå sin egen väg, även om hon ofta fått utstå 

manligt förtryck. 

 

Den ödesbundna äventyraren 

Anodos i Phantastes hade inget val när det kommer till sitt äventyr. Hans sovrum 

förvandlades till skog och egentligen utan att göra någonting var han i Fe-landet, men när han 

senare får möjlighet att återvända hem tar han den inte. När han i inledningen pratade med sin 

Fe-farmor pratade de om ett behov av att vara nära Fe-landet. Ett behov som återfinns i fe 

                                                
53 MacDonald, G. Phantastes, 349 
54 Morris, W, 2015, The Well at the World’s End, E-bok: Adelaide Hämtad 2015-12-08, 449 



Hanna Johansson Skapande Svenska C Vt-16 

22 

blodet Anodos ärvde från sin farmor.55 Senare i berättelsen är det hans behov som driver 

honom framåt. Det finns alltid en drivkraft framåt, men det är egentligen aldrig någonting 

som hindrar honom från att gå bakåt. 

 

Ralph, liksom sina bröder, vill ha äventyr, men vid lottdragningen blir det han som drar det 

korta strået och förväntas stanna hemma. Han kan dock inte låta bli och ger sig av dagen efter 

bröderna. Han säger själv att, ”Upmeads is good for a star-gazer, maybe, or a simple, or a 

priest, or a worthy good carle of the fields, but not for a king’s son with the blood running hot 

in his veins.”56. Han kan enligt sitt eget tankesätt inte stanna hemma. Han måste utforska 

världen och uppleva äventyr, kosta vad det kosta vill. Ralph rättfärdigar för sig själv att han 

överger sina åldrande föräldrar och när han återvänder som en segrare är hans föräldrar så 

glada att se sin favoritson, att de inte ifrågasätter att han övergav dem. Både Ralph och 

Anodos resa går dock ur det stora perspektivet ut på personlig utveckling och att båda 

utvecklas av sina äventyr. Förenklats kan man se det som en initiationsrit från barndomen till 

vuxenlivet.57 

 

Ortbeskrivningar och resvägar 

I och med att Macdonalds fantasyvärld liknar en dröm är resvägarna irrelevanta. Anodos går 

in genom en dörr och kommer ut mitt på en äng. I slutet av boken framgår det att det har gått 

21 år för Anodos, men i boken är tidens gång nära på obemärkt. Han beskriver sin omgivning 

med varken tid eller plats vilket är det som ger berättelsen dess drömska känsla. 

 

Morris berättarstil har däremot tydliga riktningar, ortsnamn och tidsgång. En karta skulle 

säkerligen ha underlättat för läsaren då många ortnamn används, men då endast för att ge en 

tydligare överblick. Den nya världen beskrivs med ett väldigt målande språk: “Meanwhile the 

landscape is unrolled with painterly delight and an endearing, rain washed clarity”58 Mindre 

berättelser förekommer även i berättelsen och även där är författaren noga med att återberätta 

de sceniska detaljerna. 

 

                                                
55 MacDonald, G. Phantastes, 28 
56 Morris, W. The Well at the World’s End, 49 
57 Öhman, A. Populärlitteratur, 139 
58 Clute, J & Grant, J. The Encyclopedia of Fantasy, 665. 
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Slutsatser från analysen av Fantasy 

Fantasy är fritt och dess enda begränsning är att det inte ska eftersträva att imitera 

verkligheten eller rationalisera dess spekulativa innehåll. Ämneskunskapen är diffus då det 

inte finns några begränsningar på verkligheten. Istället analyserades protagonistens relation 

till den skapade världen. De två analyserade verken visade båda på en tendens där läsaren fick 

uppleva världen tillsammans med protagonisten. Protagonisten är en främling i världen och 

utvecklar sin ämneskunskap tillsammans med läsaren. Läsaren förväntas inte besitta någon 

tidigare kunskap om världen. Kvinnan kan vara en jämlike, en älskare eller en moder. 

