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Abstract 

This bachelor thesis discusses the concept of genre and the comic Gothic. It is an attempt to 

demonstrate the conflicts rooted in “genre” by discussing several scholars, such as Alistair 

Fowler and Mattias Fyhr with their works Kinds of Literature and De mörka labyrinterna 

respectively, and then problematise the “Gothic” as a genre and as a concept. Thus Avril 

Horner’s and Sue Zlosnik’s work Gothic and the Comic Turn is consulted through the 

discussion. The questions I ask are the following: What is a literary genre? How is the comic 

Gothic described by the researchers, and how does comic Gothic work in A. Lee Martinez’ 

novel Gil’s All Fright Diner (2005)? How can one use these questions in the classroom? The 

used methods in the thesis are genre analysis and close reading. 

       I conclude that genre is a way to understand the relationship between a literary work and 

various conventions, such as environment and its contemporaries. Genre is also a tool for the 

reader to understand the traditions, history and other works the read text is related to. The 

comic inside the Gothic may appear and is as natural to the genre as horror and terror, since 

the Gothic is always close to self-parody. This can even be observed in the first Gothic novel, 

Horace Walpole’s Castle of Otranto (1764). Furthermore, Gil’s All Fright Diner uses both the 

repertoire of classic Gothic and Horner’s and Zlosnik’s findings of the comic turn in the 

Gothic. 

        Finally, the question regarding the definition of literary genre can be used in the 

classroom to widen students’ views on both genre itself and the prose they read. The comic 

Gothic can be used as an example on how genre can appear in different modes. Gil’s All 

Fright Diner is a thankful text for classroom readings due to its comic and gothic nature, and 

its contemporary language, themes and styles can make it relatable to students. There is 

therefore a potential in the concept of genre and the comic Gothic as subjects of discussion in 

the classroom. 

Keywords: Genre, Gothic, comic Gothic, A. Lee Martinez, genre analysis, close reading        
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1. Inledning 

That great master of nature, Shakespeare, was the model I copied. Let me ask if his tragedies of Hamlet and 

Julius Cæsar would not lose a considerable share of their spirit and wonderful beauties, if the humour of the 

grave-diggers, the fooleries of Polonius, and the clumsy jests of the Roman citizens were omitted, or vested in 

heroics? (Walpole, H, förord till The Castle of Otranto, 2014, s.10).  

Gotiken kan ge flera associationer till läsaren. Våra tankar kanske rör sig mot ett mörkt slott 

eller vampyrer. Känslorna som associeras till gotiken kan vara skräck, eller melankoli. 

Därmed kan komiken anses vara gotikens antites. Forskarna Avril Horner och Sue Zlosnik 

skriver i sin bok Gothic and the Comic Turn (2005) att parodin under lång tid har ansetts vara 

parasitisk i förhållande till andra genrer (s.11). Horner och Zlosnik argumenterar dock för att 

komiken i gotiken inte är någon avvikelse eller korruption av en seriös genre, utan att 

komiken existerar i ett slags hybridläge av det gotiska skrivandet som funnits länge i genren 

(s.4). Vad Horace Walpole argumenterar för i citatet ovan blir därmed relevant. Om humorn 

skulle försvinna från William Shakespeares tragedier skulle de förlora en del av sitt värde. 

Walpole verkar tycka att humorn förhöjer verkens genre: tragedin. Denna uppsats kommer 

dock att behandla gotiken. Eftersom gotikens utnämnde fader själv anser att humor är viktigt 

för ett verk, och eftersom han berättar att Shakespeare var hans inspiratör, ter det sig befogat 

att diskutera gränserna mellan gotik och komik. Kanske kan det talas om en utveckling eller 

om en ny genre. Ett problem med Horner och Zlosnik är, som kan anas i referatet ovan, att de 

inte gör någon åtskillnad mellan komik och parodi, utan använder termerna friskt som 

synonymer till varandra. Således bör jag föra en diskussion om de begreppen också. 

      Horner och Zlosnik nämner att det lika gärna kan göras en studie om gotisk film och dess 

komiska vändning (s.18). Likaså har Mattias Fyhr i avhandlingen De mörka labyrinterna 

(2003), förutom skönlitteratur, analyserat kläder, musik, film och spel som han anser vara 

gotiska. Därmed skulle denna uppsats kunna behandla liknande medier, men jag har valt att 

främst förhålla mig till det skönlitterära. Detta eftersom jag anser att ett ansvar som framtida 

svensklärare är att främja elevers läsning av just skönlitteratur. Spela tv-spel eller lyssna på 

musik är något som de flesta ungdomar sysslar med på sin fritid medan läsningen lätt glöms 

bort. Dock betyder det inte att andra medier är oförenliga med traditionella 

litteraturvetenskapliga undersökningar. När jag anser det relevant kan en eller annan film 

användas som exempel, men det primära fokuset är skönlitteraturen.   

        Denna uppsats handlar om genre med gotiken som utgångspunkt. Vad är en genre? Jag 

kommer att förhålla mig till olika forskares synsätt på både gotik och genre i stort för att 

klargöra om ett gotiskt verk som också är komiskt, fortfarande kan anses tillhöra den gotiska 

genren, eller om den är någonting annat.   
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Syfte och frågeställningar 

Som sagt kommer jag att diskutera genrer med fokus på gotiken. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka om komik och gotik kan samspela, och vad som händer med den gotiska genren 

när komik tas in. Flera teoretiker (Fowler, Fyhr, Botting, Carroll, Horner och Zlosnik) 

kommer att användas för att dels beskriva vad litterära genrer är och hur de utvecklas, dels för 

att undersöka gotiken specifikt. Frågeställningarna är följande: 

• Vad är en litterär genre? 

• Hur beskrivs genren komikgotik av forskningen och hur fungerar genren i A. Lee 

Martinez’ roman Gil’s All Fright Diner? 

• Hur kan man använda sig av ovannämnda frågeställningar i klassrummet? 

Disposition 

Till den första frågeställningen kommer de nämnda teoretikerna användas i en diskussion. 

Deras olika perspektiv kommer att jämföras samt diskuteras. För att besvara den andra frågan 

kommer jag att använda A. Lee Martinez’ roman Gil’s All Fright Diner (2005) som exempel. 

Romanen kommer att diskuteras utifrån vad litteraturvetare anser får litterära verk att bli 

gotiska och komiska. Den kommer att först presenteras kortfattat för en generell summering 

innan jag går in på djupet med min genrediskussion. För att kunna undersöka dynamiken 

mellan gotik och komik bör jag först diskutera genrebegreppet i sig, litteraturvetares olika syn 

på dess innebörd och utveckling, detta för att enklare förstå och förklara vad som sker mellan 

gotiken och komiken. Därmed kommer de flesta av teoretikerna jag använt mig av under 

första frågeställningen återkomma. Till sist kommer jag att föra en diskussion om huruvida 

mina frågeställningar kan fungera i klassrummet. I diskussionen kommer forskarna Judith 

Langer och Jennifer Del Nero att förekomma. 

 

Teori och metod 

Denna uppsats lutar sig mot Alistair Fowlers, Mattias Fyhrs, och Avril Horners och Sue 

Zlosniks teorier. Teorierna är så pass centrala för uppsatsen att de kommer behandlas 

utförligare under uppsatsens gång. En kortare introduktion är dock behövlig. 

     Fowler argumenterar i boken Kinds of Literature (1985) för varför genre inte är något fast 

system, utan kan ses som något dynamiskt. Fowler diskuterar hur texter kan, även om de 

liknar varandra, ha flera olikheter och ändå associeras till samma genre. Centrala begrepp från 
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Fowler som brukas i uppsatsen är, förutom genre i sig, familjelikheter, art, modus, subgenre 

och genrerepertoar. Fowlers teori om genre representerar en dynamisk syn och är således en 

av uppsatsens hörnstenar.  

     Mattias Fyhrs avhandling De mörka labyrinterna (2003) avser att fastställa kategorier som 

definierar texter som gotiska, alltså vad som ger en text tillträde till att kallas gotisk. Fyhr 

inleder avhandlingen med att beskriva begreppets problematik i svensk litteraturforskning, 

begreppets historia och sedan presenterar han sina utformade kategorier. Efter det diskuterar 

Fyhr svenska romaner utifrån kategorierna samt hur gotik kommer till uttryck i populärkultur, 

till exempel rollspel, film och musik. Fyhrs syn på gotik får spela rollen som statisk syn på 

genre. 

    Avril Horner och Sue Zlosniks bok Gothic and the Comic Turn är en central del i uppsatsen 

då den undersöker just hur komik förekommer i gotik och hur det egentligen inte är någon ny 

företeelse. Horner och Zlosnik behandlar både kända och okända klassiska romaner för att 

demonstrera på vilka sätt den komiska vändningen manifesteras i berättelserna. 

     Ett kapitel ur Noel Carrolls bok Beyond Aesthetics (2001) kommer att användas. I ”Horror 

and Humor” diskuterar nämligen Carroll vad som gör något skrämmande och hur det 

skrämmande blir komiskt. För Carroll är monstret det som definierar ”horror-genren”, vilket 

är passande för min uppsats då romanexemplets huvudkaraktärer är två monster. 

        Jag använder mig av en tudelad metod i uppsatsen. Först en genreanalys där jag, genom 

att först definiera både genre i sig och gotik och komik, använder mig av genrebegreppet när 

jag diskuterar Gil’s All Fright Diner. Detta för att undersöka komikgotik med det valda verket 

som hjälp, samt för att kunna diskutera huruvida komikgotik skulle fungera i ett 

klassrumssammanhang. Den andra metoden är närläsning då en större del av uppsatsen består 

av att jag läser den utvalda romanen för att lokalisera komiska och gotiska inslag. 

Tidigare forskning 

Så vitt jag kunnat se har det inte förekommit någon forskning på Gil’s All Fright Diner innan 

denna uppsats. A. Lee Martinez’ författarskap är också ett outforskat fält. Det kanske kan ses 

som en svaghet för uppsatsen och läsaren kan undra varför jag inte valt ett mer känt verk, som 

Oscar Wildes novella The Canterville Ghost (1887). Martinez’ verk är dock tacksamt för 

uppsatsens syfte och kan inte bortses. Den är översvallande i sin komik och sitt användande 

av gotiska stereotyper. Den refererar fritt till moderna skräckfilmer vilket förmodligen gör den 

mer relaterbar för gymnasieelever än äldre berättelser. Romanens språk är också relativt 

simpelt. Den skulle alltså kunna fungera som en inkörsport till komplexare litteratur inom 
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samma genre. 

      Det har däremot gjorts forskning på komikgotik. Förutom Horners och Zlosniks bok som 

introducerades tidigare, har forskaren Svitlana Krys skrivit en artikel om ämnet. I ”Between 

Comedy and Horror: The Gothic in Hryhorii Kvitka-Osnovianenko’s ’Dead Man’s Easter’ 

[1834]” (2011) utforskar Krys hur man kan läsa två gotiska noveller av den ukrainske 

författaren Kvitka-Osnovianenko som komiskgotisk, och hur det komiska gör texterna mer 

gotiska. Detta är en relevant studie för min uppsats eftersom Krys använder sig av Horners 

och Zlosniks perspektiv på gotiken samt demonstrerar hur en analys på komikgotik kan göras 

i praktiken. Mitt förhållningssätt till denna tidigare forskning är att söka följa vad Horner och 

Zlosnik kommer fram till. 

     När det kommer till tidigare forskning om gotik i klassrummet vill jag nämna Jennifer Del 

Neros artikel ”Embracing the Other in Gothic Texts: Cultivating Understanding in the 

Reading Classroom” (2017). Del Nero låter en testgrupp av elever läsa flera gotiska verk, till 

exempel Mary Shelleys Frankenstein (1818). Syftet är att undersöka om ”estetiska 

transaktioner” förekommer genom elevernas läsning. Estetiska transaktioner avser dynamiska, 

personliga och fantasifulla interaktioner med texter som läses. De estetiska transaktionerna 

ger läsaren en chans att skapa meningsfulla gemenskaper med karaktärer och händelser. 

Genom deltagande i sådana textuella gemenskaper kan läsaren lära sig mer om sitt eget liv 

samt få en känsla av trygghet och förtroende (s.392). Del Nero kommer fram till att deltagarna 

i hennes studie kan, genom läsning av de valda texterna, reflektera över hur de känner sig 

annorlunda gentemot andra och förstå att den känslan är normal. Dessutom upptäckte Del 

Nero att det var meningsfullt för deltagarna att läsa texter där karaktärerna befann sig i helt 

annorlunda omständigheter än deltagarna själva. Enligt Del Nero illustrerar hennes resultat att 

texter och diskussioner om texterna kan hjälpa individer att utveckla empati samt öka deras 

tolerans och uppskattning för olikheter. Detta bevisar behovet av en läroplan som inkluderar 

olika sorters texter, till exempel gotiska, som kan skapa dessa kontrasterande upplevelser i 

klassrumsdiskussioner (s.397). 

