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1. Inledning 

John Ajvide Lindqvist debuterade som författare och fick sitt genombrott 2004 med 

skräckromanen Låt den rätte komma in som kom att bli en världssuccé både som bok och som 

film. Därefter har Ajvide Lindqvist gett ut fyra romaner, två novellsamlingar samt skrivit tre 

manus som dramatiserats på bland annat Dramaten. John Ajvide Lindqvists romaner och 

novellsamlingar har alla kategoriserats som skräckromaner och han refereras ständigt till som 

Sveriges skräckmästare. Detta gör honom till en populärkulturell författare, eftersom 

skräckgenren tillhör de populärlitterära genrerna. Han har även vid upprepade gånger 

tydliggjort att det inte finns någon djup underliggande anledning till hans skrivande, mer än 

att han vill skrämma sina läsare. Detta till trots har han flera gånger fått pris för sina romaner 

och blev till och med 2007 respektive 2008 tilldelad de mycket prestigefyllda priserna 

utdelade i Harry Martinssons och Selma Lagerlöfs minne.  

 

Mitt stora intresse för skräcklitteratur i allmänhet och John Ajvide Lindqvists författarskap i 

synnerhet gör att jag känner mig säker när jag påstår att Människohamn är en unik roman i 

båda anseendena. Inom skräckfiktionen är John Ajvide Lindqvist banbrytande när det gäller 

intertextuella kopplingar och i sin roman Människohamn överträffar han sig själv, i det 

avseendet att han karaktäriserar två centrala karaktärer i stort sett enbart utifrån intertextuella 

kopplingar till The Smiths och deras musik.  

 

Romanen har starka kopplingar till Selma Lagerlöf både i indirekt och direkt bemärkelse. 

Lagerlöfs novell ”Tjänsteanden” omnämner en ”spirrtus” och hennes novell ”Vattnet i 

Kyrkviken” handlar även den om att frukta havet. John Ajvide Lindqvist citerar även Gösta 

Berlings saga i en av Människohamns kapitelinledningar.
1
 Just kapitelinledningar är en 

stående plats för intertextuella referenser i John Ajvide Lindqvists romaner och 

novellsamlingar, och Människohamn är inget undantag. Här används citat från Gunnar Ekelöf, 

Ulla Billqvist, Bright eyes, Evert Taube, Vi på Saltkråkan, Kalle Sändare m.fl.
2
 Även John 

Ajvide Lindqvists fru Mia Ajvide används vid ett tillfälle.
3
 Här citeras hennes diktsamling Om 

en flicka vill försvinna som är en hypertext till romanen. 

 

                                                           
1 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:42. 

2
 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:11, 83, 126, 265, 267 och 394. 

3
 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:358. 
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Mitt fokus i denna uppsats kommer dock att ligga på de intertextuella kopplingarna mellan 

karaktäriseringen av Henrik och Björn i Människohamn och The Smiths musik, då 

skärningspunkterna mellan de intertextuella och narratologiska frågeställningarna intresserar 

mig. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur John Ajvide Lindqvist i sin roman 

Människohamn karaktäriserar två centrala karaktärer genom att låta dem prata nästintill 

uteslutande i citat från kultbandet The Smiths. Vad säger detta om Henrik och Björn som 

personer och varför använder John Ajvide Lindqvist de specifika citat som han gör? Jag vill 

även kort undersöka huruvida Människohamn kan kategoriseras som skräckroman utifrån de 

kriterier som Yvonne Leffler lyfter fram i Skräck som fiktion och underhållning från 2001. 

 

2. Tidigare forskning 

Inom skräckgenren är det sparsmakat med forskning över lag och jag har därför valt att 

använda mig i huvudsak av Yvonne Lefflers teorier när det handlar om skräckfiktionens 

tekniker och strukturer. John Ajvide Lindqvists författarskap har analyserats i viss mån i 

uppsatsform på högskole- och universitetsnivå. Dessa uppsatser fokuserar främst på det 

skräcklitterära i hans författarskap och i debutromanen Låt den rätte komma in i synnerhet. 

Liksom jag använder sig många av Yvonne Leffler för att analysera Ajvide Lindqvists 

skräckelement, dock aldrig med Människohamn som fokus. De uppsatser som dels fokuserar 

på Människohamn fokuserar antingen på biografiska kopplingar mellan verket och författaren 

eller på skildringarna av Maja. 

 

3. Teoretisk bakgrund 

Jag kommer använda mig av en kvalitativ analys och utgå från de få tidigare forskningsteorier 

som finns, samt litteraturvetenskapliga begrepp för att göra en traditionell hermeneutisk 

undersökning av John Ajvide Lindqvists roman Människohamn. Jag kommer dels att använda 

mig av narratologiforskningen i syfte att förstå vad som skapar en fiktiv karaktär. Jag kommer 

sedan att närläsa Människohamn i syfte att undersöka om och i så fall hur författaren använder 

sig av de berättartekniker som Yvonne Leffler hävdar är karakteristiska för skräckgenren. 

Närläsningen kommer också användas för att synliggöra de intertextuella kopplingar som 

finns mellan karaktärerna Henrik och Björn i romanen och The Smiths musik, vilket kommer 
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vara huvudfokuset i den analys som sedan följer. Jag kommer inte hävda någon absolut 

sanning i det jag upptäcker utan göra en egen tolkning och dra slutsatser baserade på den. 

Slutligen kommer jag sätta resultatet av den narratologiska analysen i samband med den 

genreteoretiska diskussionen om skräck och visa på kopplingar mellan användandet av 

intertextualitet och skräckelementen i romanen. 

 

3.1. Skräckgenren  

Skräckberättelser har funnits antagligen lika länge som det traditionella muntliga berättandet, 

men det är först under 1700-talet som den får ett stort utrymme inom litteraturen i och med 

den gotiska romanen. Det tog inte lång tid innan man förpassade genren till det skambelagda 

begreppet genrelitteratur, ett samlingsord för allt det som inte ansågs fint nog att kallas riktig 

litteratur. Detta trots att skräckromanen inte enbart handlar om att skrämmas: 

 

Redan i den gotiska romanen blir det således tydligt att skräcktematiken ofta gestaltar 

och bearbetar rädslorna i sin samtid. Därför är skräckromanen för det mesta förknippad 

med moraliska och nära nog moralistiska budskap. Ibland kan den också få en 

konservativ slagsida eftersom den ofta undersöker konsekvenserna av samhälleliga 

förändringar. Om förändringarna rubbar den traditionella moralen ställer 

skräckromanen frågan vad som händer med samhället.
4
 

 

De senaste decennierna har skräckromanen fått ett rejält uppsving med författare som Stephen 

King, Clive Barker och Dean Koontz. Vår svenske motsvarighet John Ajvide Lindqvist är den 

som tagit in den svenska skräcken från kylan och placerat den i farstun till litteraturens 

finrum, om inte i det.  