Relationen mellan könen i denna genre är mer kroppslig än i de andra genrerna. Äventyrarens 

roll i handlingen är ödesbestämd. En inre drivkraft tvingar honom framåt, det är inte hans 

aktiva val, han kan helt enkelt inte låta bli. Då världen är ny för både protagonisten och 

läsaren skildras detaljerade beskrivningar, även om dess exakthet varierar beroende på 

fantasystil. 

5. Analys 

Denna analys utgår från de generaliseringar som kunde dras angående de olika genrerna, 

relaterat till de fyra kriterierna. För att göra analysen överskådlig analyseras de fyra 

kriterierna var för sig med stöd från de tre textexperiment som återfinns i Bilaga 1-3. De tre 

textexperimenten gestaltar de tendenser som framkom under analysen och förtydligar 

skillnaderna mellan genrerna. Äventyrsromanen fungerar i denna analys som en form av mall 

genomet vilka science fiction och fantasy jämförs. Denna jämförelse förtydligar skillnaderna, 

samt gör analysen mer överskådlig. För att  ytterligare förenkla kallas de tre protagonisterna 

som används i textexperimenten för Äventyrs-Alex, Sci-fi-Alex och Fantasy-Alex. Detta för 

att undvika onödig förvirring. 

5.1. Ämneskunskap 

Detta kriterium är det som har mest skilda förklaringar mellan genrerna. I äventyrsromanen 

handlar det om relevant ämneskunskap sett till den aktuella handlingen. Inom äventyrsgenren 

kan denna ämneskunskap innefatta nästan vad som helst, poängen är att den driver handlingen 

framåt och motiverar protagonistens handling. I textexperimentet i Bilaga 1 framgår inte 

ämnet, men det framgår att Äventyrs-Alex vunnit en tävling inom området. Det framgår 

varken vad tävlingen handlade om eller vad han hade vunnit, men läsaren kan, i kombination 

med Äventyr-Alexs smått barnsliga beteende, ana en vilja att utvecklas. Som inledning räcker 



Hanna Johansson Skapande Svenska C Vt-16 

24 

det med den utgångspunkten, den driver handlingen framåt och bygger upp för det kommande 

äventyret. Sci-fi-Alex i Bilaga 2 löser korsord och ger prov på djupa kunskaper inom flera 

områden. När bilen startar tänker han: ”Bilen startade nästan ljudlöst och Alex kunde inte låta 

bli att reflektera att de måste ha bytt motor då S-Class Coupe annars hade ett ganska distinkt 

motorljud.” Sci-fi-Alex är intelligent, om en lite disträ. Hans fundering kring motorljudet 

kombinerat med det faktum att ESA59 är intresserade av honom gör det tydligt för läsaren att 

han är värdefull. Detta tillsamman med andra faktorer visar på hans vetenskapliga böjning. 

 

Fantasy-Alex upplever i slutet av Bilaga 3 sitt första intryck av den nya, fantastiska världen: 

Alex gjorde som han blev tillsagd och i samma ögonblick som bilen startat var han 
tacksam att han hade gjort det. När tändningen tog vid var det som om marken hade 
försvunnit under dem och de föll handlöst neråt. Alex började skrika i panik, men 
både chauffören och kvinnan förblev helt lugna. Utanför fönstret passerade 
främmande vyer förbi. Först såg det ut som om de var i en regnskog, bara för att 
sedan vara på havets botten och sedan högst uppe på någon bergstopp. När bilen väl 
stannade på en äng full av lilla blommor slet Alex sig fri från säkerhetsbältet och 
kastade sig ut ur bilen. Han landade i ett hav av blommor och den exotiska doften 
som tidigare omgett kvinnan fyllde nu hela hans värld. 

Kunskapen om denna värld, är den relevanta ämneskunskap som är viktigt i en fantasy 

berättelse. Världen är ny för Fantasy-Alex och hans kunskaper utvecklas under handlingens 

gång. Fantasy-Alex skiljer sig från Äventyrs-Alex i och med att han ser världen på ett annat 

sätt. Han ser det ”ärrade bordet” och tänker mer på dofter. Detta förbereder läsaren på att han 

senare, i den nya världen, kommer att ge en detaljerad återgivelse av alla sina nya upplevelser. 