     Judith Langers bok Envisioning Literature (1995) kommer också att användas i 

diskussionen om litteraturundervisning. Langers bok åsyftar att studera 

litteraturundervisningen som bedrivs i skolan och om det finns ett behov av att ha litteratur 

som ett eget ämne, då Langer argumenterar för att den typiska litteraturundervisningen 

påminner om hur andra ämnen undervisas. Litterär erfarenhet är ett viktigt begrepp för 

Langer. Den är först och främst en påhittig och fantasifull handling där läsaren faller in i 

textens värld och därmed fyller textens tomrum med egna tolkningar. ”Att delta i en litterär 
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erfarenhet innebär att utforska texten så långt som medvetandet tillåter och att samtidigt vara 

öppen för nya möjligheter” (s.11). Langer följer flera klasser och lärare från olika skolor och 

miljöer för att undersöka hur litteraturundervisningen går till och för att bevisa sin teori.     

2. Vad är en litterär genre?        

Staffan Bergsten beskriver i ”Från litteraturhistoria till litteraturvetenskap” (2002) 

uppkomsten av genre. Det är genom läsning av olika litterära texter som det går att 

uppmärksamma deras likheter och skillnader. Dessa likheter och skillnader gör det möjligt att 

organisera dem i arter och grupper. Däremot tycker Bergsten att det som håller ihop och styr 

gruppbildningen inte går att formulera som definitiva lagar eftersom det ofta är en osäker och 

skiftande process. En systematiserad beskrivning kan, enligt Bergsten, ändå tjäna ett syfte till 

att förstå den enskilda texten och dess förhållande till andra texter (s.14f.). Detta är från det 

första kapitlet av antologin Litteraturvetenskap – en inledning, vilken är menad att användas 

av universitetsstudenter. Bergstens förklaring är således en grundläggande syn på genre. I den 

här diskussionen ämnar jag gräva djupare än så. Vad som kan sägas om Bergstens förklaring 

är att han kanske söker blidka båda ”sidorna”, de som anser att det går att kategorisera genrer 

och deras innebörder, och de som menar att genre är något dynamiskt, omöjligt att definiera. 

Låt oss börja med Mattias Fyhr som försöker kategorisera den gotiska genren. 

       Fyhrs definition av gotik inbegriper tre nivåer: kärnkategori, kategorier och egenskaper. 

Kärnkategorin är ”gotisk text”, och den följs av sex stycken kategorier som den gotiska texten 

skall innehålla och egenskaperna är enskilda inslag som formar kategorierna (2017, s. 63). Att 

Fyhr valt att utforma sin definition på det här viset tyder på en statisk och precis syn på, 

åtminstone, den gotiska genren, vilket ställer hans avhandling i direkt motpol till Fowlers syn 

på genre. Några problem uppstår med Fyhrs definition då det är otydligt om en gotisk text 

måste uppvisa samtliga kategorier, och om det är ett visst antal egenskaper som behöver 

uppfyllas i texten för att göra kategorin giltig i texten. Exempelvis påpekar Fyhr att Gustav 

Meyrinks roman Der Golem (1915) inte är gotisk, utan fantastisk, samtidigt som Alexander 

Ahndorils roman Jaromir (1995) skapar, i gotiska sammanhang, intertextuella referenser till 

Meyrinks roman (s.235). Fyhr skriver att Jaromir är en klassisk gotisk roman (s.226). Han 

accentuerar i sin analys likheter mellan de två romanerna, till exempel att Jaromir 

återanvänder flera grepp från Der Golem (s.235–238). Varför Der Golem inte räknas som en 

gotisk text framgår inte i avhandlingen. 

        Fyhr poängterar att många forskare påtalar att det är begränsande att sätta en 

genrebeteckning på en text; att texterna är mer än vad genren innefattar. Fyhr skriver att en 
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genre kan påverka andra genrers utformningar. En modernistisk eller realistisk text kan 

fortfarande vara gotisk, eftersom en text kan befinna sig i flera genrer samtidigt (s.47). Fyhr är 

alltså inte lika statisk som man kan tro om man enbart läser hans kategorier av vad som utgör 

gotiken. Vad som dock ställer hans synsätt mot Fowlers är hans uppfattning att gotiken i sig 

och vad som utgör den är statisk. Fyhr skriver att texter kan befinna sig i flera genrer 

samtidigt, men det verkar för honom innebära att om texterna är flexibla så är genrerna rigida. 

      Vi vet ju som sagt inte varför Fyhr anser att Der Golem inte är gotisk. Fyhr skriver dock 

att över tid har klassiska gotiska motiv och teman förändrats, eller moderniserats, för att passa 

in i sin samtid (s.12). Det finns alltså vissa förändringar som kan göras inom genren. 

      Vi går därmed vidare till Alistair Fowler, som anser genrer vara dynamiska, omöjliga att 

definiera. Fowler anser just att det är ett misstag att se genre som något som förser med en 

resurs till klassifikation, alltså att genre skulle vara något som vi använder för att klassificera 

verk (2002, s.37). Detta eftersom litterära former är under konstant omkategorisering i och 

med att nya delar av litteraturen och nya sätt att se på gamla verk introduceras. Samtidigt 

skriver Fowler att vi, läsarna och forskarna, kanske kan notera vissa slående egenskaper som 

karaktäriserar en genre (s.73). Samtidigt kan ett nytt verk bidra med nya karaktäriseringar 

(s.38). Därmed bör även de mer slående karaktäriseringarna vara något som kan förändras, 

eller i alla fall förflyttas. Allting inom den litterära genren liksom gränserna mellan genrer är 

alltså i konstant omtolkning. Via begreppet familjelikhet menar Fowler dock att man kan 

komma åt genren.  

The relations are not simple: we see a complicated network of similiarities overlapping and 

criss-crossing… I can think of no better expression to characterize these similarities than ‘family 

resemblances’ (Fowler, A, Kinds of Literature, 2002, s.41). 

Blockcitatet karaktäriserar Fowlers teori. Genre är något flytande och verken som bildar en 

genre har familjelikheter. Det betyder att ett verk kan ha några likheter med ett annat, varav 

det andra delar drag med ett tredje, som också har några likheter med det första. Som ett 

syskon kan ha moderns ögon, farfaderns hår, faderns mun och så vidare. Därmed kan det även 

finnas olikheter mellan verken. Fowler menar att vi identifierar genre för att kunna tolka 

exemplaret, alltså det enskilda verket (s.38). Fowlers genreteori fokuserar på kommunikation 

och tolkning (s.37). Genre är alltså mer av ett verktyg för att förstå sig på texter. Fowler 

använder sig av andra termer som är viktiga. Den generiska repertoaren är något Fowler 

förklarar som ett spektrum av potentiella likheter som en genre kan uppvisa (s.55). Nästintill 

allt kan bli en del av en repertoar och därmed sammanlänkad med en genre: bilder, motiv 

liksom själva innehållet i en text (s.58). En gotisk genrerepertoar används senare i Fowlers 
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bok för att förklara begreppet närmare, vilken jag kommer att behandla senare i uppsatsen. 

       Ett annat centralt begrepp i Fowlers genrediskussion är modus. Terminologin för modus 

är adjektivisk, det vill säga att moduset beskriver arten1 (s.106). Ett exempel skulle kunna 

vara komisk gotik. Modus ger sig till känna genom signaler, vilka kan komma i uttryck på 

olika sätt. Till exempel kan signaler vara karaktäristiska motiv, en formel, eller en kvalitet. 

Fowler argumenterar för att när ett modus sammanlänkas med en arts namn refererar det till 

en kombinerad genre där genrens generella form enbart bestäms av arten eftersom modus’ 

repertoar är ofullständig. Modus kan till exempel inte beskriva längden på ett verk, vilket till 

exempel ”roman” och ”novell” gör.  I stället förlänger modus själva arten (s.107f.). Det 

betyder att ett sätt för arter att utvecklas och omfatta andra områden än vad den vanligtvis gör 

är att författare använder sig av olika modus för att således förnya den tradition de skriver i.  

Gotik är i det här fallet arten och det komiska ett modus. Med det sagt skulle man kunna anse 

att även ”gotik” är ett modus eftersom det kan böjas till exempelvis ”gotisk romantik”, eller 

”gotisk roman” om man vill förhålla sig bredare. Ordet blir alltså adjektiviskt. 

      Mattias Fyhr skriver att kärnkategorin han utgår ifrån i sin definition av gotik är ”gotisk 

text” (2017, s.63). I och med Fowlers modusbegrepp kan man då säga att Fyhr inte 

argumenterar för att gotik är en genre, utan ett modus. På så sätt är gotik något som skulle 

kunna lokaliseras lite varstans. Det som styrker den tanken är Fyhrs kapitel om gotik som 

uppstår i kläder, musik och ungdomsgrupper. Dessutom utgår Fyhr ifrån engelska gotiska 

verk som skrevs mellan 1700-talet till tidiga 1800-talet i sin definition (Ibid.) vilken således 

skulle kunna ses som enbart gälla för verken som utgavs under den tidsperioden. 

      Problematiken i dessa påståenden är dock att Fyhr applicerar sina kategorier på moderna 

svenska verk. Dessutom, om nu gotik skulle vara något som kan noteras lite överallt skulle 

Fyhr inte behöva förhålla sig till begreppet statiskt. Alltså skulle det inte vara några problem 

för Fyhr att placera till exempel Der Golem som en gotisk text om ”gotisk” är enbart ett av 

alla modus som kan appliceras på ”texten”. Därmed är inte ”gotik” något dynamiskt för Fyhr.       

       Vi återgår till Fowler. Fowler skriver också om subgenrer. Subgenrer är något som kan 

förnya en genre, förstora den och föra den i andra riktningar (2002, s.114). Dessa tillskott till 

genren kan formas relativt fritt, så länge tillskotten följer genrens existerande regler. Bryter 

subgenren mot reglerna är det tal om en lutning mot en annan genre (s.158f.). Dock påpekar 

Fowler att det varken är önskvärt eller möjligt att vara precis i ens användande av 

                                                                 
1 Fowler använder sig av begreppet “kind” vilket jag här översatt till art. ”Kind” är för Fowler samma sak som 

genre. Begreppet omfattar inte endast litterära genrer som romanen och essän, men också icke-litterära (Fowler, 

s.108). 
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genreterminologi. Fowler argumenterar för att genrer överlappar varandra och muteras, vilket 

gör en oprecis terminologi effektivare. Distinktioner på genrer är ändlösa, det är därmed 

poänglöst med att skapa fler genredistinktioner än vad forskningen behöver (s.130). Enligt 

Fowler har benämning av genre och begreppsförvirring som vår kritik ärvt påverkat vissa till 

att söka reducera terminologin till ett system. Dessa nya och tydliga genrebegrepp kan kanske 

bara betyda en precis sak, och ingenting mer (s.147), alltså att ett självuppfyllande system 

skapas för att förklara en genre statiskt och precist, men egentligen kanske de bara förklarar 

en aspekt av genren i fråga.               

        Vad är då en litterär genre? Följer man Fowlers resonemang är det ett släktband mellan 

verk, något som håller ihop dem. Det är inget fast system, utan bestäms beroende på hur 

läsaren identifierar verket och hur läsaren känner igen genren. Detta gör det möjligt för en text 

att röra sig mellan flera genrer och även byta genre. Viktigt för Fowler är också att läsarens 

uppfattning om ett verks genre styr de förväntningar han närmar sig verket med. En skillnad 

mellan Fowler och Bergsten är att Bergsten verkar enbart intresserad av mottagarna, det vill 

säga läsarna, medan Fowler skriver om både läsarna och författarna, alltså, hur författare 

tänker kring genre när de författar sina texter. Till exempel att genren författaren väljer att 

skriva i eller närma sig både innebär möjligheten till genreinfriande och till genrebrott (och 

därmed kanske genreförnyelse). 

      Vissa andra forskare ser dock genre som något greppbart där man kan observera 

egenskaper. Dessa egenskaper kan man sedan applicera på texter för att se om de går att 

kategoriseras in i en genre. I min diskussion om Gil’s All Fright Diner och komikgotik 

kommer jag att använda mig av båda uppfattningarna för att bredda diskussionen. En litterär 

genre är dock ett slags redskap som kan användas i litteraturvetenskapliga diskussioner, både 

på akademisk och vardaglig nivå. 