 

Yvonne Leffler är docent i litteraturvetenskap och en av de främsta forskarna inom 

skräckgenren. I sin bok Skräck som fiktion och underhållning ger hon läsaren en historisk 

översikt över skräckgenrens utveckling och presenterar skräckfiktionens känsloengagerande 

berättarteknik och tematik. Leffler hävdar att skräckberättelsen främst har karaktäriserats av 

vad som skildras och i viss mån hur det skildras, dess ämne eller tematik och dess narrativa 

teknik. Det har länge funnits och finns än idag skilda åsikter om vad det är som definierar 

skräckgenren. Är det gestaltningen av något främmande och monsturöst, förekomsten av ett 

                                                           
4 Öhman. Populärlitteratur: De populära genrernas estetik och historia. 2006:78. 
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monster eller en abnormal varelse eller gestaltningen av det barbariska, paranoida och 

tabubelagda som definierar skräckgenren? I Populärlitteratur: de populära genrernas estetik 

och historia hävdar Anders Öhman, docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, att 

många skräckromaner utspelar sig på gränsen mellan det vilda och det civiliserade och att 

skräcken ofta utgörs av en skräck för det som ännu inte införlivats i civilisationen och därför 

upplevs som ett hot.
5
 I fallet Människohamn skulle denna skräck vara havet som vi vet så lite 

om och utforskat en så liten del av. Leffler ser dock problem i dessa definitionspunkter: 

 

Problemet med den här typen av tematiskt inriktade definitioner av skräckberättelsen är 

att de inte undersöker det som ligger till grund för beteckningen ”skräck” i 

genrebeteckningen, alltså att skildra skräckfyllda skeenden och företeelser med avsikt 

att framkalla skräckkänslor hos publiken. Det som utmärker skräckberättelsen är 

således inte primärt dess berättarteknik och tematik i sig, utan hur den narrativa 

tekniken och tematiken samverkar i avsikt att ha en viss effekt på publiken, alltså den 

känslomässiga upplevelse som genrens estetiska verkningsmedel avser att framkalla hos 

eller påtvinga publiken.
6
 

 

Vi vet med andra ord redan innan vi slår upp första sidan i en skräckroman att den kommer 

handla om en karaktärs skräckfyllda möte med något främmande och vi förväntar oss att detta 

ska skildras på ett sätt som gör att vi som läsare identifierar oss med huvudpersonen och 

således upplever skräck och inte enbart spänning. Självfallet är upplevelsen av vad som är 

spännande respektive skrämmande mycket individuellt, men ändå finns en slags universell 

uppfattning om vad som ska klassas som skräck, thriller, action och kriminalberättelse. Det 

finns således vissa berättartekniska strategier som gör en berättelse spännande och andra som 

gör berättelsen skrämmande, och det verkar i stor utsträckning vara samma strategier 

oberoende av mediet. 

 

3.1.1. Berättartekniker 

Spänningsfiktionen kännetecknas av en framåtriktad berättarteknik där fokus ligger på att de 

frågor som dyker upp under berättelsens gång ska besvaras och där sökandet efter svar leder 

berättelsen framåt. Till en viss del kan skräckberättelsen även den anses bygga på en fråga-

svar-struktur då det i dess inledning ofta ställs frågor som t.ex. ”Vart tog Maja vägen?” i 

Människohamn. Den stora skillnaden mellan spänningsfiktionen och skräckberättelsen är att 
                                                           
5
 Öhman. Populärlitteratur. 2006:81–82. 

6
 Leffler. Skräck som fiktion och underhållning. 2005:30. 
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de svar man får i den senare oftast är mångtydiga och motstridiga. Den temporära ovissheten i 

spänningsfiktionen är i skräckberättelsen mer permanent. Leffler beskriver det som att 

frågorna och svaren är av mindre betydelse i skräckberättelsen eftersom vi i denna tvingas 

göra avkall på vårt krav på en rationell förklaring och att frågornas primära funktion i 

skräckberättelsen inte är att besvaras utan att försätta läsaren i en förväntansfull osäkerhet, 

eftersom mysteriet i skräckberättelsen snarare är av känslomässig än intellektuell art. Leffler 

beskriver detta som en annan form av mysterium. 

 

I skräckberättelsen är mysteriet också av mer komplex karaktär än i flertalet 

kriminalberättelser, eftersom det i större utsträckning kopplas till karaktärernas 

livsöden. Huvudpersonen i skräckberättelsen utsätts inte bara för ett hot som han eller 

hon måste undkomma utan också för något mystiskt som väcker hans eller hennes 

nyfikenhet och fascination. [---] Denna kombination av fasa och nyfikenhet, som det 

okända väcker hos huvudpersonen är en förutsättning för skräckberättelsens 

mysteriestruktur. Det är huvudpersonens nyfikenhet och utforskariver som leder honom 

eller henne, och därmed indirekt läsaren eller åskådaren, in i skräckens domäner, in mot 

det okända och skräckfyllda, in i en värld bortom vardagens logik och moral.
7
 

 

Där man i spänningsberättelsen ges en rationell förklaring åt det som tidigare varit oförklarligt 

bekräftar man i skräckberättelsen existensen av det otroliga och okända samt människans 

oförmåga att förstå och förklara. Slutet av en berättelse har även det olika funktioner inom 

spännings- respektive skräckfiktionen. När man i slutet av detektivberättelsen besvarar frågor 

som uppkommit under berättelsens gång och ordnar händelser i ett meningsfullt mönster, för 

att förklara det föregående och återställa en ordning, brukar man i slutet av skräckberättelsen 

lämnas i ovisshet och med någon slags obesvarad fråga, oberoende på om huvudpersonen 

undkommer hotet eller besegras. Skräckfiktionens drivkraft ligger därmed inte i slutet, som 

detektivberättelsen med sitt avslöjande av mysteriet, utan i det som ligger mellan början och 

slutet, som i skräckfiktionen oftast upplevs som otillfredsställande. 

 

3.1.2. Känsloengagerande 

Enligt Yvonne Leffler ligger den avgörande skillnaden mellan spännings- och skräckfiktion 

dock varken i mysteriestrukturens förmåga att skapa osäkerhet eller i gestaltningen av den 

fiktiva huvudpersonens möte med monstret utan den känslomässiga upplevelse den avser att 

                                                           
7
 Leffler. Skräck som fiktion och underhållning. 2005:39–40. 
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framkalla hos läsaren.
8
 Leffler beskriver skräckberättelsens uppgift som att ”framställningen 

ska få läsaren eller åskådaren så känslomässigt engagerad i huvudpersonens öde att denna 

delar hans eller henne upplevelse av hot”.
9
 Mysteriets fråga-svar-struktur får här ge vika för 

framställningens förmåga att få läsaren att leva sig in känslomässigt och bli medupplevande i 

det fiktiva händelseförloppet. Detta gör man ofta genom att skildra upplevelsen ur karaktärens 

interna synvinkel för att läsaren ska identifiera sig med och känna empati för honom eller 

henne och på samma sätt känna avsky för och ta avstånd från monstret. Vi som läsare har en 

tendens att identifiera oss med någon som dels liknar oss men också har egenskaper eller 

attribut som vi eftersträvar. 