Denna form av detaljerad återgivelse är extra viktig i fantasy-världen där ingenting kan antas. 

 

Dessa skillnader i relevant ämneskunskap är bra att tänka på vid uppbyggnaden av ett litterärt 

ramverk. Äventyrs- och fantasy protagonisterna är ofta båda noviser inom sina respektive 

områden. De möter någonting nytt och deras kunskap växer under resans gång. Även science 

fiction protagonisten utvecklas, men hos honom krävs en annan form av grundkunskap. Han 

förväntas, om inte annat besitta ett vetenskapligt perspektiv där de spekulativa antagandena 

som är relevanta för genren, kan presenteras. 

                                                
59 European Space Agency 
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5.2. Kvinnans roll 

Alla sex verk som användes för denna uppsats är skrivna av män och det är stor variation på 

rollerna som kvinnorna får gestalta. Det går dock att se tydliga genreskillnader i dessa verk. I 

äventyrsromanen är kvinnan mänsklig. Hon kan vara en modig mor, lika gärna som en stark 

fiende. Hon förväntas fortfarande svimma när det blir läskigt, men hon kan ändå vid tillfällen 

visa stort mod. Denna tendens gestalts i äventyrs-textexperimentet i Bilaga 1 genom att 

kvinnan förekommer i två roller, hon är både modern och den som kommer med äventyret. 

Hon är en verklig person. I Sci-fi-Alex liv i Bilaga 2 förekommer inga kvinnor alls för att visa 

på den avsaknad av kvinnor som förekommer i science fiction verken. Kvinnan i science 

fiction är inte med i handlingens centrum, hon är istället kvar i hemmet. Denna tendens inom 

1800-talets science fiction verk är intressant då denna genre generellt än idag kan tendenserna 

associeras till killar. I alla fall sett till de förekommande fördomarna om mäns förkärlek till 

teknik. I Bilaga 3 har Fantasy-Alex två starka kvinnor i sitt liv. Istället för modern som 

Äventyrs-Alex lever med, lever Fantasy-Alex tillsammans med sin flickvän. Läsaren kan även 

senare, vid Fantasy-Alex möte med den främmande kvinnan ana en spänning mellan dem och 

spekulera kring en framtida relation: 

En lång, elegant kvinna stod utanför. Hon log brett och räckte fram sin hand mot 
Alex 
”Alexander Sjöberg?” 
Tvekande tog Alex hennes varma hand. ”Ja?” 
Kvinnans vackra leende växte. ”Perfekt, är du redo?” Hon gestikulerade mot den 
svarta Mercedesen som stod på tomgång bakom henne. 

Fantasy-Alex och hans flickvän busar med varandra och har en jämställd relation, medan den 

främmande kvinnan framställs på ett lite mer fysiskt sätt. Kvinnan är i fantasy litteraturen en 

jämlike. 

 

Äventyr- och fantasy genrerna har i förhållande till science fiction genren väldigt öppna 

kvinnosyner, kvinnan är en individ på gott och ont. Att science-fiction verkens kvinnor sticker 

ut är intressant. Hon är inte en person, utan snarare en idé i protagonistens fantasi. Eventuellt 

är hon en del av drivkraften som driver protagonisten framåt. Science-fiction protagonisterna 

genomgår motvilligt sina äventyr och i båda de analyserade verken är det idéen av kvinnan 

som driver protagonisterna framåt. Både äventyr- och fantasy protagonisterna upplever 

äventyret för dess egen skull. 
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5.3. Äventyraren 

Detta kriterium uppvisar ett intressant mönster mellan genrerna. I de respektive analyserna 

fick de olika äventyrarna olika titlar. Äventyrsgenrens protagonist är den entusiastiska 