       Med de nämnda teoretikerna i åtanke anser jag att en litterär genre kan ses som ett sätt att 

förstå verket, varför händelser i texten sker på ett visst sätt, varför miljön är på ett visst sätt 

och så vidare. Genren är ett sätt att komma åt hur ett verk förhåller sig till och går i dialog 

med olika konventioner. Dessutom hjälper den läsaren att se vad för traditioner, historia och 

verk texten för en dialog med.  

3. Relationen mellan komik och gotik 

Definition av gotik, komedi och komikgotik 

Med tanke på de studier som gjorts på gotik så kan det anses vara en monstruös uppgift att 

definiera den. Därför kommer jag främst att förhålla mig till att återupprepa vad forskare har 
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sagt om gotiken. Mattias Fyhrs kategorier kommer att användas under diskussionen om Gil’s 

All Fright Diner, men hans definition av gotik presenteras här. Enligt Fyhr behöver en text 

skildra en eller flera subjektiva världar för att vara gotisk. Dessa världar saknar en högre 

ordning och har en atmosfär av förfall, undergång och olösbarhet inrotat i sig. Dessutom 

måste den gotiska texten innehålla grepp som ger den labyrintiska egenskaper (2017, s.64). 

Fyhr nämner det inte i sin definition, men tidigare i avhandlingen påpekar han att gotiken 

innehar ett känslospektrum vilket inte bara innehåller skräck. Melankoliska känslor är, enligt 

Fyhr, en viktig del av känslospektrumet som förekommer i gotiken (s.12). Fyhr poängterar 

också att hans definition utgår från perioden 1764 till 1820 i engelsk litteratur då gotiken som 

genre konstruerades (s.63). 

      När det talas om gotik är Fred Bottings Gothic (1995) en självskriven deltagare i samtalet. 

Botting skriver att gotiska texter är öppet samt ambivalent irrationella. De gotiska texterna 

skildrar världar där förnuft och säkerhet rubbas av övernaturlig tilltro till spöken och 

demoner, samt uppvisar okontrollerad passion, våldsamma känslor till perversioner och 

besattheter. Om kunskap associeras med rationalitet, så används kunskap i den gotiska stilen 

till att förklara utomvärldsliga vetenskaper, till exempel det ockulta eller alkemi (2014, s.2). 

Det är dock svårt att summera hela Bottings definition av gotik till några få rader, då den är 

omfattande. Även Botting nämner att det finns olika gotiska modus i och med att det 

förekommit många generiska, subgeneriska och mediala förvandlingar och omformuleringar 

av gotiken, och han påstår att Shakespeare har blivit ”åter-åter-skapad” som gotisk (s.19). 

     Detta tyder på en ambivalent syn på vad gotik är för slags genre, och att tidigare författare 

och verk senare kan förvandlas till gotiska beroende på hur de analyseras. Om Shakespeare är 

gotisk betyder det att Horace Walpoles The Castle of Otranto (1764) inte skulle vara den 

första gotiken rent kronologiskt, vilket kanske inte är speciellt kontroversiellt eftersom 

Walpole medger att Shakespeare var hans inspiratör. Däremot förblir Walpole den förste att 

medvetet skriva någonting gotiskt. 

      Kollisionen som kan utläsas mellan vad Botting och Fyhr skrivit är att Fyhr anser gotik 

möjligt att fånga, alltså att det är texter som alltid uppnår hans kategorier, medan Botting 

pekar på en mer dynamisk definition: en genre som är i ständig förvandling. 

      Horner och Zlosnik påstår att mycket kan ändras i den gotiska genren, men vissa 

karaktäristiska aspekter förblir konstanta. Gotiska texters intriger är till exempel angelägna att 

återställa det goda, men samtidigt är gotiska texter besatta av att skildra våld, mörker och död, 

ondska som en övernaturlig kraft, och det kusliga som ett oförklarligt fenomen. Likt Fyhr 

menar Horner och Zlosnik att det saknas en högre ordning i den gotiska världen, då Gud är 
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antingen död eller ineffektiv mot ondskefulla krafter (2005, s.2). 

      När Fowler diskuterar tre olika faser som förekommer i en genre liksom genrerepertoaren 

använder han sig av just gotiken som exempel. Faserna kallar Fowler för primär, sekundär 

och tertiär. Enligt Fowler skall Walpole, Radcliffe och Matthew Lewis ha varit, i sin 

hopsamling av de tidiga gotiska berättelsernas genrerepertoar, fascinerade av terrorns 

sublimitet. Ruinerna, mörkret, de labyrintiska passagerna och tingen som skapar rädsla i deras 

verk förblir otolkade och oförklarade i romanerna. Det är den primära gotiken (2002, s.163). 

       Den sekundära gotiken utnyttjar repertoaren omfattande eller utvecklar den genom att 

utforska dess möjligheter, till exempel hur Edgar Allan Poe utformade effektnoveller. Den 

tertiära är, genom tolkningar, medveten om de generiska funktioner som går att observera i 

repertoaren. Den tar till sig enskilda konventioner som material till symboliska utvecklingar 

av repertoaren med hjälp av allegoriska, psykologiska eller andra tolkningar av 

konventionerna. Det primära, sekundära och tertiära kan förekomma i ett och samma verk 

(s.163f.). 

       Man kan säga att det tertiära vet om en genres alla konventioner och kan således utveckla 

eller ge konventionerna nya betydelser. Detta gör att en genre kan förnyas samt passa bättre in 

i textens samtid. Fowler skriver dessutom att en text kan tillhöra en genre primärt samtidigt 

som den är i den tertiära fasen i en annan genre (s.164).  

        Det komiska i gotiken, eller ”the comic Gothic” som Horner och Zlosnik kallar det, bör 

också definieras. Horner och Zlosnik påstår att gotiskt skrivande kan anses vara ett spektrum. 

I ena änden finns skräckförfattande med tillfällen av komiska hysterianfall eller lättnad. I den 

andra används tydliga signaler för att visa att inget kan tas på allvar (2005, s.4). ”Horror 

Gothic” kan förvandlas till ”comic Gothic” eftersom gotik alltid är satt mellan gränser, den är 

alltid nära att parodiera sig själv. Det är enkelt att det som karaktäriserar gotik kan användas 

till komiska effekter istället. De gotiska tendenserna att skildra det ondskefulla groteska kan 

konverteras till komisk överdrift, speciellt i tidsperioder som är under snabb förändring och 

därmed skapa en känsla av instabilitet. Horner och Zlosnik menar att detta tvingar ”horror 

Gothic” att ständigt förnya sig själv (s.17). Detta eftersom vad som skrämde förr behöver 

nödvändigtvis inte skrämma människor idag (s.2). Tag The Castle of Otranto som exempel. 

En gigantisk hjälm har krossat prins Manfreds son Conrad. Ingen vet var den kom ifrån, och 

situationen beskrivs som ”the horror of the spectacle” (Walpole, 2014, s.18). Lite senare, när 

Manfred försöker att få Conrads trolovade att gifta sig med honom, ser han ett porträtt börja 

röra sig och sedan kliva ut ur sin ram (s.25). Detta kanske var något som skrämde under 

Walpoles samtid, men skrämmer det dagens människor, och om inte, blir verket mindre 
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gotiskt? Det visar i alla fall att gotiken måste förnya sig, om syftet är att skrämma läsaren. 

       Därmed närmar vi oss debatten om ”Horror” och ”Gotik”. I sanning, det är ett ämne som 

kan tillägnas en längre studie som orimligen kan hållas här. Jag kommer att förhålla mig kort, 

då det är viktigt för min egen diskussion om Gil’s All Fright Diner och komikgotik att jag 

presenterar meningsskiljaktigheterna samt uttrycker var min åsikt står. 

        Ett problem är att jag skriver på svenska, som inte riktigt fångar ”Horror” med ”Skräck.” 

Fyhr skriver att ”skräck” bara är en av alla känslor som gotiska författare kan vilja illustrera i 

sina verk. ”Horror” är, enligt Fyhr, en enkel känsla som inger avsky och skräck medan 

”Terror” associeras med ett spektrum av känslor, till exempel melankoli och dysterhet men 

också något Fyhr kallar för ”intressanta passioner”. Dessutom är ”Terror” kombinerad med 

skönhet (2017, s.18f). Fyhr menar att gotik och skräck är två olika genrer: skräcktraditionen 

växte ur den gotiska traditionen (s.20). 

       Samtidigt finns det fall där Horror-termen betraktas som genre och används med termen 

”gotik” utan åtskillnad, till exempel i Yvonne Lefflers bok Horror as Pleasure: The 

Aesthetics of Horror Fiction (2000). Leffler räknar upp ett antal tidigare studier, varav 

”Gothic novel” förekommer i titlarna2 samtidigt som hon själv benämner studiernas ämne 

som ”the Gothic novel to the period 1765–1820” (Leffler, s.14). Leffler påstår dock att ”the 

horror story” inte förändrats speciellt mycket när det kommer till vad som utgör genren från 

det sena 1700-talet till idag (s.23). Således betecknas The Castle of Otranto, liksom Ann 

Radcliffes The Mysteries of Udolpho (1794) som ”Horror”. Detta är av intresse, eftersom 

Radcliffe själv diskuterade skillnaderna mellan ”Horror” och ”Terror” i sin artikel ”On the 

Supernatural in Poetry” (1826). Radcliffe förkastar ”Horror” och förklarar det som terrorns 

motsats (s.5). Det blir därmed oriktigt att beskriva verk som gotik och ”Horror” utan någon 

vidare åtskillnad eller diskussion, speciellt när vissa av författarna i fråga har uttalat sig om 

ämnet. Författares ord är inte lag, men de bör åtminstone hållas i åtanke. 

       Noël Carroll är en annan teoretiker som skriver om ”Horror”-genren. Carroll skriver i 

Beyond Aesthetics (2001) att i skräckfiktion måste minst ett monster uppenbara sig på ett sätt 

som gör att monstret framkallar en emotionell reaktion hos läsaren. Reaktionen måste vara av 

en komplex natur, en samling av rädsla och avsky inför monstrets orenhet (2001, s.245). 

      Sammanfattningsvis anser Fyhr att ”Skräck” och ”Gotik” är två olika genrer, med 

”Skräck” som något som vuxit ur gotiken. Leffler verkar tycka att de tillhör samma genre, och 

Carroll har definierat en grundregel för vad som gör ett verk till ”Horror fiction”, att det måste 

                                                                 
2 Exempelvis: Eugenia C. DeLamottes Perils of the Night: A Feminist Study of Nineteenth-Century Gothic 

(1990) och Edith Birkheads The Tale of Terror: A Study of the Gothic Romance (1921) m.fl.   
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finnas ett monster i fiktionen, vilket är en aning begränsat. Han nämner inte begreppet gotik. 

Jag förhåller mig till Fyhrs mer konsekventa synsätt, men samtidigt anser jag att skräck lika 

gärna kan vara ett sätt för gotiken att uttrycka sig. Följer man Fowlers synsätt på genre går det 

att argumentera för att ”Horror” kan vara ungefär samma sak som gotik, att de är relaterade 

genom familjelikheter. Alltså kan de tillhöra samma genre. I ”Horror Gothic”, som Horner 

och Zlosnik använder sig av, skulle ”Horror” bli ett modus till ”Gothic”, därmed ett 

uttryckssätt för gotikgenren. Horror kan också avse, enligt Fyhr, ett slags känsla som inger 

skräck och avsky. Skräck är bara en av alla känslor som kan komma att användas i genren, 

men när jag nämner filmer som vanligtvis betecknas som ”skräckfilm” kommer även jag att 

använda det begreppet. Det är med det resonemanget jag kommer att förhålla mig till ”gotik”, 

”skräck” och ”horror”. Begreppen är dock problematiska.  

  

Komedi och komikgotik 

Ett tidigare nämnt problem med Horner och Zlosniks bok är att de använder sig av begreppen 

”komik” och ”parodi” utan någon större åtskillnad. Komik i sig får inte heller någon riktig 

definition. Således bör jag kortfattat definiera även dessa begrepp innan jag diskuterar 

komikgotik i sin helhet. Raj Kishor Singh skriver i artikeln ”Humour, Irony and Satire in 

Literature” (2012) att ”humor” inte är en genre, utan en substans som kan användas i alla 

sorters verk. Det kan uttrycka sig i dialoger, karakteriseringar, eller incidenter i narrativet. 

Humorn används för att få läsaren att skratta (s.66). 