 

Skräckberättelsens ofta klart avgränsade roller och vagt tecknade huvudpersoner 

underlättar identifikationen, eftersom vi själva kan fylla i de egenskaper som vi önskar 

hos dem. Detta innebär inte att de måste vara entydigt positivt skildrade. Samtidigt som 

de är bättre och starkare än vi har de svagheter som förstärker det mänskliga hos dem 

och gör dem till lämpliga identifikationsobjekt. Trots dessa karaktärsbrister står de 

emellertid alltid på det godas sida. För identifikationen är det också viktigt att 

huvudpersonen inte har den sortens egenskaper som publiken tar avstånd ifrån. Vi 

identifierar oss lika mycket med någon som mot någon. Huvudpersonen måste uppträda 

och reagera så som vi förväntar oss utifrån genrenormen.
10 

 

3.1.3. Antecipatorisk 

Som jag nämnde tidigare handlar skräck i stor del om att vi som läsare i ett tidigt skede är 

förberedda på kommande hemskheter när vi öppnar en skräckroman. Detta tillhör den 

förväntanskapande berättarteknik som används inom skräckfiktionen för att skapa spänning 

och framkalla skräckkänslor hos läsaren. Ett exempel på hur denna teknik används inom 

skräckfiktionen är användandet av natur- och miljöbeskrivningar. Plötsliga oväder, 

illavarslande moln eller en oförklarlig dimma är klassiska sätt att suggestivt förbereda läsaren 

på att skräckscener är att vänta inom kort eller att påvisa att huvudpersonen är i fara. 

Inledande berättarkommentarer kan även de användas för att skapa förväntningar hos läsaren 

på kommande hemskheter.  

 

                                                           
8
 Leffler. Skräck som fiktion och underhållning. 2005:55. 

9
 Leffler. Skräck som fiktion och underhållning. 2005:55. 

10
 Leffler. Skräck som fiktion och underhållning. 2005:59. 
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Utmärkande för skräckberättelsens antecipationsteknik är att den ger publiken ett 

övertag gentemot de fiktiva karaktärerna. Publiken får mer information än de enskilda 

karaktärerna och kan därmed förutse den kommande händelseutvecklingen. [---] I den 

här typen av scener kan publikens känslomässiga engagemang inte beskrivas som 

identifikation. Läsaren eller åskådaren simulerar knappast karaktärens känslomässiga 

tillstånd och reaktioner. Snarare oroar sig publiken för de olyckor som den förutser 

kommer att drabba huvudpersonen längre fram i berättelsen, samtidigt som karaktären 

in i det längsta är ovetande om hotet. [---] Detta förhållande etableras ofta genom att 

läsaren eller åskådaren tar del av händelseförloppet från olika fokaliationspositioner 

[…]
11

 

 

3.1.4. Repetitiv 

Förutom att använda sig av överlägsen åskådarposition använder sig skräckfiktionen till stor 

del av repetitiv berättarteknik som ger läsaren ett övertag gentemot berättelsens karaktärer. 

Upprepningar fungerar inom skräckberättelsen som kontextbundna signaler som anteciperar 

något specifikt genom att upprepas i samband med en specifik företeelse eller händelse.
12

 

Genom att något upprepas får det en betydelsefull mening i berättelsen och kan komma att 

förvarna om något kommande eller påminna om något som tidigare har hänt. Leffler menar att 

varje upprepning aktualiserar de tidigare händelserna, samtidigt som varje ny upprepning 

medför en variation som ger publiken ytterligare information att använda för att tolka 

händelserna.
13

  

 

Skräckberättelsens fiktiva värld är ofta en värld med mystiska förbindelser mellan 

händelser, karaktärer, situationer och olika tidsplan. Det framstår som ett slutet 

universum styrt av en högre makt eller av givna, om än dolda, lagar och mönster. I vissa 

skräckberättelser förstärks detta deterministiska mönster i så hög grad att ingenting 

inom den fiktiva världen framställs som unikt eller en produkt av ett fritt val, utan allt 

tycks ödesbestämt, eller i varje fall dömt till ständig upprepning. Huvudpersonen 

befinner sig i ett händelseförlopp som upprepas i all evighet utan temporal begränsning, 

han eller hon fångas i ett gränstillstånd mellan det förgångna och det framtida, där 

början och slut inte finns.
14

 

 

                                                           
11 Leffler. Skräck som fiktion och underhållning. 2005:66–67. 

12
 Leffler. Skräck som fiktion och underhållning. 2005:69. 

13
 Leffler. Skräck som fiktion och underhållning. 2005:69. 

14
 Leffler. Skräck som fiktion och underhållning. 2005:71. 
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3.2. Intertextualitet 

När man talar om intertextualitet i den komparativa litteraturforskningen handlar det om att 

undersöka vilka influenser en viss författare haft under skrivandet av ett verk. Det kan handla 

om allt från stilistiska till tematiska influenser eller handla om mytiska strukturer som 

återanvänds på nyskapande sätt. Begreppet intertextualitet kommer från den bulgariska 

lingvisten Julia Kristeva och syftar till att beskriva fenomenet att enskilda texter alltid 

fungerar i relation till andra texter i vår litterära erfarenhet. Intertextualitet är ett mycket brett 

begrepp och omfattar alla slags kopplingar till andra verk, såsom direkta anspelningar, lån 

m.m. och det finns även olika sorters intertextualitet såsom allusioner, citat, travestier och 

parodier, men jag kommer att fokusera på de två förstnämnda i min analys av Människohamn. 

En allusion kan sammanfattas som en referens till ett konstverk, en person eller en händelse. 

Allusioner ger oftast ett djup åt en berättelse och fyller den med associationer och 

klangbottnar. Emellertid fungerar en allusion enbart om läsaren känner till hypotexten, den 

underliggande text som det alluderas till, för annars upptäcker man den inte. Ett citat kopplar 

en text till en annan text och är ofta till för att belysa, fördjupa eller nyansera något som sägs i 

den egna texten.  