äventyraren,  science fiction genrens protagonist är den ofrivillige äventyraren, medan fantasy 

genrens protagonist är den ödesbundna äventyraren. Dessa titlar sammanfattar skillnaderna 

mellan genrerna. Äventyrsprotagonisterna driver själva handlingen framåt, de vill utveckla 

och upptäcka. I Bilaga 1 gestaltas detta i textexperimentet genom Äventyr-Alex 

överskottsenergi, samt det faktum att han själv sökte till tävlingen. Äventyrs-Alex är 

intresserad av att utforska det okända. När den främmande kvinnan föreslår ett äventyr backar 

han inte, utan tar ett tydligt steg närmare möjligheten: 

Kvinnans leende växte. ”Perfekt, är du redo?” Hon gestikulerade mot den svarta 
Mercedesen som stod på tomgång bakom henne. 
Alex tog ett steg närmare kvinnan och bilen. ”Redo för vad?” 

Senare när hon hotar med att ta från honom chansen reagerar han starkt och är rädd att förlora 

sin chans till ett äventyr. I och med att kvinnan nämner att han hade ansökt till en tävling 

framgår det även att han gjorde ett aktivt val att vara delaktig i äventyret. Detta stämmer väl 

överens med både Dumas och Stevensons karaktärer, de arbetade båda aktivt för att få 

uppleva äventyret. 

 

Sci-fi-Alex däremot backar när han ställs inför det okända och gestaltar på så sätt den 

ofrivillige äventyraren som verkar förekomma inom science fiction litteraturen. Sci-Fi-Alex 

uttrycker en tydlig motvillighet och det framgår att han, hade han haft ett val, inte skulle ha 

följt med den främmande mannen: 

Mannens leende växte. ”Perfekt, är du redo?” Han gestikulerade mot den svarta 
Mercedesen som stod på tomgång bakom honom. 
Alex tog ett steg bakåt, bort från mannen. ”Nej, redo för vad?” 

Fantasygenrens protagonist, den ödesbundna äventyraren gestaltas genom ett band mellan 

Fantasy-Alex och den fantastiska världen. Orsaken till den främmade kvinnans besök är Alex 

farfar och det är det bandet som binder honom till den andra världen. Fantasy-Alex tvekar 

inledningsvis, men hans nyfikenhet kring sin farfar framgår och han får därmed en tydlig 

motivation till sitt handlande. Denna nyfikenhet och den ödesbundna känsla som släktskapet 

framkallar passar väl ihop med den tidigare diskuterade fantasystrukturen. 
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5.4. Ortbeskrivningar och resvägar 

Även inom detta kriterium framkommer tydliga skillnader mellan genrerna. Äventyraren är 

bekant med sin verklighet och även om han utforskar nya platser gör han det på ett enkelt sätt. 

Tid och plats är viktigt, men det förekommer få detaljrika beskrivningar. Det framgår i 

textexperimentet i Bilaga 1 tydligt var Äventyrs-Alex befinner sig i förhållande till sin 

startpunkt, men endast läsare som har egen erfarenhet av platsen skulle dock kunna placera ut 

exakt var de är. Beskrivningarna är praktiska och tydliga. Sci-fi-Alex i Bilaga 2 anger också 

tydliga och praktiska beskrivningar fram till den punkten att bilen börjar flyga och han 

förlorar medvetandet. Dock ger hans observanta tankar i inledningen läsaren en bild av att 

han, när han väl är vid medvetande igen, kommer återgå till att noggrant återge sin 

omgivning. Science fiction protagonisternas omvärldsbeskrivningar påminner om ett 

protokoll, det är sakligt och fullt av praktiska detaljer. I Bilaga 3 har Fantasy-Alex mer lyriska 

inslag i sina omvärldsreflektioner. Han ser och doftar på blommorna, snarare än reflekterar 

kring var, hur och när. Speciellt i sekundära- och drömliknande världar är upplevelsen av 

världen viktig, kanske än mer än de praktiska detaljerna. Författaren måste skapa hela världen 

och för att göra den trovärdig för läsaren krävs det att han lyckas förmedla känslan av den.60 

6. Avslutning 

6.1. Sammanfattning 

Uppsatsen har gått igenom och analyserat två verk vardera från senare delen av 1800-talets 

äventyrs-, fantasy- och science fiction litteratur. Analysen har baserats på fyra kriterier där de 

tre genrerna har jämförts med målet att utvinna de stiltypiska skillnaderna mellan genrerna. 