      Noël Carroll nämner att det finns en likhet mellan humor och horror: båda två behöver ett 

objekt som de kan manifesteras i (2001, s.249). När det kommer till parodi, är det enligt Singh 

en synonym till satir (2012, s.66). Satir är för Singh en egen genre och en form av komisk 

kritik. Satirens mål är att poängtera brister i regeringar, individer, samhällen eller vad som är 

mänskligt, då satiren åsyftar till att uppmuntra förändring eller tvinga läsaren att bli medveten 

om problemen som satiren illustrerar (s.70). Singh räknar inte upp genre som något som satir 

angriper, men eftersom genre kan ses som antingen ett system eller ett verktyg vi använder för 

att identifiera litteratur, är det inte långsökt att slå fast att satir kan angripa genre också. 

     Michele Hannoosh skriver i artikeln ”The Reflexive Function of Parody” (1989) att 

parodin ger en ny version av en gammal berättelse. Parodin kan dock inte utge sig själv för att 

vara den definitiva versionen eftersom den, genom sitt eget existerande, förkastar idén om att 

det ens finns ett definitivt eller auktoritärt verk över huvud taget (1989, s.114). För parodin 

kan således varken gamla eller nya berättelser påstå sig att vara definitiva, eftersom det alltid 
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kommer att komma ett nytt verk som fortsätter där de senare slutade. Enligt Hannoosh 

garanterar parodin att traditionen som den parodierat fortsätter även bortom de parodiska 

verken själva (s.116), alltså att parodin utvecklar, förnyar och utmanar de litterära genrerna på 

så sätt att genrerna fortsätter att existera. Ett sätt för parodin att komma till uttryck är att den 

kan driva med olika narrativa konventioner för att dra läsarens uppmärksamhet till en 

parentetisk sidoberättelse (s.121). Detta kan noteras flertalet gånger i Gil’s All Fright Diner, 

exempelvis när sheriff Kopp och Loretta blänger på varandra: ”If it came to blows, Kopp 

wouldn’t last long. She outweighed him by at least a hundred pounds. Nonetheless, Kopp held 

his ground with the courage of a man who had seen sheep explode spontaneously and lived to 

clean himself up later” (Martinez, 2005, s.136). En seriös situation i berättelsen blir avbruten 

för att läsaren skall få ta del av en parentes om något som hänt tidigare, men inte nämnts 

förut. Hannoosh menar att parodin konstant visar en medvetenhet om att den bidrar till genren 

som den driver med (1986, s.120).  

     Således är parodi ett verktyg till att förändra genren, till att ta en gammal berättelse för att 

göra en ny version. Satir är, enligt Singh, en genre och form av komisk kritik för att 

uppmuntra till ett slags handling, och parodin är ett redskap satiren kan använda. Humor är en 

substans som används för att få läsaren att skratta och är således inte exklusiv för vissa genrer. 

Singhs definition av satir är en aning politisk. Slår vi ihop hans och Hannooshs definitioner 

kan vi kanske påstå att både parodi och satir är redskap som söker få fram någon form av 

förändring i det den angriper, men att parodin kan te sig mer lekfull än satiren. 

     Vad innebär ”Komedi” i sådana fall? ”Komedi” får ingen vidare förklaring i Singhs och 

Hannooshs artiklar. James Feibleman skriver i artikeln ”The Meaning of Comedy” (1938) att 

komedi är ett slags exemplifiering av att ingenting riktigt är helt logiskt (1938, s.421). 

Komedi bekräftar indirekt vår uppfattning av den logiska verkligheten genom att antingen 

förlöjliga någonting i verkligheten, eller förvirra flera aspekter av verkligheten för att visa hur 

oviktiga de är samt varnar oss för att ta dem för seriöst (s.422). Det första exemplet kan 

uttrycka sig simpelt i att vi väljer något, till exempel Svenska Akademien, och skämtar om 

positionen de fann sig i under 2018. Ett annat exempel skulle kunna vara James Joyces roman 

Ulysses (1922) då den i vissa avseenden kan ses som ett skämtande om hur djupt 

litteraturvetare kan gå när de gör litterära studier. Joyce skall själv ha sagt ”I’ve put in so 

many enigmas and puzzles that it will keep the professors busy for centuries arguing over 

what I meant, and that’s the only way of insuring one’s immortality”(Johnson, J, 

”Introduction”, 1993, s.10). Alltså har Joyce medvetet fyllt texten med möjliga tolkningar för 

att sysselsätta forskare under flera århundraden.  
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       Svenska Akademien fungerar att användas till att illustrera det andra exemplet också. Vi 

tar en institution från finkulturen och dess medlemmar och illustrerar institutionen som ett 

dagis och medlemmarna som dagisbarn. Detta kan då demonstrera att skämtaren anser 

akademiens beteende vara oprofessionellt. Ett litterärt exempel är Miguel de Cervantes 

Saavedra’s roman El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605) som är vida känd 

för att parodiera de samtida riddarromanerna, exempelvis i romanens företal där berättaren 

skojar med samtida författare (Cervantes Saavedra, M. 2011, s.22f.). Dessa två uttryckssätt 

stämmer väl överens med vad som tidigare blivit sagt om parodin och satiren. En simplare 

förklaring till var komedi kan finnas är följande:  

First of all, comedy does consist in the absence of something which is expected, but it can also consist in the 

presence of something where nothing is expected. Always, however, the situation must illustrate the absence of 

what ought to be, if it is to reveal comedy. The unexpected indication of the absence of perfection (the ought) 

constitutes the comic situation (Feibleman, J, “The Meaning of Comedy”, 1939, s.422). 

Till sist skriver Feibleman att komedi kan komma till uttryck genom överdrifter och 

undervärderingar (s.422f.) Komedi är således ett uttryckssätt som kan förekomma i flera olika 

genrer för att skämta om vår uppfattade verklighet. Därmed är det inte långsökt att det kan 

förekomma i gotiken också. Som tidigare nämnt måste gotiken konstant förnya sig för att 

kunna nå fram med sin önskade effekt till läsaren. När vi senare utforskar Gil’s All Fright 

Diner på ett djupare plan kommer jag således se komedi som huvudbegreppet, och parodi och 

satir som sätt som komedin kan uttrycka sig i. 

         Enligt Carroll är komedi något som naturligt manifesteras i situationer där 

motsägelsefulla, kontrasterande eller motstridiga funktioner framträder tillsammans. Carroll 

argumenterar just för att en viktig del av komik är sammanställningen av motsägelsefulla eller 

kontrasterande objekt, incidenter, kategorier och så vidare: en text presenterar objekt som är 

varandras extrema motpoler (2001, s.247f.). Samtidigt anser Carroll att humor och horror inte 

kan beblandas med varandra (s.253).  

         Vi rör oss därmed vidare mot själva komikgotiken och till Horner och Zlosnik. Som 

tidigare nämnt anser Horner och Zlosnik att det komiska i gotiken inte är någon korruption av 

eller avvikelse från genren, utan något inneboende i ett skrivmodus som alltid varit en hybrid 

för den gotiska genren. Horner och Zlosnik betraktar inte gotisk text som ett binärt system, att 

det finns seriös gotik och komisk gotik, utan att gotiken är ett spektrum som kan producera 

både skräckinjagande berättelser med stunder av komisk hysteri och lättnad, och berättelser 

där ingenting skall tas seriöst. Komikgotik använder sig dessutom av gotiska stereotyper och 

karikatyrer för att mildra läsarens inlärda reaktioner på skräck, ångest och rädsla som 

uppenbarar sig i typiska gotiska narrativ. Komikgotik fungerar också som kritik mot 
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moderniteten (2005, s.4). Att komikgotik existerar är ingenting konstigt enligt Horner och 

Zlosnik. 

Rather, it is precisely because the Gothic is always liminal and poised on boundaries – and already halfway to 

sending itself up – that its characteristic features can easily be turned to comic effect. Thus its tendency to the 

sinister grotesque is easily converted to the comic flamboyance of the grotesque as excess, particularly during 

periods of rapid change resulting in a sense of instability and flux (Horner, A och Zlosnik, S, Gothic and the 

Comic Turn, 2005, s.17). 

“[…] halfway to sending itself up” är en relevant poäng här för att förstå argumentet i sin 

helhet. Horner och Zlosnik menar att det finns en tendens i gotiken överlag att vara nära till 

att förlöjliga sig själv. Således är det enkelt att dra det till sin spets, alltså att överdriva, för att 

få fram komiska effekter. Den gigantiska hjälmen från The Castle of Otranto kan enkelt bli 

till något komiskt beroende på vilken infallsvinkel läsaren har. Visst blir Manfred ledsen över 

att hans son mist livet, men det är inte grämelsen som varar längst, utan förbluffelsen över 

hjälmen. Inte ens ”the bleeding mangled remains of the young prince” kan ta Manfreds fulla 

uppmärksamhet när han inspekterar och rör vid hjälmen (Walpole, 2011, s.18f). Det kan läsas 

som en far i chock, men det kan också läsas komiskt eftersom det förlöjligar monarkers 

prioriteringar. 

      Komikgotik har ofta ansetts söka återinföra upplysningens värden under 1800-talets slut 

för att kritisera romantikens ideal. Horner och Zlosnik skriver att komikgotiken många gånger 

har lästs som konservativ, då den söker lugna irrationella känslor genom att få individen 

tillbaka till det socialt normala (2005, s.41). Jane Austens roman Northanger Abbey (1817) 

kan ses som ett exempel här. Huvudkaraktären Catherine Morland lever sig alltför mycket in i 

de gotiska böcker hon läst, vilket straffar sig. I romanens slut har hon dock återvänt till vad 

som är ett acceptabelt beteende för en ung dam i verkligheten (1956, s.5f. och s.273). 

      Komikgotiken kommer också till uttryck genom självparodi. När de gotiska 

konventionerna blev alltför klyschiga förlorade de sin makt över skräck och blev därmed 

enkla att parodiera. Excess och det groteska frambringar i den parodiska komikgotiken humor 

istället för skräck (Horner och Zlosnik, 2005, s.45). Ett annat uttryckssätt för komikgotiken 

som Horner och Zlosnik presenterar finns i uppfattningen av att det existerar gotiska 

dimensioner i verkligheten, alltså att vardagliga incidenter representeras som en gotisk diskurs 

där det dagliga livet är genomsyrat av gotiska hot. Inom dessa hot finns det dock komik som 

använder sig av hoten för att visa alternativa perspektiv och andra möjligheter till hur man kan 

agera och vara i situationerna. Enligt Horner och Zlosnik finns det därmed en balansgång 

mellan den karaktäristiska gotiska ångesten över det instabila och det fragmenterade jaget, 

och det andra sättet att vara på, en relativ förståelse av identitet (s.45). Alltså, genom att 
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presentera alldagliga situationer som är fyllda med gotik, där den gotiska världen är vardagen, 

kan komiken användas för att visa alternativa vägar till hur man kan agera. Komikgotik blir 

således ett sätt för författare att demonstrera hur något otäckt i livet kan lindras. Ett exempel 

på detta finns i Shirley Jacksons roman The Haunting of Hill House (1959). 

      Huvudkaraktärerna har flyttat in till Hill House för att undersöka dess påstådda 

övernaturliga karaktär. De får under romanens gång utstå flera spöklika händelser, till 

exempel någonting som vandrar omkring i huset på natten och knackar på dörrarna (Jackson, 

2009, s.128f.). En av romanens centrala karaktärer, Dr. John Montague, har bjudit in sin fru 

att besöka Hill House. Innan Mrs. Montague och hennes vän Arthur anlänt har det 

övernaturliga fått sitt grepp över Hill Houses gäster. På natten efter Mrs. Montagues och 

Arthurs ankomst är Dr. Montague och resterande karaktärer övertygade om att något hemskt 

kommer att hända (s.198). Knackandet fortgår den natten, men Mrs. Montague och Arthur 

kunde sova gott utan att uppfatta något övernaturligt (s.200–207). Poängen är att Mrs. 

Montague och Arthur äntrar berättelsen med nya perspektiv vilket för in en komisk vändning. 

Mrs. Montague behandlar Arthur med uppenbar tillgivenhet ”I suppose the library is dusted? 

Arthur sometimes sneezes” (s.186). Hon behandlar sin make och de andra karaktärerna som 

att de vore irrationella: ”’I must say, John, I never expected to find you all so nervous’” 

(s.183). Avsnitten med Mrs. Montague förlöjligar det hemska som karaktärerna och läsarna 

tidigare upplevt i romanen. Mrs. Montague och Arthur bidrar med att ge en mer realistisk 

reaktion på händelserna, som kolliderar med de skrämda känslorna som ingjutits. Följer vi 

Horner och Zlosniks teori kan vi alltså kalla det här för en komisk vändning i berättelsen. 