 

John Ajvide Lindqvist författarskap har sedan sin början färgats av intertextualitet i och med 

titeln på debutromanen Låt den rätte komma in som är en direkt svensk översättning av 

Morrisseys låt Let the right one in. När novellsamlingen som innehöll en slags fortsättning på 

debutromanen skulle ges ut var Låt de gamla drömmarna dö en given titel eftersom det är den 

efterföljande meningen i ovan nämnda Morrisseylåt.
15

 I samtliga av Ajvide Lindqvists 

romaner och novellsamlingar finns intertextuella kopplingar av någon form. Lilla Stjärna är 

en låt framförd av Alice Babs, och Himmelstrand åsyftar en av Sveriges mest aktiva 

låtskrivare, Peter Himmelstrand. I romanerna utan intertextuell koppling i titeln finns 

kopplingarna inuti själva romanen i form av citat eller paratexter. 

 

I min analys av kopplingen mellan karaktäriseringen av Henrik och Björn i John Ajvide 

Lindqvists roman Människohamn och The Smiths musik och dess tema blir således de texter 

av The Smiths som citeras den hypotext som John Ajvide Lindqvist alluderar till i 

Människohamn. För att underlätta upptäckten av kopplingar mellan hypotexten och 

                                                           
15

 Originaltexten lyder: ”Let the right one in, let the old dreams die, let the wrong ones go, they cannot, they 

cannot, they cannot do, what you want them to”. 
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hypertexten har jag sammanfattat och skapat en hypotext utifrån samtliga de The Smiths 

texter som används i Människohamn.  

 

Den The Smiths-intertextuella delen av romanen utspelar sig över drygt tvåhundra sidor och 

består av ett tjugotal av The Smiths texter där man kan ana vissa genomgående teman såsom 

livet, döden, ensamhet och sexualitet. Ofta är det enkla texter som ställer stora frågor men inte 

ger några svar och som handlar om viljan att bli älskad till nästan varje pris. Texterna är 

färgade av en svart humor som väver samman grovt våld och ömhetsbetygelser i samma 

mening och språket är ofta vackert och mycket målande. Ofta handlar det om människor från 

små samhällen och deras drömmar och vardag, om hur svårt det är med kärlek och hur lätt det 

är att göra någon illa, både fysiskt och psykiskt. Beskrivningen av The Smiths musik skulle 

mycket väl fungera som en beskrivning av Henrik och Björn som personer. 

 

3.3. Karaktärisering 

I sin bok Narrative Fiction har Shlomith Rimmon-Kenan, professor i engelska och 

komparativ litteratur på Hebreiska universitetet i Jerusalem, ägnat ett kapitel åt att visa på hur 

man på olika sätt kan karaktärisera en litterär gestalt. Min mening är att använda mig av de 

begrepp hon använder för att analysera Henrik och Björn i Människohamn. 

 

Rimmon-Kenan menar, som många andra, att man som läsare samlar in ”traits”, 

karaktärsdrag, under läsningens gång som alla är en del i karaktärspusslet.
16

 För att få ett så 

täckande pussel som möjligt krävs det av läsaren att den är uppmärksam på de indikationer 

som ges. Det mesta i en text kan verka som en karaktärsindikation men samtidigt kan en 

karaktärsindikation ha andra syften än att enbart tjäna som en ledtråd. Rimmon-Kenan anser 

att det finns två bastyper av textindikationer; direkt karaktärisering och indirekt 

karaktärisering.  

 

Direkt karaktärisering innebär att läsaren får redogjort i texten för en karaktärs inre 

egenskaper. T.ex. ”han var godhjärtad”, ”hon var elak” osv. Direkt karaktärisering av den här 

sorten är giltig enbart om den kommer från berättelsens mest auktoritära röst. När det sker av 

                                                           
16 Skalin. Ordet och köttet: Om teorin kring litterära karaktärer. 2003.133. Här redogör Lars-Åke Skalin för hur 

strukturalisten/narratologen Seymour Chapman använder sig av ”traits”-teorin, men är tydlig med att han inte 

själv stödjer den. 
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en mindre auktoritär röst finns det risk att det karaktäriserar den som uttalar det mer än den 

utpekade. Indirekt karaktärisering innebär att man i handling snarare än direkta ord låter en 

karaktärs egenskaper bli synliggjorda. Denna typ av karaktärisering ställer högre kvar på 

läsaren, då det krävs att man är uppmärksam på de olika karaktärsindikationerna som dyker 

upp. Karaktärsindikationerna kan delas in i fyra huvudsakliga grupper; handling, replik, 

utseende och miljö. 

 

3.3.1. Handling 

Ett karaktärsdrag kan synliggöras både genom engångshandlingar och vanemässiga 

handlingar. Rimmon-Kenan förklarar skillnaden på följande vis: 

 

One-time actions tend to evoke the dynamic aspect of the character, often playing a part 

in a turning point in the narrative. By contrast, habitual actions tend to reveal the 

character´s unchanging or static aspect, often having a comic or ironic effect, as when a 

character clings to old habits in a situation which renders them inadequate. Although a 

one-time action does not reflect constant qualities it is not less characteristic of the 

character. On the contrary, its dramatic impact often suggests that the traits it reveals 

are qualitatively more crucial than the numerous habits which represent the character´s 

routine.
17

 

 

Rimmon-Kenan presenterar även tre kategorier av handlingar som både engångs- och 

vanemässiga handlingar kan tillhöra. Det handlar om händelsehandling: en handling utförd av 

en karaktär, försummelsehandling: något som en karaktär bör göra, men inte gör samt 

planhandling: en orealiserad plan eller avsikt hos en karaktär. 

 

3.3.2. Replik 

En karaktärs repliker, oavsett om de framförs i ett samtal eller i tankarna, kan vara 

karaktärsindikationer både genom sitt innehåll och sin form. Som jag nämnde inledningsvis 

bör man granska en karaktärs uttalanden om andra, då det kan karaktärisera inte bara den som 

det talas om utan även den som talar. Formen och stilen på en karaktärs repliker kan vara 

viktiga indikationer om de skiljer sig markant från berättarens, då form och stil ofta indikerar 

ursprung, klass, yrke, osv. Både handlingar och repliker förmedlar karaktärsindikationer 

                                                           
17 Rimmon-Kenan. Narrative Fiction. 2004:61. 
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genom en orsak- och verkanrelation som läsaren uttyder i omvänd ordning: A dödade draken, 

därför är han modig; B använder sig av fina ord, därför är hon överklass.  

 

3.3.3. Utseende 

En karaktärs yttre attribut har alltid ansetts vara starka karaktärsindikationer. Man bör dock 

vara noga med att skilja på attribut som ligger utanför karaktärens kontroll, såsom längd och 

ögonfärg, och attribut som till en viss del beror på dem, såsom frisyr och kläder.  