Genom genre analyserna och den slutgiltiga jämförelsen har de stiltypiska skillnaderna mellan 

generna diskuterats sett till de fyra kriterierna. I textexperimenten som återfinns i dess 

fullständiga form i Bilaga 1-3 har dessa skillnader gestaltas för att kunna genomföra en 

tydligare analys. Textexperimenten baserades på en enkel grund och alla tre gestaltade samma 

händelse och motiv, men med hjälp av de fyra kriterierna framkom ändå tydliga skillnader 

mellan genrerna. 

                                                
60 Öhman, A. Populärlitteratur, 136 
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6.2. Slutsatser 

Med endast två analyserade böcker per genre kan inga allt för generella slutsatser dras, men 

sett till dessa verk kan ändå tydliga tendenser upptäckas. De genrespecifika, ämnesrelevanta 

kunskaperna i verken relaterade väl till genredefinitionerna från Nationalencyklopedin. 

Äventyrsberättelsen kan handla om vad som helst, så länge äventyret driver handlingen 

framåt. För ett science fiction verk krävs mer teoretisk kunskap för att ha någonting att stödja 

spekulationerna på. Fantasy utforskar närmare de okända världarna och av praktiska skäll blir 

det naturligt för författaren att återge de okända i större detalj för att läsaren ska kunna förstå 

den nya världen. Kvinnans roll i handlingen kan agera som en motivation för protagonisten 

inom science fiction, men hon kan även tillskrivas en egen identitet och vara stark och 

självständig som hon är inom äventyr- och fantasy genrerna. 

 

Tendenserna som framkom vid analysen av äventyrarnas motivationer är väldigt förenklade, 

men det finns trots det många moderna exempel från både science fiction och fantasy 

genrerna där äventyrarna gestaltar just dessa motivationer. Exempel på den ofrivillige 

äventyraren i science fiction verk är Liftaren guide till galaxen av Douglas Adams, där 

protagonisten oförstående måste fly innan utomjordingar spränger jorden. Eller den nu 

aktuella boken, Ensam på Mars av Andy Weir, där karaktären antas vara död och blir 

övergiven på Mars. När det kommer till fantasy finns det exempel på den ödesbundna 

äventyraren. I moderna verk som Harry Potter och De vises sten av J. K. Rowling, där 

karaktären föddes till trollkarl, eller äldre verk som Trollkarlen från Övärlden av Ursula K. Le 

Guin där Ged kämpar för att lära sig hantera sin kraft. I det sista kriteriet resvägar och 

ortbeskrivningar, framkommer även där en form av mönster. Äventyraren befinner sig i 

verkligheten och återger endast det nödvändiga för att läsaren ska kunna placera berättelsen. 

Science fiktion protagonisten är ofta en vetenskapsman och är grundlig i sina återgivelser, 

medan fantasy protagonisten är i en främmande värld och måste återge även de minsta 

detaljerna för att läsaren ska kunna skapa sin egen bild av situationen. 

 

I textexperimenten i Bilaga 1-3 användes dessa fyra kriterier vid gestaltningen. De olikheter 

som framkommer mellan gestaltningarna visar på att den gjorda analysen har lett fram till 

några generella stiltypiska skillnader mellan senare delen av 1800-talets äventyrs-, fantasy- 

och science fiction verk. Nästa steg skulle vara att undersöka om dessa stiltypiska skillnader 

lever kvar idag, samt spekulera kring hur de kommer att utvecklas i framtiden… 
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Bilaga 1 - Textexperiment Äventyr 

Alex tog det sista kaffet ur bryggaren och satte sig åter ned vid köksbordet. Kaffet var för 

varmt för att han skulle kunna dricka det direkt och medan han väntade trummade han otåligt 

med fingrarna på bordskivan. 

”Måste du?”, frågade hans mamma som satt på andra sidan med morgontidningen öppen på 

bordet framför sig. 