       Det är just den komiska vändningen i gotik som Horners och Zlosniks bok åsyftar att 

undersöka: att gotiken inte enbart eftersträvar att inge läsarna känslor av terror eller horror, 

utan även humor. Det är komiken inuti gotiken som kan skapa en position av likgiltighet och 

skepticism mot den kulturella nostalgin som finns i gotiken (Horner och Zlosnik, ”Comic 

Gothic”, 2012, s.323). Den komiska vändningen i gotiken indikerar ofta ambivalens inför det 

nya. Automatan är ett exempel. Den kan skildra människans skräck inför ny teknologi, 

maskinen som är så lik människan att den kan byta ut oss, men automatan kan också 

presenteras som så löjligt artificiell att dess hot relativiseras (s.331f.). Ambivalensen som 

formas av kombinationen av nostalgi och en längtan till förändring är, enligt Horner och 

Zlosnik, något som ofta karaktäriserar komikgotiken, speciellt när genren är parodisk (s.329). 

      En annan effekt som komikgotiken kan skapa är att en främmande värld blir drägligare. 

Genom komikgotikens vanvördiga användande av Sigmund Freuds begrepp det kusliga, och 

det övernaturliga kan den erbjuda nya perspektiv på samtiden via att se samtiden som både 
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underhållande och produktiv liksom hotfull (s.332). Horner och Zlosnik skriver att 

komikgotiken kanske kan hjälpa dess nutids villkor att bli drägligare om genren lyckas 

använda vad vi finner kusligt och ändra det till något roligt (ibid.). 

      Till sist finns det även en satirisk komikgotik. Den omfamnar nihilismen, att allting är 

meningslöst, och kan komma till uttryck när den gotiska texten illustrerat en förlust av 

transcendens (Horner och Zlosnik, 2012, s.331). 

    Området komikgotik är inte väl undersökt enligt Horner och Zlosnik själva (Horner och 

Zlosnik, 2005, s.1). Noël Carroll har dock en diskussion om humor i ”Horror”-genren och 

Svetlana Krys använder sig av Gothic and the Comic Turn i en artikel. Låt oss börja med 

Carroll. 

      Som tidigare nämnts anser jag ”Horror” vara antingen ett modus till gotiken, eller, på sin 

höjd, samma genre som gotiken. Med det i åtanke kan vi bearbeta Carrolls text. Carroll 

skriver att ”horror-humor” är en subgenre. Ett av dess mål är att snabbt skifta mellan 

stämningar, från humor till horror och vice versa (2001, s.235f.). Även Carroll diskuterar 

Freuds teori om det kusliga. Carroll skriver att inom Freuds teori är vägen till komiskt skratt 

densamma som vägen till känslor av kuslighet (s.238). Dessutom håller Carroll med Horner 

och Zlosnik om att automatan kan ge en komisk effekt (ibid.). Carroll sammanfattar sin text 

genom att påstå att skräck är ”Horror”-genrens levebröd. För att kunna förvandla skräcken till 

skratt måste monstrets förskräcklighet, att det är ett hot mot det mänskliga, gömmas från 

läsaren. Det är då vi kommer att, enligt Carroll, skratta istället för att skrika (s.254). Den 

väsentliga skillnaden mellan Carroll och Horner och Zlosnik är att Carroll begränsat sig till att 

begreppen kretsar kring monstret medan Horner och Zlosnik diskuterar hur det komiska 

påverkar och kommer till uttryck i den gotiska miljön. Vi rör oss vidare till Svetlana Krys’ 

artikel. 

     I sin analys av författaren Hryhorii Kvitka-Osnovianenkos berättelse Mertvets’kyi 

Velykden3 skriver Krys att det är svårt att direkt klassificera berättelsen som simpelt 

komikgotisk eftersom den också innehåller seriösa drag (2011, s.354). Krys’ läsning av 

Horners och Zloniks teori har därmed fått henne att komma till slutsatsen att komikgotik inte 

kan vara seriös. Det är en uppfattning av Gothic and the Comic Turn som jag inte delar med 

Krys. Trots att Horner och Zlosnik i allra högsta grad har skrivit om de komiska inslag som 

finns i gotiska texter och hur de fungerar tillsammans med det gotiska, så påtalar de att texten 

fortfarande kan ha ett seriöst innehåll. 

                                                                 
3 För enkelhetens skull kommer jag att översätta Mertvets’kyi Velykden (Dead Man’s Easter) till Död Mans Påsk 

och fortsatt hänvisa till den på svenska. 
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     När Horner och Zlosnik skriver om exempelromanen Trilby (1894) av George du Maurier 

påpekar de hur romanens antagonist förändras. I början är karaktären en sådan karikatyr av 

den dåtida stereotypen av judar att han inte kan tas seriöst, men ”This comic perspective 

cannot be sustained though” i romanens senare del, och dessutom blir fiktionsvärlden mer och 

mer hotfull (2005, s.70). Alltså kan en komikgotisk text, enligt Horner och Zlosnik, vara 

seriös men bibehålla det komikgotiska. Det betyder att jag inte kommer att räkna seriösa delar 

i Gil’s All Fright Diner som en ambivalens gentemot komikgotik eller något motsägelsefullt. 

Med tanke på att det finns olika åsikter om vad som gör och inte gör en text komikgotisk 

tyder det på att det råder en viss ambivalens inom forskningsfältet för genren, trots att det 

verkar vara relativt litet. 

    Något som nämndes tidigare var att den komiska vändningen kan ta det groteska och göra 

det extravagant. Alltså att det inte går att ta det groteska seriöst, förmodligen för att det 

överdrivs i texten. Det är något som fungerar tillsammans med excess. Fred Botting skriver att 

den excess som finns i gotiska texter innefattar att bryta mot koder om lag eller kunskap, gå 

emot faderliga förordningar, ge efter för omoraliska lustar och begär, samt uppvisa 

överträdelse. Excess i gotiska texter för normer och begränsningar till vår fokuslins (2014, 

s.9). 

    För mig är excess ryggraden i komikgotikens väsen. Texten använder sig av något som 

vanligtvis skulle kunna inge känslor som till exempel avsky, melankoli eller ångest och 

överanvänder det till sin spets, så att läsaren inte längre kan ta det på allvar. På så sätt kan 

texten relativisera ett allmänt hot eller i alla fall något som vanligtvis anses vara av stötande 

eller melankolisk karaktär. Genom relativiseringen kan antingen ett nytt hot uppenbara sig 

eller så kan texten uppvisa hur meningslösa våra känslor egentligen är, om vi följer den 

satiriska komikgotiken. Notera här att satirisk komikgotik liksom parodisk komikgotik blir ett 

modus till komikgotiken, och därmed inte sina egna genrer. 

     Vad är då vikten med att urskilja det komiska i gotiken? Det påverkar vår läsning och 

förståelse av texten vi arbetar med. 

Once we accept that the Gothic is part of this complex and popular cultural response to modernity, a nd that the 

roots of the Gothic lie in the comic as well as the tragic, we are able to see later Gothic texts rather differently 

(Horner, A och Zlosnik, S, Gothic and the Comic Turn, 2005, s.7).  

Till sist vill jag kort påvisa att i gotiken är det inte enbart skräck, melankoli eller ångest som 

är de viktigaste känslorna en författare kan vilja förmedla. I förordet till A Christmas Carol 

(1843) hoppas Charles Dickens att hans verk skall hemsöka läsaren ”pleasantly” (1994, s.4). 

Således är det inte långsökt att påstå att det finns mer inom gotikens känslospektrum än 
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melankoli, ångest och skräck. Den kan vara rolig och den kan också i vissa stunder ingjuta en 

angenäm terror.  

 

A. Lee Martinez’ Gil’s All Fright Diner 

Reality is a fruitcake: Pretty enough to look at but with all sorts of nasty things lurking just beneath the surface. 

Ancient things, older than time itself, smothered beneath the crushing interdimensional weight of what mortals, 

in their limited understanding, would call existence. These are the dark things: forgotten shadows of what once 

was but no longer is, malign dreams of what might have been yet should never be, and twisted p hantoms of 

entities that never truly lived but nonetheless cannot die. Most horrible of these nightmares, if such a value could 

truly be measured, are the old gods. Locked away in the deepest, darkest pit like the hideous, redheaded 

stepchild of Creation shoved to the back of the cosmic closet to be ignored. Some things refuse to be ignored 

(Martinez, A. L, Gil’s All Fright Diner, 2005, s.184). 

Romanen jag valt att använda är som bekant A. Lee Martinez’ Gil’s All Fright Diner (2005). 

Det är hans första publicerade roman. Citatet ovan ger en fingervisning om vad vi som läsare 

kan förvänta oss av Gil’s All Fright Diners ton. Det börjar med en fånig metafor, att 

verkligheten är som en fruktkaka. Därefter bryts det fåniga för att berätta något som läsaren 

kan associera till som skräckinjagande. Det används ord som ”dark things”, ”twisted 

phantoms” och ”old gods”. Det är en åkallan av karikatyrer som många läsare, i alla fall läsare 

som har tidigare kunskap om genren, enkelt kan identifiera som gotiska. Faktum är att citatet 

är så pass långt med så pass många karikatyrer att det blir översvallande, och förlorar effekt. 

Plötsligt bryts det av med att likna dessa onda gudar vid ett motbjudande, rödhårigt styvbarn 

men sedan fortsätter texten som om det fortfarande är dödsallvar. Detta för tankarna till att 

gotiken alltid är ”halfway to sending itself up” och att den enkelt kan parodiera sig själv, som 

Horner och Zlosnik skriver. Texten inleds komiskt, byter till seriositet men drar det till sin 

spets så det nästan blir löjligt. Därefter gör texten en absurd liknelse och ändå fortsätter den 

att påstå att den är seriös. Det är en komisk vändning och visar också hur texten skiftar från 

komik till gotik sedan tillbaka till komik.     

    Innan jag fortsätter med analysen kommer jag först att skriva en synopsis på berättelsen, för 

att sedan ge korta beskrivningar av de centrala karaktärerna. Därefter kommer jag att gå 

igenom romanens uppbyggnad och struktur, och till sist delge händelser viktiga för 

berättelsen. Det är först efter det som Fyhrs kategorier, tecken på gotik, komik och 

komikgotik kommer att analyseras och appliceras på texten. Jag har valt denna disposition då 

jag anser att det blir enklare för läsaren att förstå mina resonemang om läsaren fått ta del av 

det grundläggande i texten innan den fokuserade diskussionen hålls.  

     Romanen handlar om varulven Duke och vampyren Earl som reser tillsammans på de 

amerikanska vägarna i en pickuptruck. Duke beskrivs som en något tjock, lång man medan 
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Earl är blek, smal och med överbett (2005, s.10f.). De två stannar vid Gil’s All Night Diner i 

den lilla staden Rockwood, ägt av Loretta, en vanlig men ytterst envis och överviktig 

människa, för en snabb måltid (s.11ff.). Måltiden blir dock avbruten av ett gäng zombier, som 

Duke oskadliggör. Tydligen har vägkrogen4 ett zombieproblem: den blir attackerad några 

gånger per vecka. Loretta anställer Duke och Earl för att ta itu med zombierna, och lägga en 

ny gasledning (s.17–20). Förutom zombier kommer Earl och Duke behöva tampas mot 

ghouler, spöken, en sekt ledd av en tonårshäxa med en följare, zombiekor och Lovecraftiska 

gudar. Läsarna kommer att få stifta bekantskap med tonårshäxan Tammy och Chad, hennes 

lojale pojkvän, spöket Cathy, sheriff Kopp, spökhunden Napoleon med mera. 

     I denna korta synopsis kan man nog genast ana ett komiskt narrativ, även om texten brukar 

gotiska stereotyper, som vampyrer, varulvar, spöken liksom en värld som hotas av undergång. 

Eftersom det komiska är så överdrivet i verket blir det tämligen tacksamt att undersöka 

dynamiken mellan det komiska och det gotiska. Tar det komiska över i romanen så det 

gotiska blir mest funktioner för narrativet, eller finns det någon seriös gotik att hitta? Det är en 

kollision mellan komik och gotik. 

      Romanens kapitel är uppbyggda på så sätt att karaktärer vi följer byts av. Första kapitlet 

introducerar Earl och Duke, vägkrogen, Loretta och vägkrogens problem. Därmed har läsaren 

fått ta del av romanens mest centrala delar: protagonisterna, skäl till att stanna i Rockwood, 

narrativets huvudproblem (zombieinvasion) och att protagonisterna är övernaturliga väsen. 

Earl och Duke är också snabba med att informera Loretta om sin omänskliga natur, vilket 

visar på att det inte är någon hemlighet och hennes reaktion tyder på att det inte är någon 

ovanlig företeelse att komma i kontakt med en varulv och en vampyr. Efter att Duke förklarat 

för Loretta att de inte vill henne något ont, och att hon dessutom behöver ha silverkulor för att 

skada dem, säger hon ”Well, you fellas seem nice enough, and you did save me some 

ammunition. Guess a free slice of pie ain’t too much to ask in return” (Martinez, s.19). Earl 

och Dukes monsterlika natur är allmänt lättsmält för Rockwoods invånare. 