 

At times the external description speaks for itself; at other times its relation to a trait is 

explicated by the narrator, e.g. ‘his brown eyes expressed sadness and innocence’. Such 

explanations may function as disguised definitions rather than as indirect 

characterization. This happens when a non-visual quality is attributed - as in a 

synecdoche – to one part of the character´s physique rather than to the character as a 

whole (e.g. ‘her intelligent eyes’ instead of ‘she is intelligent’).
18 

 

3.3.4. Miljö 

En karaktärs fysiska omgivningar såsom rum, hus, gata och stad samt dess mänskliga 

omgivningar såsom familj och klass används ofta som karaktärsbetydande metonymier. En 

karaktärs fallfärdiga hus kan t.ex. vara en metonymi för dennes kroppsliga eller själsliga 

förfall.  

 

4. Analys 

4.1. Människohamn 

Romanen utspelar sig på den fiktiva ön Domarö, en liten ö belägen i den södra Roslagens 

skärgård. För länge sedan slöt öborna ett avtal med havet att ge ett årligt offer för att få god 

fiskeskörd och ett lugnt hav under fiskesäsongen, men tiderna förändras och plötsligt offrar 

öborna inte längre utan havet tar. Inte en, utan flera. Sommar som vinter. 

 

Läsaren kommer in i berättelsen 2004, en strålande vinterdag på Domarö. Romanens 

protagonist, Anders, ska tillsammans med sin fru Cecilia och sin dotter Maja bege sig över 

den tjocka isen på skidor, ut till Gåvastens fyr. Väl framkomna går de tre upp i fyren där Maja 

pekar ut någonting på isen som Anders inte kan se. En stund senare är Maja spårlöst 

                                                           
18 Rimmon-Kenan. Narrative Fiction. 2004:66. 
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försvunnen och Anders och Cecilia kan inget göra än att lämna Domarö och alla minnen. Två 

år senare återvänder Anders, frånskild och nersupen, men med målet att börja leva igen. Då 

får han ett tecken från Maja att hon lever, men var? Anders återkomst till ön sätter igång en 

serie händelser som kommer att väcka till liv de krafter som sedan urminnes tider har haft 

Domarö i ett järngrepp.  

 

4.2. Henrik och Björn 

Första gången vi som läsare hör talas om Henrik och Björn, eller Hubba och Bubba som de 

kallas, får vi endast veta att de är utanför då Anders konstaterar att han och Cecilia inte är 

”utanför som Henrik och Björn”.
19

 

 

De finns i alla gäng. De där som inte passa in. Kanske har de en gång försökt att få vara 

med på riktigt och när de insett att det inte går, börjar de odla sitt utanförskap och gör 

det till ett adelsmärke. De, förresten. De kan ju skatta sig lyckliga om de är två. Oftast 

är det bara fråga om en person, som inte alls behöver vara hackkyckling eller 

mobboffer. Ibland är den det, men ofta är det fråga om en person som gänget så att säga 

mäter sig emot. Gänget är ett gäng genom att inte vara den som är utanför. [---] Det är 

ledsamt men kan fungera skapligt så länge denne till hälften utstötte är medveten om 

sina gränser. Det är när han försöker överskrida dem som tragiken slår till och allt går åt 

helvete.
20

 

 

Gänget består av Martin och Joel, Malin och Elin, Johan och Frida, Anders och Cecilia och 

Henrik och Björn. Samtliga förutom Henrik och Björn är sommargäster, vilket förklarar en 

del av deras utanförskap, men de tillåts vara med då Anders verkar som en slags bro mellan 

öbor och sommargäster eftersom hans pappa är öbo medan hans mamma bor i stan. Det finns 

en tydlig paruppdelning inom gänget där Martin och Joel är de coola och snygga killarna, 

Malin och Elin de coola och snygga tjejerna, Anders och Cecilia samt Johan och Frida de 

vanliga och Henrik och Björn de annorlunda. Henriks flakmoppe gör att han och Björn under 

sommaren 1983 blir fullvärdiga medlemmar av gänget, men sommaren efter faller de återigen 

ner till sin forna plats då alla insett att flakmoppe ändå är rätt bonnigt, och fallet blir stort.  

 

Jullovet 1984 introducerar Anders The Smiths Hatful of hollow för Henrik och Björn och 

sommaren därpå är förändringen total. Hubba och Bubba har hittat sin grej, The Smiths, och 

                                                           
19

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:13. 
20

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:198-199. 
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de avgudar sångaren Stephen Patrick Morrissey. De kan varenda textrad från Meat is murder 

och de har båda blivit vegetarianer, de odlar sitt utanförskap. Sommaren 1986 klär de sig som 

Morrissey, har klippt rockabillyfrisyrer och närstuderar Smiths-texter och det är den 

sommaren som allt förändras.  

 

De kryddade sitt tal med direkta citat ifrån Smithslåtar, översatta till svenska, och detta 

är de fattigas rikedom. Men citatet kom ifrån låten ”I want the one I can´t have” och där 

låg problemet. Det skulle ha gått an att ha Henrik och Björn som ett par udda fåglar i 

utkanten av gruppen om de bara hade vetat sin plats. Om de inte hade sträckt sig efter 

det de inte kunde få.
21 

 

Det är på sommarens sista fest på Kattholmen som Elin påstår att Henrik försökt våldta henne 

och ett bråk mellan Martin och Joel och Henrik och Björn bryter ut där Henrik och Björn blir 

både misshandlade och sexuellt förnedrade medan resten av gänget står handfallna och ser på. 

Sista veckan på sommaren syns inte Henrik och Björn till och när Anders söker upp Henrik 

för att säga hej då innan han åker in till stan bedyrar Henrik sin oskuld och citerar Half A 

Person: ”Jag tyckte bättre om dig när du var hopplös.”, riktat mot Anders.
22

 

 

Följande sommar har konstiga saker börjat hända på ön, djur mördas och saker vandaliseras, 

och misstankarna riktas mot Henrik och Björn som man kan se åka runt på Henriks 

flakmoppe. Men inget kan bevisas och när vintern kommer splittras The Smiths och vintern 

därpå försvinner Henrik och Björn, och antas då ha drunknat då de kört igenom isen med 

flakmoppen. 

 

Det är först när Anders återvänder till fyren på Gåvasten som han inser hur allt gick till: 

 

Präntat under datumet 28/1 – 89 stod det: 

”UNDERLIGA VÄGAR, NU KOMMER VI.” 

Henrik och Björn hade försvunnit någonstans kring det datumet. Strangeways here we 

come var titeln på The Smiths sista album. De hade suttit här och skrivit, nästan ristat in 

det där sista meddelandet i väggen med kulspetspenna och sedan… givit sig av. På de 

underliga vägarna.  