Alex slutade trumma och lutade sig istället framåt så att han kunde läsa ur tidningen. 

Hans mamma började vända blad, men han sköt ut handen för att stoppa henne. 

”Jag är snart klar”, muttrade hans mamma irriterat innan hon trots hans hand byte sida. 

Utan att tänka sig för tog Alex en klunk av det fortfarande för varma kaffet och brände 

tungan. Han svor högt. 

”Alex!”, sa hans mamma uppläxande. 

Det spelade ingen roll hur gammal han blev, hans mamma tyckte fortfarande inte om när 

han svor. Han reste sig upp och tog lite vatten för att kyla ned tungan. Just som han ställde 

ned det tomma glaset knackade det på ytterdörren. Förvånat tittade Alex på sin mamma. Hon 

såg lika förvånad ut som han. Ingen de kände brukade komma på besök så tidigt. 

En lång, välklädd kvinna stod utanför dörren när han öppnade. Hon log och visade upp två 

rader med bländande vita tänder. Hon räckte fram en välmanikurerad hand mot Alex. 

”Alexander Sjöberg?” 

Tvekande tog Alex hennes hand och skakade den. ”Ja?” 

Kvinnans leende växte. ”Perfekt, är du redo?” Hon gestikulerade mot den svarta Mercedesen 

som stod på tomgång bakom henne. 

Alex tog ett steg närmare kvinnan och bilen. ”Redo för vad?” 

--- 

Chauffören öppnade dörren till baksätet och Alex sjönk ned i det mjuka lädersätet. Bilen 

hade fortfarande den där fräscha ny-bil doften. 

Kvinnan öppnade den motsatta dörren och satte sig ned bredvid Alex. 

Innan Alex riktigt hann smälta det som hände hade de kört ut från hans kvarter och var på 

väg ut på väg 73 mot Stockholm. 

”Jag förstår inte”, sa Alex igen. 

”Du vann tävlingen”, upprepade kvinnan 

De passerade förbi Statoil. 
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”Jag minns knappt att jag ansökte”, svarade Alex. 

Kvinnan log, ”Om du inte vill så är det tusentals andra som säkerligen skulle vilja ta din 

plats.” 

”Nej!”, skrek Alex. Han rättade på sig där han satt. ”Jag vill!” 
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Bilaga 2 - Textexperiment 

Alex tog det sista kaffet ur bryggaren och satte sig åter ned vid köksbordet. Han plockade 

upp sin bläckpenna igen och fortsatte att fylla i söndagskrysset. Han hade fastnat på bildtexten 

då han inte alls kände igen den gråhåriga mannen på bilden. 

Väggklockan tickade och han smuttade försiktigt på sitt kaffe. Han fyllde i  det 7 rutor långa 

ordet för ”Har även flugsvamp” vilket gav honom ett A. Alex roterade pennan i 

handen. ”Martin” borde efternamnet vara. En gråhårig stor man, Martin. 

Tre snabba knackningar ljöd från ytterdörren. 

Förvånat tittade Alex på klockan, den var knappt tio. Han hade inte glömt bort tiden, något 

han annars hade en tendens att göra. 

Fortfarande iklädd morgonrock öppnade Alex dörren. 

En lång, kostymklädd man stod utanför dörren. Han log och räckte fram en hand mot Alex. 

”Alexander Sjöberg?” 

Tvekande tog Alex hans hand och skakade den. ”Ja?” 

Mannens leende växte. ”Perfekt, är du redo?” Han gestikulerade mot den svarta Mercedesen 

som stod på tomgång bakom honom. 

Alex tog ett steg bakåt, bort från mannen. ”Nej, redo för vad?” 

--- 

Chauffören öppnade dörren till baksätet och Alex sjönk ned i det artificiella lädersätet. 

Mannen öppnade den motsatta dörren och satte sig bredvid Alex. Han log uppmuntrade mot 

Alex, som om han trodde att ett leende skulle kunna påverka hans inställning. 