      Kapitel två introducerar läsaren för kultledaren Tammy och Chad. Tammy är romanens 

antagonist och Chad är hennes pojkvän och enda följeslagare. Således får läsaren reda på från 

romanens första början vem det är som framkallar zombierna, vad antagonistens plan är, samt 

vilka faktorer det är som motverkar hennes plan (hon är tonåring, bor hos sina föräldrar, har 

bara en följeslagare, som också är tonåring, och att Loretta vägrar flytta från vägkrogen). 

Dessutom får läsaren ta del av hennes dysfunktionella relation med Chad och veta att hon 

                                                                 
4 Jag översätter ”diner” till ”vägkrog”. 
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använder sig av en förkortad version av Necronomicon för att framkalla zombierna (s.21ff.). 

Därmed har nästintill alla centrala karaktärer, deras huvudproblem samt personligheter 

presenterats i romanens början. Resterande kapitel skiftar mellan vilken karaktär läsaren får 

följa. Eftersom Earl är en vampyr och därmed inaktiv på dagen delas de flesta kapitlen upp 

genom att i ett får läsaren följa Duke och i nästa Earl. Dock är Duke och Earl aktiva samtidigt 

i vissa kapitel och det finns kapitel där läsaren får följa andra karaktärer, till exempel Tammy. 

Dessutom kan kapitel bryta av mellan karaktärer, alltså att i början får vi följa Earl, och i 

slutet följer vi Tammy. 

     För att lista ut varför vägkrogen blir attackerad av zombier, och för att lägga en ny 

gasledning, delar Earl och Duke upp sig. Duke, som är fysiskt starkare än Earl och klarar av 

att vara ute när det är sol, tar hand om gasledningen medan Earl, under nattetid, får undersöka 

Rockwoods övernaturliga incidenter. Första steget i Earls efterforskningar är att fråga ut 

väktaren för Rockwoods kyrkogård. En kyrkogårds väktare är spöket av den som begravts 

senast på kyrkogården, och i Rockwood är det Cathy som är väktare, utan att hon själv vet om 

det (s.35). Earl och Cathy blir senare i romanen ett par (s.203). 

     Duke och Earl tar också hjälp av en metafysiker, Hector, som de känner sedan tidigare. 

Hector framträder dock inte i romanen. Earl samtalar med honom via telefon, och läsaren får 

bara ta del av vad Earl säger (s.62). 

     Mot romanens slut visar det sig att Tammy blivit guidad av någon i att bemästra 

svartkonster. För 18 år sedan invigde Gil Wilson sin vägkrog och försvann tre år innan 

romanens inledning (s.156). Gil köpte marken där vägkrogen står på eftersom porten till de 

gamla gudarna finns där. Han planerade att återuppväcka dem för att själv bli en gud, men 

misslyckades efter en ritual. Han hade offrat sitt eget blod, men sedan råkade han snubbla på 

en ketchupflaska och spetsa sig själv med ritualkniven. Detta resulterade i att gudarna 

försökte föra honom till helvetet. De fick tag i hans kropp, men hans spöke lyckades fly. Som 

spöke upptäckte han Tammy och hennes talang, och således bestämde han sig för att lära upp 

henne för att få en ny chans att uppnå sin ambition (s.213f.). Romanen slutar med att både 

Tammy och Gil blir besegrade av Earl, Duke och Cathy, och trion, med Cathys spökhund 

Napoleon, ger sig iväg från Rockwood efter att ordningen blivit återställd (s.267f.). 

     Är Gil’s All Fright en gotisk roman då? Vi kan notera att romanen omfattar vampyrer, 

varulvar, zombier, spöken, häxor, kulter, uråldriga gudar, en värld som hotas av undergång 

med mera. Det är komponenter som ger oss associationer till gotik i alla fall. Uppfyller Gil’s 

All Fright Diner Fyhrs kategorier då? Det är värt att undersöka, eftersom det kan hjälpa oss att 

upptäcka vad som är dominant i romanen. Är den mestadels komisk och använder sig av 
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gotiska stereotyper för att upphöja dess komiska effekt, är den gotisk med komiska inslag, 

eller är det en skör gräns mellan komik och gotik som romanen drar? Vi börjar därför med att 

undersöka Fyhrs första kategori, subjektiva världar, och fortsätter kronologiskt till den sista 

kategorin, grepp som ger texten labyrintiska egenskaper.  

      Subjektiva världar innebär att texten illustrerar karaktärers eller berättares subjektiva 

perspektiv på händelser i romanen. Kategorin kan komma till uttryck genom att skildra hur 

huvudkaraktärer beskriver och upplever miljön runt omkring dem. Karaktärer kan också 

genom sina emotionella tankar komma att ta ut händelser i förskott, det vill säga att de 

fantiserar att de värsta tänkbara utfallen kommer att ske (Fyhr, 2017, s.64). Kategorin går att 

lokalisera i Gil’s All Fright Diner. Tammy och Chad blir stoppade av sheriff Kopp när de 

lastat Chads föräldrars bil med lik och begett sig av. Chad upptäcker polisbilens strålkastarljus 

och fryser till. Kopp frågar om det är Chad som sitter i bilen och Chad börjar genast tänka 

panikartat. Allting är över, tror Chad. Nu kommer de att bli arresterade, hans föräldrar 

kommer att bli förbannade på honom och han kommer att bli relegerad från skolan. Således 

tar Chad ut förlusten i förskott. Dock står han fast vid att han inte ångrar någonting (Martinez, 

2005, s.74f.). 

       Ett annat exempel är Cathys försvinnande. Earl planerar att släppa henne fri från att vara 

kyrkogårdens väktare, vilket kräver en ritual. Under ritualen går dock någonting fel. Cathy 

börjar lösas upp, och till slut försvinner hon helt och hållet. Earl försöker hålla sig sansad och 

repeterar ”She’s not dead” som ett mantra, men han kan inte sluta beskylla sig själv. Det är 

knappt att han lyckas hålla inne paniken, och bara tanken att Hector förmodligen vet vad som 

kan göras får honom att bevara hoppet (2005, s.207f.). Det visar sig dock att Hector inte vet 

vad som hände. Trots att Hector försäkrat Earl att det omöjligen kunde vara hans fel är 

vampyren tröstlös och beskyller sig själv för att ha dödat sin flickvän. Duke försöker muntra 

upp honom, men för Earl har hans eviga liv helt tappat betydelse (s.217f.). Cathy är död. Vi 

läsare vet dock att så inte är fallet, för i kapitlet innan får vi reda på att Cathy fångats av 

Tammy i samma magic 8-ball5 som hon placerat Gil Wilson i. Det visar sig att Gil, för att 

lyckas fly från Tammy, övertygat henne att fånga in ett annat spöke till hennes 8-ball vilket 

blev Cathy (s.211 och 214).  

      Earls reaktion är alltså förhastad och tyder på att texten skildrar karaktärers känslofulla 

perspektiv till vad som sker i berättelsen. Blockcitatet som inledde den här uppsatsdelen tyder 

även på att berättaren själv, som är i tredje person, delger subjektiva skildringar då berättaren 

                                                                 
5 Magic 8-ball är en leksak formad som 8-klotet i biljard. Den används för att få spådomar och råd genom att 

användaren frågar klotet något och sedan vänder på det för att se dess svar.  
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kommer med metaforer och liknelser av världen och existensen. 

       Vi förflyttar oss därmed till nästa kategori: avsaknad av högre ordning. Subjektet 

saknar eller önskar någonting, eller blir maktlösare på grund av att en högre ordning saknas. 

Den högre ordningen kan vara en gud, samhället överlag, institutioner och organisationer och 

så vidare: generellt någon eller något som innehar mycket makt (Fyhr, 2017, s.69). Även 

denna kategori kan lokaliseras i Gil’s All Fright Diner. Vi kan notera kategorin på två sätt. 

Det första är att de uråldriga gudarna ämnar enbart att förgöra världen och återuppbygga den 

till något ondskefullt, och de enda som kan stoppa dem är en vampyr, en varulv och ett spöke. 

Det finns ingen högre makt som ingriper, och således måste huvudkaraktärerna själva ta saken 

i egna händer och lösa problemet. 

       Det andra sättet att se på texten utifrån kategorin är från invånarna i Rockwoods 

synvinkel. Loretta, Kopp och de andra har ingen chans att förhindra undergången och de har i 

flera års tid blivit vana vid övernaturliga händelser. Därmed är deras enda hopp tre väsen som 

ofta associeras med något gudsförskjutet. De flesta av dem vet inte om vad som komma skall, 

till exempel Tammys föräldrar. Det går att förstora perspektivet. Om gudarna lyckas är det 

inte bara Rockwood som går under, utan hela världen. Alltså finns det ingen högre ordning, 

varken gudalik, samhällelig eller organisation, som kan stoppa hotet. 

      Förutom detta kan vi lokalisera kategorin i hur Earl och Duke känner inför samhället. 

Loretta frågar Duke varför han reser tillsammans med Earl. Duke berättar att det inte är lätt att 

vara ett ensamt monster i världen (Martinez, 2005, s.90). Detta blir tydligare med Earl, som 

saknat kärlek i hela sitt liv. Avskydd av alla, även som dödlig, säger Earl att döden ger livet 

en mening. Som odödlig har hans liv därmed ingen mening, och när han väl träffar någon som 

förälskar sig i honom så misslyckas han med att rädda henne (s.218f.). 

       Atmosfär av förfall är den tredje kategorin. Den kan komma till uttryck genom att till 

exempel miljön är förfallen eller att en karaktär dör (Fyhr, 2017, s.71–74). Den första 

meningen i det första kapitlet i romanen är följande: ”In the middle of nowhere, along a quiet 

stretch of road, the diner dreamt of the hungry dead” (Martinez, 2005, s.9). Rockwood ligger 

alltså i “the middle of nowhere”. Senare i berättelsen beskriver Kopp Rockwoods annorlunda 

historia. De har haft ett utbrott med vampyrkalkoner, en flicka har blivit besatt av en ande och 

en fågelskrämma kom till liv, vandrade omkring och skrämde slag på stadens barn (s.85). 

Rockwood hade också en plats där ungdomar kunde umgås: ”Make Out Barn”.  

The barn was a place for certain people, namely those of surging hormones and acne-induced angst, preferably in 

groups of two, to get away from the endless hell that teenagers tend to perceive their lives to be until they grow 

up and realize that real hell generally strikes around middle age, when one discovers that life is either far too 

short or far too long. Tammy put an end to that (Martinez, A.L, Gil’s All Fright Diner, 2005, s.105).  
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Dessa exempel visar på hur det är att leva i Rockwood. Trots att det sker övernaturliga 

incidenter råder det någon form av tristess hos befolkningen. Earl klargör det när han, Duke 

och Loretta upptäcker att det är en kult som legat bakom zombieinvasionen. Loretta har först 

svårt att tro att det är sant, eftersom Rockwood inte ens har en biograf. Earl förklarar att det är 

precis i samhällen där invånarna har mycket tid att döda som kulter framträder (s.81). 

Anledningen till att detta tyder på en atmosfär av förfall är att berättelsen utspelar sig i ”the 

middle of nowhere” (s.9). Det är ett litet samhälle i ingenstans med en minskande befolkning 

och färre jobb, vilket enkelt kan kopplas till den moderna tidens förfall. Dagens ruiner är inte 

slott eller borgar, utan döende eller döda bygder. 

     Fjärde kategorin är atmosfär av undergång. Kategorin utmärker sig genom att någonting 

förintas eller hotas av förintelse. Kategorin är av slutgiltig karaktär, och förintelsen kan gälla 

miljön, världen eller karaktärer (Fyhr, 2017, s.83). Att denna kategori kan lokaliseras i Gil’s 

All Fright Diner kommer nog inte som någon överraskning, eftersom huvudproblemet i 

berättelsen är att världen som vi känner den hotas att gå under. Hotet av förintelse är dessutom 

något som präglar hela berättelsen då det är det som motiverar protagonisterna till att agera. 

     Den femte kategorin är Atmosfär av olösbarhet. Den kommer till uttryck genom att något 

oåterkalleligt har skett, till exempel dödsfall eller ageranden som inte kan göras ogjorda; 

karaktärer utför en handling men misslyckas gång på gång; känslor över att någonting har 

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

ut ur; karaktärer betraktar händelser i berättelsen och känner vanmakt (2017, s.89ff). Även 

denna kategori kommer till uttryck i Gil’s All Fright Diner. 