                                                           
21

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:204. Originaltexten lyder: ”These are the richest of the poor”. 
22

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:214. Originaltexten lyder: “In the days when you were hopelessly 

poor, I just liked you more...” 
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Dom visste. Dom visste vad dom gjorde. 
23 

  

4.3. Hur används citaten? 

När det är dags för Henrik och Björn att kliva in i berättelsen inleds kapitlet med rubriken 

”Ingen älskar oss”, en låttitel från The Smiths frontman Morrisseys solokarriär. Därefter följer 

en typisk Ajvide Lindqvist-paratext, ett citat som sätter stämningen för följande kapitel, och i 

detta fall är det från Smithslåten ”A rush and a push and the land is ours”: ”Hello. I am the 

ghost of troubled Joe”.
24

 Detta anser jag markerar Henrik och Björns återinträde i berättelsen 

som vålnader, då man tidigare i berättelsen enbart fått information om dem från andra 

personer i berättelsen. Samma princip gäller när de 30 sidor in i kapitlet ska göra entré. 

Anders går på en skogsstig mitt i natten när plötsligt följande textrad från ”Heaven Knows I'm 

Miserable Now” dyker upp i hans huvud: ”I was happy in the haze of a drunken hour, but 

heaven knows I’m miserable now”.
25

 Samma låt som man tidigare i berättelsen fått veta att de 

lyssnat på mycket under jullovet när Anders introducerade The Smiths för Henrik och Björn. 

I scenen som följer citeras sex stycken Smithslåtar, vissa återkommande. När Anders frågar 

vad de gör får han svaret att de ”bränner ner diskoteket”, och när han frågar varför blir det 

tydligt att citatbyggandet är en intern lek för Henrik och Björn: 

 

Henrik trutade med läpparna och rynkade ögonbrynen som om han var förtrytsam över 

Anders brist på kunskap. Han sa: ”Det vet du väl.” 

”Nej.” 

”Kom igen nu.” 

”Jag förstår inte vad du menar.” 

Henrik viftade med kniven och sa till Björn: ”Nu blir jag fan besviken. Blir inte du 

besviken?” 

Björn drog ner mungiporna. ”Jag blir jättebesviken.”
26

 

 

Henrik och Björn anser att Anders känner till låten de citerar och därför bör veta hur låten går 

och på så sätt själv kan svara på varför de ”bränner ner diskoteket”.
27

 Detta förstår Anders i 

scenens slut och spelar med genom att översätta nästa textrad i låten till svenska och citera 

                                                           
23

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:326. 
24

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:216. 
25 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:245. 

26
 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:246. 

27
 The Smiths – Panic (1987) Originaltexten lyder: “Burn down the disco, hang the blessed DJ, because the 

music that they constantly play, it says nothing to me about my life”. 
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den. Men tidigare i scenen har paret fällt ett par intressanta citat som jag anser är viktiga att 

poängtera då de i olika grad återknuter till både tidigare och kommande händelser i 

berättelsen.  

 

När Anders frågar vad Elin har med det här att göra, då de på något vis kontrollerar henne i 

sömnen och för tillfället får henne att hälla bensin på en av öns sommarstugor, svarar Björn: 

”Du förstår verkligen ingenting, eller hur? Styr vi kroppen? Eller styr kroppen oss? Jag vet 

inte.”.
28

 Jag anser att det han syftar på i detta citat är företeelsen att de som havet tagit tar sig 

in i vissa personer på ön via vattnet och styr deras kroppar. Henrik fortsätter och svarar på 

frågan med citat från två olika låtar. 

 

Henrik sa: ”Stoppa mig om du har hört den här förut”, och drog med handen över Elins 

bröst och mage. ”Jag minns när dom höll ner mig och sa att jag inte hade förtjänat det 

ännu.” Anders såg sig omkring efter påsen med Elins kläder medan Henrik fortsatte: 

”Och smärtan… smärtan var tillräcklig för att få en blyg buddhistmunk att överväga 

massmord.”
29 

 

Dessa citat, anser jag, återkopplar till händelserna på festen på Kattholmen. Första citatet, och 

att han smeker över Elins bröst, hänvisar till att hon anklagade honom för att ha försökt våldta 

henne. Det andra citatet syftar på när han efter det blev nedtvingad på Björn av Joel, ett sätt 

att visa att han inte förtjänat att vara med Elin men Björn kunde han ha sex med om han ville. 

Det tredje och sista citatet i meningen tycker jag summerar hela händelsen och förklarar att 

han anser det legitimt att hämnas. 

 

Kort därefter försöker Anders klä på Elin en tröja när Henrik kliver fram och ställer sig 

framför honom och säger: ”Inget har förändrats. Jag älskar dig fortfarande. Men lite mindre 

                                                           
28

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:246. Låten som citeras är Still Ill (1984). Originaltexten lyder: “Does 

the body rule the mind, or does the mind rule the body? I dunno”. 
29 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:246-247. Låtarna som citeras i utdraget är Stop Me If You Think 

You've Heard This One Before (1987) och You Just Haven't Earned It Yet, Baby (1987). Originaltexterna lyder: 

“Stop me if you think that you've heard this one before”, “Today I am remembering the time when they pulled 

me back and held me down and looked me in the eyes and said you just haven't earned it yet, baby“ och “And 

the pain was enough to make a shy, bald, buddhist reflect and plan a mass murder”. 
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än förr” innan han drar ett snitt med machetekniven över Anders båda lår.
30

 Återigen blir det 

tydligt att citatbyggandet är en intern lek för Henrik och Björn när Henrik citerar ”I know it´s 

over”: ”Havet vill ta dig. Kniven vill skära dig.” och därefter får en high-five av Björn som 

säger: ”Den var bra,”.
31

 Samma gäller i scenens slut när Anders återigen frågar varför de gör 

det här: 

 

Henrik funderade ett par sekunder. Sedan skakade han på huvudet och vände sig till 

Björn som fortfarande höll fast Elin. Björn sa: ”Mmm… för att… jag är människa och 

behöver bli älskad, precis som alla andra?” 

”Nä”, sa Henrik. ”En till.” 

Björn rynkade pannan. Sedan sken han upp. ”För att vi vet att det är slut, men vi hänger 

kvar eftersom vi inte vet vart vi skulle ta vägen annars.” 

Henrik nickade. ”Sorligt”, sa han. ”Men sant.”
32

 

 

De två senare händelserna tycker jag påvisar en slags hierarki mellan de två, där Henrik är den 

drivande parten och Björn följer med och söker en viss bekräftelse hos Henrik. Tanken har 

stöd i det faktum att Henrik var den som frågade Anders om en kopia av skivan de lyssnade 

på jullovet 1984 och därför visade störst intresse i The Smiths från början. 