Alex bara blängde på honom till svar. Hade han fått välja hade han stannat hemma med sitt 

korsord, men mannen från ESA hade inte gett honom mycket till val. 

Bilen startade nästan ljudlöst och Alex kunde inte låta bli att reflektera att de måste ha bytt 

motor då S-Class Coupe annars hade ett ganska distinkt motorljud. 

Chauffören svängde ut från kvarteret, men istället för att svänga till höger ut mot väg 73 tog 

han vänster, en väg som endast ledde djupare in i bostadsområdet. 

”Ursäkta”, sa Alex. ”Jag tror ni svängde fel.” 

”Nej, det gjorde han inte”, svarade mannen bredvid Alex. 

Alex mötte med höjda ögonbryn mannens blick och just som han skulle öppna munnen 

kände han hur bilen lättade från marken. 

”Vad i?”, utbrast Alex samtidigt som han tog tag i armstödet. 
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Bilen lyfte och ut från sidorna vecklades vingar ut. Alex kunde inte tro sina ögon och tänkte 

protestera emot allting samtidigt som bilen tog sats och flög framåt i en hiskelig fart. 

Mannen bredvid honom förblev lugn, men Alex ögon fylldes med svarta prickar. Det kändes 

som om hans mage hade blivit kvarglömd i startgroparna och innan han själv förstod vad som 

hände hade han svimmat. 
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Bilaga 3 - Textexperiment 

Alex tog det sista av det väldoftande kaffet ur bryggaren och satte sig åter ned vid det ärrade 

träbordet. Lisa såg upp på honom. 

”Tog du det sista kaffet?” 

”Ja, ville du ha mer, ska jag sätta på en till kanna?” 

Lisa suckade djupt. ”Nej tack, jag älskar dig, men ditt kaffe smakar alltid tjära.” 

Alex skrattade åt henne ord och tog henne kopp och fyllde det med hälften av kaffet han just 

hade tagit. 

”Tack”, sa hon med ett leende. 

Alex lutade sig tillbaka och smuttade på det lilla av det aromatiska kaffet han hade kvar. 

Någon knackade tre gånger rappt på ytterdörren. Alex höjde ögonbrynen och såg på Lisa. 

Hon skakade tveksamt på huvudet. 

Alex reste sig, gick ut i hallen och öppnade dörren. 

En lång, elegant kvinna stod utanför. Hon log brett och räckte fram sin hand mot Alex 

”Alexander Sjöberg?” 

Tvekande tog Alex hennes varma hand. ”Ja?” 

Kvinnans vackra leende växte. ”Perfekt, är du redo?” Hon gestikulerade mot den svarta 

Mercedesen som stod på tomgång bakom henne. 

Alex tvekade, ”Redo för vad?” 

--- 

Chauffören öppnade dörren till baksätet och Alex sjönk ned på det mjuka lädersätet. 

Kvinnan öppnade den motsatta dörren och satte sig ned bredvid Alex. En doft av någonting 

exotiskt följde med henne när hon stängde dörren. 

”Är du redo?” frågade kvinnan med ett leende.  

”Jag vet inte.” svarade Alex ärligt. Han viste ingenting om sin farfar. Han hade inte ens vetat 

att han fortfarande levde. 

”Ta på dig säkerhetsbältet”, sa kvinnan. ”Det här kan bli lite hoppigt.” 

Alex gjorde som han blev tillsagd och i samma ögonblick som bilen startat var han tacksam 

att han hade gjort det. När tändningen tog vid var det som om marken hade försvunnit under 

dem och de föll handlöst neråt. Alex började skrika i panik, men både chauffören och kvinnan 

förblev helt lugna. Utanför fönstret passerade främmande vyer förbi. Först såg det ut som om 

de var i en regnskog, bara för att sedan vara på havets botten och sedan högst uppe på någon 

bergstopp. När bilen väl stannade på en äng full av lilla blommor slet Alex sig fri från 
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säkerhetsbältet och kastade sig ut ur bilen. Han landade i ett hav av blommor och den exotiska 

doften som tidigare omgett kvinnan fyllde nu hela hans värld. 

 

 