     Earls känslor efter att han tror att han dödat Cathy är ett exempel. Earl känner att efter 97 

år på jorden med bara fyra personer som kommit att gilla hans umgänge så finns det inget 

hopp för honom. Han känner att han saknar positiva egenskaper och bestämmer sig för att ta 

sitt liv (Martinez, 2005, s.218f.). 

     Earls och Dukes tillstånd är också något som passar i kategorin. De kan aldrig bli vanliga 

människor igen: de kommer för alltid förbli vampyr och varulv och därmed alltid vara 

utstötta. Rockwood själv har en atmosfär av olösbarhet: invånarna är vana vid övernaturliga 

fenomen och det finns flera spöken som inte kunnat resa vidare (s.138, s.98 och s.159), till 

exempel Bonden Walters kor som transformeras till zombier. Walter är sorgsen över kornas 

öde, men accepterar relativt snabbt att det inte finns någonting han kan göra för att rädda dem 

(s.52ff.).  

    Vi kommer till sist till den sista kategorin: Grepp som ger texten labyrintiska 

egenskaper. Med “grepp” menas motiv, tematik, och narratologiska tekniker som gör texten 
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labyrintisk. Kategorin kan förekomma i miljöbeskrivningar, en karaktärs beteende, tankar, 

konverserande och hur de läser av andra karaktärer. Miljöbeskrivningen kan också innebära 

en fallucka eller ett gömt rum (Fyhr, 2017, s.94–97). Den sjätte kategorin kan, liksom de 

andra kategorierna, lokaliseras i Gil’s All Fright Diner. Exempelvis kan det observeras i 

citatet jag inledde den här diskussionen med: “Reality is a fruitcake: Pretty enough to look at 

but with all sorts of nasty things lurking just beneath the surface” (Martinez, 2005, s.184). 

Detta är ett grepp som ger texten labyrintiska egenskaper eftersom det antyder att verkligheten 

döljer ett mörkare lager. Det finns en riktig verklighet under den vanliga verkligheten. Det 

samma kan sägas om själva vägkrogen. Landet vägkrogen är byggd på ser vanligt ut, liksom 

vägkrogen själv. Dock så döljer den porten till helvetet (s.157f.). Dessutom blir vägkrogens 

kylskåp plötsligt en port till en annan dimension (s.187). 

       Vi har således fastställt att samtliga kategorier förekommer i Gil’s All Fright Diner. Det 

kvarstår dock att fastställa om den är melankolisk. Som nämnts anser Fyhr melankolin och 

ångesten vara minst lika viktiga känslor inom gotiken som skräcken. Melankoli och ångest 

kan verkligen observeras i Gil’s All Fright Diner. Earls reaktion på Cathys försvinnande är 

ångestladdat och hans ångest utvecklas till självmordsbenägenhet (2005, s.207 och 219). Earl 

själv är av melankolisk natur under större delen av romanens gång. Hans självförtroende är så 

lågt att han antar att människor enbart dras till honom på grund av hans tillstånd, eftersom 

människor har en naturlig dragningskraft till vampyrer (s.101). Han antar också att Cathy 

gillar honom endast för att han är den ende som kan se henne tydligt (s.166). Earls 

svårmodiga karaktär gör att till exempel Loretta inte förstår varför Duke är vän med honom 

(s.90). 

       Horror förekommer också i romanen. Ett tydligt exempel kan noteras när Duke, fullt 

transformerad till varulv, i sin besinningslösa ilska sliter Chad i stycken (2005, s.247). Detta 

kan kännas värre när läsaren minns att Chad är bara en tonåring, och att han har föräldrar som 

aldrig kommer att få veta hur deras son dog, eller att Tammy inte bryr sig om att Chad 

mördas. Förutom melankoli, ångest och skräck kan vi märka av det vackra i Gil’s All Fright 

Diner.  

 

 

 

The moon and stars were back in place. The thousands of twinkling lights beamed down upon the diner with a 

blinding brilliance compared to the eternal twilight that had nearly smothered the world. In a hundred years of 

eternal night, Earl had never seen anything as beautiful (Martinez, A.L. Gil’s All Fright Diner, 2005, s.258). 
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När hotet har blivit besegrat har även Earls melankoli försvunnit. Hotet, “the eternal twilight” 

blir något sublimt som ställs emot det vackra eftersom det numera inte utgör ett reellt hot mot 

världen, fast det fortfarande existerar under vägkrogen. Det vackra tar över efter att 

melankolin, ångesten, skräcken och terrorn besegrats. 

       Hur skall man då se på romanen utifrån Fowlers tre faser: det primära, sekundära och 

tertiära? Fyhrs kategorier är som sagt något som han baserar på den klassiska gotiken från 

1700- och 1800-talet. Således är det enkelt att slå fast att Gil’s All Fright Diner använder sig 

av den primära gotikens repertoar eftersom samtliga kategorier går att observera, samt att 

Fowler och Fyhr verkar skriva om ungefär samma företeelse i genrens skapande. Alltså kan 

det påstås att vad Fyhr gör i De mörka labyrinterna är att bekräfta Fowlers begrepp som 

riktigt. 

    Som tidigare nämnts innebär den sekundära fasen ett utnyttjande av repertoaren på ett 

omfattande vis eller ett utvecklande av den. Vi har kunnat notera att det förekommer 

komponenter vi associerar till gotiken i Gil’s All Fright Diner. Ett sätt som gör att romanen 

faller in i en sekundär fas är hur den hanterar hjältarna: Earl och Duke. De är monster, och i 

klassisk gotik är de därmed något som skall inge läsaren skräck, rädsla, avsky, terror och så 

vidare, alltså motsatsen till hjältar. För att få horror, som Carroll skriver, att ändras till skratt 

måste det mest skrämmande i monstret tas bort eller gömmas från läsaren. Det mest 

skrämmande i monstret är dess hot mot människoliv (Carroll, 2001, s.254). Fokuset i 

berättelsen är inte att beskriva hur våldsamma och skrämmande Earl och Duke är. Vi får se 

scener där de slåss, men då är det i rollen som beskyddare av mänskligheten. Vi får 

omfattande förklaringar till hur monstruösa de är, men fokuset ligger på deras utanförskap i 

det vanliga livet samt deras jargong med varandra och andra karaktärer. På så vis kanske det 

kommer som en chock för läsaren när Duke brutalt mördar Chad. Mordet sker dessutom i 

Dukes varulvsform och han kan inte kommunicera med Earl och de andra. Duke har därmed 

blivit det klassiska monstret, trots att vi fått lära känna honom som mänsklig. Duke möter 

dock inga repressalier för att ha haft ihjäl Chad och han återgår till det som associeras till att 

verka mänsklig. 

     Två anledningar till varför vi som läsare accepterar transformationen kan vara att vi dels 

har uppfattat Chad som antagonist, ett större hot mot mänskligheten än Duke då han hjälper 

till att framkalla forntida gudar, och dels får vi veta att Chad och Tammy hemsöker 

Rockwoods kyrkogård (Martinez, 2005, s.260). Det tar dock inte bort det faktum att monstret 

enbart dolts för våra ögon, trots att det samtidigt är vår beskyddare. Inte bara har texten 

utforskat och utvecklat möjligheter i gotikens genrerepertoar, den skiftar mellan det primära 
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och sekundära. Monstret är mänskligt, därefter återgår det till sina monstruösa rötter, för att 

sedan bli mänskligt igen. Därmed kan vi diskutera den tertiära fasen.  

     Förutom lekfullheten mellan dessa lägen visar Gil’s All Fright Diner att den är väl 

medveten om generiska funktioner. Som tidigare nämnts förklarar både Earl och Duke sina 

övernaturliga attribut. Detta görs något cyniskt. När Earl träffar Cathy för första gången har 

hon först svårt att tro på att han är en vampyr. Earl säger ”We stopped wearing capes a while 

back” (2005, s.34). Lite senare får läsaren ta del av Earls medvetenhet om hur människor 

påverkas av vampyrer. Tammy attraheras av honom, men han vet tack vare vampyrers 

övernaturliga förmåga att känna av människors köttsliga lustar, att hennes attraktion 

härstammar ur den naturliga dragningen dödliga har till vampyrer: män vill vara hans bästa 

vän; kvinnor vill ha sex med honom. Dragningen är undermedveten (s.41). Det görs 

emellertid ingen poäng av att dragningen är strikt heterosexue ll. 

      Vampyrstereotyper är något som Earl är väldigt känslig inför. När Duke skojar om 

vampyrer säger Earl att Duke förstärker negativa stereotyper och att folk som Duke är 

anledningen till att fördomar fortfarande finns (2005, s.46). Förutom att detta etablerar både 

Earls personlighet och relationen mellan huvudkaraktärerna, kan det anses vara en lek med 

den gotiska genrerepertoaren. Texten är medveten om de generiska funktionerna och 

förlöjligar dem. Samtidigt existerar de i texten, eftersom karaktärer faktiskt dras till Earl. 

      Ett annat exempel på textens medvetenhet är hur Earl och Tammy diskuterar skräckfilmer. 

Hon citerar filmen The Wolf Man (1941) men blir prompt avbruten av Duke som uppger att 

han hatar den filmen. Konversationen fortgår med att Tammy frågar Duke vad han tycker om 

An American Werewolf in London (1981), och han svarar att den är okej. Därefter frågar hon 

vilken film han gillar. Young Frankenstein (1974) svarar Duke. Detta konversationsämne 

börjar efter att Duke berättat för Tammy hur han blev varulv (2005, s.149f.). Konversationen 

kan visa hur texten förhåller sig till tidiga filmer. Duke är inte speciellt förtjust i 

varulvsfilmerna där skräck är huvudtemat utan föredrar en komisk skräckfilm. Det kan också 

ses som att Duke har liknande känslor för varulvstereotyper som Earl har för 

vampyrstereotyper, men det är ingenting som är tydligt betonat. 

       Att karaktärer diskuterar skräckfilmer är inte heller något ovanligt för nutida verk som 

tillhör den gotiska genren. Scream (1996) har den vida kända dialogen mellan seriemördaren 

Ghostface och dess offer som innehåller frågorna ”Do you like scary movies?” och ”What’s 

your favourite scary movie?” Offret svarar Halloween (1978) och beskriver den som filmen 

med en kille i mask som förföljer barnvakter (Craven, W, Scream). Det är påtagligt att 

Scream, en så kallad slasher-film, refererar till tidigare slasher-film medan Duke och Tammy 
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diskuterar varulvsfilmer. Fyhr skriver att det är normalt att karaktärer i nutida gotik diskuterar 

just skräckfilmer (Fyhr, 2017, s.210f.). Intertextuella referenser har förekommit länge i 

gotiken. Flera kapitel i Radcliffes roman Mysteries of Udolpho (1794) inleds med citat ur 

Shakespeares verk, exempelvis kapitel två (2008, s.19). Monstret i Frankenstein blir bildat 

genom att läsa Johann Wolfgang von Goethes roman Die Leiden des jungen Werther (1774), 

John Miltons Paradise Lost (1667) samt en volym av Plutarchos’ Bíoi parálleloi (101 e.Kr.) 

(Shelley, 2008, s.103). Dessutom dras det paralleller i berättelsen till Samuel Taylor 

Coleridges poem The Rime of the Ancient Mariner (1798) (s.10). Således har det alltid funnits 

en vilja hos gotiska texter att skriva in sig i traditioner och tidiga verk. 

      Gil’s All Fright Diner använder sig av filmer i stället för klassiska romaner, vilket kan 

tyda på en vilja att vara relaterbar för moderna läsare. Dessutom kommenterar texten 

filmerna. Detta visar på en tertiär fas då romanen tar konventioner från genrerepertoaren för 

att skapa symbolik. Earl avskyr vampyrstereotyper, samtidigt som han inte kan undkomma 

dem. Duke gillar inte de klassiska skräckfilmerna som handlar om varulvar, utan föredrar en 

komisk tolkning av Frankenstein. Dessa två exempel kan anses symbolisera relationen mellan 

individ och etablerade fördomar och hur individen inte kan undfly dem, samt romanens åsikt 

om gotikens utveckling. Speciellt det förstnämnda exemplet accentuerar en symbolisk 

utveckling av gotiken i Gil’s All Fright Diner. Delar av genrerepertoaren har blivit till 

stereotyper som plågar huvudkaraktärerna. Det är den gotiska genrepertoaren i sig som är 

grunden till ångesten, och dess ambivalenta existens (fördomar samtidigt som det finns en 

sanning i dem) gör monstrens tillvaro omöjlig att undvika.                      