 

I scenen när Henrik och Björn kommer till Smäcket för att dränka Elin förekommer det ett par 

citat, varav två är extra intressanta. Det ena är när de släpar Elin ur sängen och Henrik säger 

”Vackra flickor skapar gravar.”, som även det kan kopplas samman med Elins roll i att 

Henrik och Björn slutligen tog sitt liv efter händelsen på Kattholmen.
33

 Det andra är återigen 

ett bevis på den interna leken mellan dem då Henrik går fram till Majas säng där Anders gömt 

sig under täcket och säger: ”I natt kommer att bli din allra sista natt.” för att sedan nöjt säga 

”Suffer little children. Det är ju perfekt, eller hur?”.
34

 Detta blir förståeligt först då man får 

                                                           
30

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:247. Låten som citeras i utdraget är Stop Me If You Think You've 

Heard This One Before (1987) Originaltexten lyder: “Nothing's changed, I still love you, oh, I still love you, 

only slightly, only slightly less than I used to, my love”. 
31

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:247. Originaltexten lyder: “See the sea wants to take me, the knife 

wants to slit me”. 
32

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:249. Låtarna som citeras i utdraget är How Soon Is Now (1985) och I 

Know It´s Over (1986) Originaltexterna lyder: ” I am human, and I need to be loved, just like everybody else 

does” och “I know it's over, still I cling, I don't know where else I can go over”. 
33

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:261. Låten som citeras är Pretty Girls Make Graves (1984). 
34

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:262. Låten  som citeras är Suffer Little Children (1984) Originaltexten 

lyder: ”Tonight will be your very last night”. 
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veta att Maja gömmer sig i Anders kropp och att det är Maja han refererar till när han påpekar 

lämpligheten i children-citatet. 

 

Henrik och Björn är mycket väl medvetna om och stolta över sina citatbyggen, något som jag 

tycker mig märka speciellt i följande scen, den näst sista med Henrik och Björn i 

Människohamn. 

 

”Vad vill ni?” frågade Anders. 

”Vi må vara döda och försvunna”, sa Henrik. ”Men vi kommer finnas vid din sida till 

den dag-” 

”Håll käft med det där. Vad vill ni?” 

”Vi vill slå in varenda tand du har i skallen eftersom du stör. Du ska sluta störa. Om jag 

var du skulle jag låta bli.” 

”Varför det?” 

”Därför att nåt dåligt kan hända med nån du bryr dig om. Ledsen, inget citat. Men säg 

så här. Vissa flickor är större än andra och klipporna ropar åt dig att…”
35

 

 

Stoltheten tycker jag framgår när Anders avbryter Henrik mitt i ett citatbygge och han blir 

märkbart förbannad. Jag är medveten om att meningarna om att Anders stör kan uppfattas på 

flera sätt, t.ex. att han stör dem i deras arbete att hämta tillbaka Maja från Anders, men jag 

väljer att i denna uppsats tolka det som att Henrik syftar på att Anders avbryter honom när han 

bygger citatmeningar, han stör honom i hans fanatism, något som han inte klarar av. 

Medvetenheten märks av när han påpekar att han inte använt sig av ett citat men sen ändå 

snabbt kommer på ett som kan förklara vad han menar på det kryptiska vis som citaten bidrar 

med. 

 

Den allra sista scenen med Henrik och Björn i Människohamn inleds med att Anders 

resonerar att om han hittar flakmoppen, som är ett fysiskt föremål, kommer han att hitta 

Henrik och Björn. Anders tror att den kan finnas på Kattholmen och beger sig dit med den 

                                                           
35 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:352. Låtarna som citeras i utdraget är Suffer Little Children (1984), 

Bigmouth Strikes Again (1986), Still Ill (1984), Some Girls are Bigger Than Others (1986) och Shakespeare's 

Sister (1987) Originaltexterna lyder: ” We may be dead and we may be gone but we will be, we will be, we will 

be, right by your side until the day you die”, “I said I'd like to smash every tooth in your head”, “Well, if I were 

you I wouldn't bother”, “Some girls are bigger than others” och “And the rocks below say : ’Throw your skinny 

body down, son!’”. 
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mycket, för Henrik och Björns del, karaktäriserande förklaringen: ”Man kan inte avguda 

Morrissey och The Smiths utan att nära en längtan tillbaka till ursprunget, till de platser och 

de tider där allting började, på gott eller ont.”
36

. Scenen som följer är viktig och intressant av 

många anledningar. Dels är den väldigt citatrik, möjligtvis den rikaste, och dels väljer Anders 

att spela med i deras citatlekar. Den refererar även mycket till händelsen på Kattholmen. 

 

När Henrik och Björn dyker upp vid det lilla skjulet där festen hölls den där sommaren citerar 

Henrik först ” Death At One's Elbow” följt av Björn som citerar ”Back to the Old House”, två 

låtar som båda refererar till det som hände på Kattholmen. Anders som känner igen vilken låt 

Björn citerar fortsätter. 

 

”Det sorgligaste jag någonsin sett. Och ni visste aldrig hur mycket jag tyckte om er, 

egentligen. För jag sa det aldrig. Men jag tänkte göra det.” 

Henrik sänkte kniven och det hånfulla uttrycket försvann ur hans ögon. Anders slog ut 

med handen mot dem och sa: ”Det var jag som gav er kassetten, minns ni det?” 

Björn nickade. ”De alkoholiska eftermiddagarna… ” började han, men Henrik tystade 

honom med en gest.
37

 

 

Återigen demonstreras Henriks överlägsna status då han med enbart en gest kan tysta Björn, 

även mitt i ett citatbygge. Något som jag tvekar på skulle godkännas om det gjordes omvänt. 

Anders, som märker att Henrik och Björn blir medgörligare när han spelar med, fortsätter kort 

därefter med citatet: ”Snälla, snälla, snälla, låt mig få det jag vill ha. Gud vet att det vore 

första gången.”.
38

 Dock varar inte den goda stämningen särskilt länge och snart har Henrik 

gjort ett snitt med kniven över halsen på Anders. 

 

Anders ögonlock fladdrade och han såg otydligt hur Henrik reste sig och ställde sig 

framför trappan som om han tänkte hålla ett tal. Björn och den döende Anders skulle 

vara hans åhörare. 

                                                           
36

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:402. 
37

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:404. Låtarna som citeras i utdraget är Back to the Old House (1987) 

och These Things Take Time (1987) Originaltexterna lyder: ”The saddest thing I've ever seen and you never 

knew how much I really liked you because I never even told you, oh, and I meant to” och “Oh, the alcoholic 

afternoons". 
38

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:405. Låten som citeras är Please Please Please Let Me Get What I 

Want (1985) Originaltexten lyder: “So please please please let me, let me, let me, let me get what I want this 

time […] Lord knows it would be the first time”. 
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”Kommer världen att gå under på natten?” frågade Henrik och Björn svarade: ”Jag vet 

verkligen inte.” 

”Kommer världen att gå under på dagen?” 

”Jag vet verkligen inte.”
39

 

 

Henrik fortsätter att mässa citat tills Anders vänder situationen till sin fördel och de båda 

vålnaderna ligger döende på marken.  Men inte ens då upphör Henrik med citaten och han dör 

efter att ha citerat ”Asleep”: ”Var inte ledsen för min skull. Jag vill att du ska veta att djupt i 

mitt hjärta vill jag verkligen gå.” [---] ”Det finns en annan värld. Det finns en bättre värld. 

Det måste det göra.”.
40

 

 

4.4. Genreanalys 

Det finns många fördomar kring genrelitteratur som t.ex. att den skulle var enkelt berättad och 

fokuserad på innehåll snarare än formen. Här utgör Människohamn ett undantag enligt min 

mening. Jag anser att romanen tillhör skräckgenren men går inte med på att den skulle vara 

enkelt berättad eller inte intresserad av att experimentera med form. Som jag nämnde i 

inledningen av denna uppsats vill jag se huruvida Människohamn lever upp till de kriterier 

som Yvonne Leffler lägger fram i Skräck som fiktion och underhållning. Jag kommer i 

avsnittet som följer kort lyfta ut kriterierna och diskutera om Människohamn uppfyller dem 

eller inte. Jag kommer även i korthet lyfta fram ett par saker som visar på att de intertextuella 

kopplingarna i Människohamn är en del av det som gör romanen till en skräckroman. 

 

 Permanent ovisshet 

I Människohamn ställs ett stor antal frågor såsom ”Vart tog Maja vägen?”, ”Varför 

beter sig vissa underligt på Domarö?”, ”Vad är det som lockar från havet?”. Vissa av 

dem blir besvarade helt, vissa halvt och vissa inte alls. Just denna ovisshet, att aldrig få 

se hela bilden, är enligt Leffler ett av skräckfiktionens kännetecken. Läsaren får inte 

alla svaren i slutet och det spelar ingen roll eftersom det är delen mellan början och 

slut som är viktigast i skräckberättelsen. Vi vet t.ex. inte om citatbyggena är en show 

för enbart Anders, eftersom Henrik och Björn enbart blir sedda genom hans ögon. De 

                                                           
39

 Lindqvist. Människohamn. 2011:406. Låten som citeras i utdraget är Stretch Out and Wait (1987) 

Originaltexten lyder: ” Will the world end in the night time? (I really don't know) Or will the world end in the 

day time? (I really don't know)”. 
40

 Ajvide Lindqvist. Människohamn. 2011:409. Originaltexten lyder: “Don't feel bad for me, I want you to know, 

deep in the cell of my heart I really want to go, there is another world, there is a better world, well, there must 

be”. 
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talar i citat när Elin är närvarande, men beror det på att Anders också är närvarande 

eller talar de konstant i citat? Vi får inga svar. 

 Känsloengagerande berättad 

Leffler hävdar att skräckberättelsens huvudsakliga uppgift är att få läsaren så 

känslomässigt engagerad i huvudpersonens öde att de upplever sig som 

medupplevande i den fiktiva berättelsen, något som oftast uppnås genom intern 

fokalisering. Jag anser, i egenskap av läsare, att jag blir känslomässigt involverad i 

Anders sökande efter Maja och upplever obehag t.ex. när han bevittnar dränkningen 

av Elin från Majas säng. Som läsare anser jag att man även får vissa sympatier för 

Henrik och Björn, inte minst i avsnittet om festen ute på Kattholmen. Trots alla 

hemskheter de utsätter Anders och Elin för under romanens gång så tycker man trots 

det synd om dem och förstår hur ensamma de är. 

 Antecipatoriskt berättad 

Skräck handlar till stor del om att vi som läsare ska ana att det kommer inträffa 

hemskheter innan den fiktiva personen gör det. Detta åstadkoms bland annat genom att 

vi som läsare får tillgång till information innan karaktärerna i berättelsen får det. När 

stormen drar in över Domarö en av Anders första kvällar på ön vet vi läsare att vi kan 

förvänta oss spänning och skräck. Vi förväntar oss också att när Henrik och Björn 

dyker upp så kommer dem prata sådär i gåtor som de gör och man kommer inte förstå 

allt och det i sig är skrämmande.  

 Repetitivt berättad 

På liknande sätt använder sig skräckberättelsen upprepningar för att göra läsaren 

uppmärksam på att något hemskt är att vänta. I Människohamn används tekniken bl.a. 

när flakmopedens motorljud i samband med mystiska händelser till slut blir ett varsel 

för att något hemskt har hänt eller kommer att ske inom kort. Henrik och Björns 

citatbyggande är i sig ett repetitivt berättande som medför en obehagskänsla. 

 

5. Sammanfattande diskussion 

Analysdelen i denna uppsats har visat på hur John Ajvide Lindqvist använder sig av citat från 

The Smiths för att karaktärisera Henrik och Björn. Vi märker hur Henrik och Björn i mångt 

och mycket fortfarande är de tonåringar de var när de gav sig av på de underliga vägarna, arga 

och besvikna för de oförätter de fått stå ut med. Samtidigt finns en lekfullhet hos dem som 

kommer fram när de utmanar Anders att tala i översatta citat han med. Denna råhet blandad 
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med lekfullhet och lätthet återspeglar det tema som finns underliggande i The Smiths musik 

och visar på det enorma arbete som John Ajvide Lindqvist lagt ner för att förmänskliga 

musiken och dess sinnesstämning. Citatbyggandet tydliggör även en hierarki i Henriks och 

Björns förhållande som jag tror går många läsare förbi, där Henrik är den drivande parten som 

dels värderar huruvida ett citat är tillräckligt bra, dels styr Björn och bestämmer vad denne 

ska göra. 

 

Analysen har även visat att Människohamn, trots sitt utbredda användande av intertextualitet, 

passar in i det som Yvonne Leffler menar är skräckfiktionens byggstenar. John Ajvide 

Lindqvist använder i stor utsträckning både permanent ovisshet och känsloengagerande, 

antecipatoriskt och repetitivt berättande för att engagera och skrämma läsaren.  
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Samt följande låtar av The Smiths: 

 Nowhere Fast 1985 

 Half A Person 1987 

 A rush and a push and the land is ours 1987 

 Heaven Knows I'm Miserable Now 1985 

 Panic 1987 

 Still Ill 1984 

 Stop Me If You Think You've Heard This One Before 1987 

 You Just Haven't Earned It Yet, Baby 1987,  

 I Know It´s Over 1986 

 How Soon Is Now 1985 

 Pretty Girls Make Graves 1984 

 Reel Around the Fountain 1984 

 Suffer Little Children 1984 

 Bigmouth Strikes Again 1986 
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 Some Girls are Bigger Than Others 1986 

 Shakespeare's Sister 1987 

 Girlfriend In A Coma 1987 

 Sheila Take A Bow 1987 

 Death At One's Elbow 1987 

 Back to the Old House 1987 

 These Things Take Time 1987 

 Please Please Please Let Me Get What I Want 1985 

 Stretch Out and Wait 1987 

 Asleep 1987 
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