     Orden “horror” och “terror” förekommer också. Chad observerar när Tammy utför en 

ritual, och om han hade noterat att någonting mörkt kröp över hennes ögon skulle han “have 

been frozen in sweaty horror” (Martinez, 2005, s.108). På sidan därefter försöker Chad vara 

hopkrupet nära Tammy, antingen i terror eller för att känna på hennes bröst (s.109). Därmed 

rör vi oss mot de komiska vändningarna i Gil’s All Fright Diner. 

      Som i exemplet ovan tenderar romanen att bryta seriösa känslor med en komisk 

kommentar. Det kan även noteras i det inledande citatet till det här avsnittet i uppsatsen. Det 

samma kan sägas med jobbuppdraget Earl och Duke får. Loretta erbjuder dem jobb och de 

tror naturligt att hon vill att de skall ta itu med zombieproblemet, men det är först och främst 

den nya gasledningen som Loretta tänker på (s.20). En kvick uppfräschning av hur 

komikgotik kan komma i uttryck är nog behövlig. 

     Horner och Zlosnik anser att komikgotiken finns på ett känslospektrum: den kan vara 

skräckinjagande med några hysteriska och komiska infall till att ingenting i verket kan tas 
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seriöst. Gotik kan göra komiska vändningar genom självparodi, söka lugna irrationella 

känslor, excess och det groteska, visa ambivalens till det gamla och det nya och så vidare. 

”Halfway to sending itself up” är en övergripande position gotiken innehar, och därför är det 

enkelt att den blir komisk. Det är enkelt att dra slutsatsen att Gil’s All Fright Diner inte kan 

motstå frestelsen att just göra komik av sig själv. Texten vill gärna avbryta de gotiska 

konventionerna genom att antingen överdriva eller förlöjliga dem. 

      Excess är som sagt något jag anser vara komikgotikens ryggrad. Ett exempel på excess är 

Duke och Earls slagsmål med några gastar. Det beskrivs hur Duke sliter bort huvudet av en 

gast, därefter river loss kroppsdel efter kroppsdel och avslutar ”for good measure” med att 

bryta torsons ryggrad. Samtidigt får läsaren veta genom Dukes tankar att han gör sig redo att 

dö, så hotet är reellt (s.124ff.). Trots det skapas förmodligen ingen skrämmande känsla hos 

läsaren. Våldet är groteskt, men det är så mycket våld samtidigt som korta kommentarer som 

”for good measure” kommer in, att det är svårt att ta det seriöst. Något senare i romanen får 

läsaren dessutom ta del av en konversation mellan gastarnas huvuden. De inväntar solljuset 

som kommer att smälta dem, och diskuterar vad de skall göra efter att de dött. En gast prisar 

en annan gasts morrningar, och som svar rodnar den av komplimangen (s.144f.). 

       Således är det enkelt att anta att det inte finns något seriöst med Gil’s All Fright Diner. 

Till och med Tammys och Chads död trivialiseras. De båda två blir väktare för Rockwoods 

kyrkogård och har samma jargong med varandra som de hade när de var vid liv: Chad är 

korkad och Tammy nedlåtande. Den stora skillnaden är att Tammy till slut förälskar sig i 

Chad (s.260ff.). Gil’s All Fright Diner är dock mer än en cynisk parodi på gotiska 

konventioner. 

     Earls osäkerhet och avsky mot vampyrstereotyper, och därmed gotikens genrerepertoar, 

används både komiskt och seriöst. Först kanske man tycker att det är lustigt hur Earl reagerar 

på vampyrskämt, eller hur Duke skämtar om att Earls enda sexuella relation när han var vid 

liv var med hans kusin (s.45). Senare i romanen får läsaren dock se hur det har påverkat Earl 

på riktigt. I hela hans liv, både som dödlig och odödlig, har han knappt träffat någon som 

gillar honom (s.218f.). Som vampyr dras människor till Earl, men han vet att enda 

anledningen till att de gör det är för att han är vampyr. Det kulminerar med att han ber Duke 

att slå ihjäl honom (s.219f.). 

      Jag har rört vid det här romanavsnittet tidigare i uppsatsen. Earls sorg är en form av 

dramatisk ironi eftersom vi vet att Cathy lever. Vi har noterat här hur något komiskt har blivit 

melankoliskt, men däremot avslutas kapitlet med att Earl säger, efter att Duke lämnat honom: 

”Damn it, Duke. You better kill me tomorrow, or I’ll have to kick your ass, you son of a 
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bitch” (s.221). Duke har avskräckt Earl genom att förklara vad som händer när en vampyr blir 

utsatt för solljus, ”it’s not like the movies”, och att Earl inte kan vänta till nästa dag, då det är 

under nästkommande natt som Tammy skall framkalla gudarna (s.220f.). På så sätt blir det 

komiskt igen, men det betyder inte att Earls självmordsbegär är på låtsas eller att Duke inte tar 

Earls känslor eller förfrågan på allvar. Duke förklarar för Loretta att han kommer att sakna 

Earl och att han förstår hur Earl känner. Han säger att han inte har något annat val än att 

hjälpa Earl med att ta livet av sig (s.223). I romanens slut tackar Earl Duke för att han inte 

dödade honom. Detta tyder på att självmordsbegäret och ångesten inte var på skämt. 

Dessutom avslutas romanen med att relationen mellan Duke och Earl förbättrats. Earl irriterar 

sig inte längre på småsaker, utan han ler, för han reser med sin flickvän och sin bäste vän 

(s.266ff.). 

     Den komiska vändningen i Gil’s All Fright Diners gotik är därmed en ambivalent syn på 

utanförskap liksom på gotiska konventioner. Vändningen används för att accentuera 

huvudkaraktärernas känslor och demonstrera hur det finns alternativa verkligheter till den 

gotiska vardagen. Det behöver inte vara att individen är ensam och oälskad, och självmord är 

inte den enda lösningen. Liksom hur Horner och Zlosnik använder automatan som exempel på 

parodi där hotet presenteras löjligt artificiellt så det relativiseras, är utanförskapet i Gil’s All 

Fright Diner relativiserat. ”You better kill me tomorrow, or I’ll have to kick your ass” kan 

enkelt inge en känsla av humor inför Earls position. Samtidigt är komikgotiken som sagt 

ambivalent med sin relativisering av gotiska hot. Romanens slut indikerar att den gotiska 

världen har blivit något drägligare för karaktärerna, till och med för Tammy och Chad. Det är 

för att romanen konstant visat att det är okej att skämta om situationer, att det finns alternativa 

möjligheter som presenteras komiskt, som det fungerar. Förmodligen hade det blivit mer 

svårsmält med Tammys och Chads öde om det inte presenterats komiskt. Allting är trots allt 

okej. 

      Innan vi går vidare till att diskutera genrebegreppet, komikgotik och Gil’s All Fright 

Diners potentiella roll i klassrummet vill jag föra in A. Lee Martinez själv i diskussionen. 

Martinez har skrivit på sin blogg att han är sorgsen över att kritiker ansett Gil’s All Fright 

Diner vara parodisk. Det var inte hans mening när han skrev romanen, utan det var en 

hyllning till genren. Dock anser han att romanen tillhör fantasy-genren, och innehar enbart 

gotiska komponenter (Martinez, A.L, http://www.aleemartinez.com/gils- fright-

diner/blog/07062016/). Givetvis behöver inte författarens ord vara lag, men det är ett 

intressant perspektiv att inta. Dels är romanen rolig men seriös, dels tillhör den en annan 

genre enligt Martinez. Fowler skulle nog godta Martinez’ position, eftersom Fowler menar att 

http://www.aleemartinez.com/gils-fright-diner/blog/07062016/
http://www.aleemartinez.com/gils-fright-diner/blog/07062016/
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ett verk kan tillhöra en genre primärt, men vara i en annan genres tertiära fas. Jag påstår dock 

att den tillhör den gotiska genren, eftersom den troget använder sig av gotikens 

genrerepertoar. Däremot skulle den kunna tillhöra både gotik och fantasy på samma gång då 

vi kommit fram till att verk kan existera i flera genrer samtidigt. Martinez’ avståndstagande 

från det parodiska epitetet romanen blivit tilldelad kan vara på grund av parodins föga 

smickrande rykte och konnotationer. Horner och Zlosnik har ju som sagt påtalat att parodi och 

komik ansetts vara parasitisk.                                                                                                                                                                                                                                           

4. Diskussion 

Komikgotik och genrefrågan i klassrummet 

Hur kan mina frågeställningar användas i klassrummet då? Alltså, vad är en litterär genre, hur 

beskrivs genren komikgotik och hur fungerar genren i Martinez’ roman Gil’s All Fright 

Diner? Genre bestäms som tidigare nämnt av associationer, och det är ett begrepp alla möter i 

vardagen. Från att vi väljer vad vi vill se på Netflix till att vi väljer ut ett tv-spel i spelbutiken 

eller bok från bokaffären kommer genre finnas med i vårt tankesätt. Är individen ute efter att 

se en skräckfilm och tittar på Scary Movie (2000) utan någon förkunskap om filmen blir hon 

förmodligen besviken. Således är det högst troligt att elever redan har en gjuten idé om genre 

innan undervisningen börjar. Att fråga en klass vad en litterär genre är kan därför bli 

intressant. Jag har själv under min praktik noterat hur elever slänger ut konventioner som svar 

på vad som till exempel utgör en gotisk berättelse. Därmed kan läraren, i stället för att be om 

exempel på genrer och deras repertoar, fråga vad exakt en litterär genre är. Är det ett fast 

system där vi kan göra upp en lista över krav på vad som får en text att tillhöra genren, eller är 

det någonting dynamiskt, som konstant ändras beroende på vem som analyserar verket? 

     Meningen med en sådan diskussion är till exempel att den kan ge elever förståelse för hur 

människor i andra tider sett på genrer: att det mesta är relativt och kontextbundet. Samtidigt 

kan det kanske ge eleverna en förståelse av vad för faktorer det är som gör att de associerar en 

text till en specifik genre. En sådan diskussion kan också hjälpa elever med att notera 

företeelser i texter som annars inte är så påtagliga: att verk som tillhör en genre lånar 

konventioner från en annan. Skulle litteraturundervisningen hållas som Langer förespråkar, 

genom elevdiskussioner, kan eleverna få erfara andra perspektiv. Alltså kan en idé som 

kanske är cementerad i deras sinne utmanas av någon annans idé. Trots att många har en tanke 

om vad en litterär genre innebär, finns det förmodligen skillnader på våra definitioner. 

       Hur skulle komikgotiken och Gil’s All Fright Diner kunna användas i klassrummet? 

Komikgotiken kommer förmodligen att utmana elevernas förutfattade åsikter om gotiken. 
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Som vi noterat finns det i den svenska kontexten en förvirrad uppfattning om att skräck är den 

mest dominanta komponenten inom gotik, och även om melankoli och dysterhet kanske tas 

upp i diskussionen är nog humor inte en komponent som föreslås när elever skall identifiera 

den gotiska genrerepertoaren. Humor och komik är som vi märkt under uppsatsens gång, inte 

någon ansedd vanlighet för gotiken. Introduceringen av komikgotik och Gil’s All Fright Diner 

skulle nog kunna främja det Jennifer Del Nero kallar estetiska transaktioner. Dels introduceras 

en form av gotik som utmanar elevers föreställningsvärldar gällande genren, dels interagerar 

eleverna med karaktärer och tematik som representerar ett slags utanförskap de kan relatera 

till, fast i, för dem, annorlunda omständigheter (det verkliga monstrets utanförskap). Samtidigt 

kommer eleverna i kontakt med ett annat sätt att hantera hemskheter: med skratt. Om Del 

Neros resultat stämmer finns det en god chans att Gil’s All Fright Diner kan ändra elevers 

synsätt på utanförskap och ge dem ett verktyg att övervinna utanförskapet, eller erfara att även 

om något verkar roligt vid första anblick så behöver det inte vara det för den som är utsatt för 

det roliga. Vissa kanske anser det opassande att skratta åt hemskheter, men svart humor är 

ingen ny företeelse. Komikgotik kan normalisera det ytterligare. Rent genremässigt kan 

komikgotik dessutom visa elever ett annat alternativ på hur en genre kan användas, med Gil’s 

All Fright Diner som exempel. Problematiken med detta är att det egentligen är ren 

spekulation. 

      Elever behöver inte nödvändigtvis uppnå någon epifani för att de läser en roman och 

diskuterar den med sina klasskamrater, om jag får uttrycka mig cyniskt. Vad som dock 

sannolikt sker är att deras synsätt på genre utmanas. Om det är fruktbart eller inte går inte att 

förutspå, men det bör vara någonting de kan ha användning för i sina eventuella textanalyser i 

skolan och genrediskussioner med kamrater på fritiden. Därmed finns det en potential med 

genrebegreppet och komikgotik som diskussionsområden i klassrummet.     
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