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Inledning 

Sedan lång tid tillbaka har människan berättat olika sorters berättelser för varandra. Myterna, 

sagorna och den heroiska epiken har funnits länge och är exempel på sådana berättelser som 

har varit omtyckta. Det är inte underligt att människan sedan skrev ner myterna och sagorna 

efter att skrivkonsten väl var uppfunnen. Människans berättartraditioner har sedan dess levt 

vidare, men genrerna har också växt vidare och utvecklats till andra genrer. År 1858 kom 

boken Phantastes av den skotske författaren George MacDonald (Johansson, 2009, ss. 6-7). 

Boken var medvetet utgiven som en sagobok för vuxna, även om den inte riktigt passade in i 

genren sagor. Istället skapades det en ny genre, benämnd fantasy (s. 7). På så vis blev den 

världens första fantasyroman. MacDonalds gode vän Charles Lutwidge Dodgson, mer känd 

som Lewis Carroll, fortsatte fantasytemat med boken Alice’s Adventures in Wonderland där 

Alice hamnar i en fantasivärld (1865/1866). Flera år efter MacDonald kom det ännu fler 

kända författare som blev inspirerade av hans böcker och fantasyn fortsatte utvecklas. Under 

1930-talet skapades en grupp kallad The Inklings i Oxford, England (Johansson, s. 36). Bland 

dessa män fanns Clive Staples Lewis och John Ronald Reuel Tolkien, vilka båda har skrivit 

flera fantasyverk som har inspirerat författare och färgat fantasygenren sedan dess (s. 36). 

Efter C. S. Lewis och J. R. R. Tolkien blev det exempelvis vanligare med teman som kriget 

mellan gott och ont, till skillnad från Lewis Carrolls bok om Alice.  

 Fantasygenren har växt sig större och blivit mycket populär. Det finns nu 

fantasyförfattare inte bara i Storbritannien, utan runtom i hela världen. Fantasyn har dessutom 

ökat i bredd bland ålderskategorierna och finns nu både för unga och gamla. I Sverige finns 

det också flera fantasyförfattare. Gull Åkerblom har exempelvis skrivit en serie inom 

barnfantasy och Eric Leijonhufvud har skrivit en fantasytrilogi. Saga Borg, som är 

pseudonym för ett författarkollektiv, räknas som författare av ungdomsfantasy. Även Astrid 

Lindgren kan ibland räknas som författare till barnfantasy med verk som Bröderna 

Lejonhjärta och Mio, min Mio.  

 Det finns också en svensk fantasyförfattare vid namn Niklas Krog. Hans första skrivna 

roman, men publicerad som andra, heter En krigares hjärta
1
 och är en ungdomsfantasy. En 

krigares hjärta ingår i en serie av böcker som är känd som Trilogin om frihetskrigen, vilket 

                                                      
1
 Den version av romanen En krigares hjärta som här kommer att användas i uppsatsen är den andra upplagan av 

bokförlaget, Rabén & Sjögren, som utgav originalversionen. Detta val av annan upplaga kan leda till att skrivfel, 

eller andra fel som fanns med i originalversionen kan vara rättade, men det handlar förmodligen inte om några 

stora ändringar. Den största jämförbara skillnaden är att kartan över landet Ebomorro finns inkluderad i den 

andra upplagan, men inte i den första. Jag återkommer till detta vid ett senare tillfälle i uppsatsen (se också 

Bilaga 1). 
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också kan stå på vissa av de nyare upplagorna (Åkerblom, 2003, ss. 18-19). Däremot finns det 

nu fler än tre böcker om frihetskrigen och ordvalet trilogi har blivit missledande (Johansson, 

2006, s. 46). Böckerna i serien är fristående från varandra och även om händelserna utspelas i 

samma värld, så kan de utspelas med flera hundra års mellanrum. Hans fantasyböcker riktar 

sig oftast till barn och ungdomar, men enligt Annika Johansson finns det tillräckligt med 

spänning i dem för att tilltala både unga och gamla (2006, ss. 44, 49). 

 

 

  



5 

 

Syfte 

Jag ämnar analysera Niklas Krogs roman En krigares hjärta för att få en förståelse för hur 

Krog knyter an till fantasygenrens traditioner och strukturer för att skapa ett eget verk inom 

fantasygenren med ett eget tema. Jag kommer dessutom se hur Krog använder 

berättartekniken för att styrka läsarens intresse. Jag kommer även fortsätta med att se hur 

Krog definierar ont och gott i boken En krigares hjärta och hur detta visas i karaktärernas 

personlighet och vilja. 

 Jag kommer dessutom se på bokens genre, tema och berättarteknik ur en mer didaktisk 

synvinkel för att se hur lärare kan använda boken i svenskundervisningen.  

 

 

Metod 

Som metod i arbetet används närläsning och jämförelse med andra fantasyböcker, för att 

kunna visa likheter och skillnader gällande genre och struktur. Dessutom kommer 

narratologiska begrepp användas för att hjälpa till att belysa hur Krog använder olika typer av 

berättarteknik och vilka funktioner detta får i texten. Dessa funktioner kommer jag sedan att 

reflektera över, liksom över hur en lärare kan använda dem i elevundervisningen. 

 

 

Disposition 

Först kommer jag att gå igenom tidigare forskning om olika genrer, något kort om Niklas 

Krog och forskning om hur barn ser på genren fantasy. I analysen tänker jag först och främst 

börja med en kort sammanfattning av boken En krigares hjärta, för att sedan berätta kort om 

bokens struktur och de tre viktigaste karaktärerna. Efter det kommer ämnet att gå över till de 

olika berättartekniker som Krog använder för att skapa bland annat spänning och reflektioner 

hos läsaren. När väl berättarteknikerna har tagits upp, övergår jag till genreteori och ser på 

likheter och skillnader mellan Krogs bok och andra böcker som tillhör fantasygenren för att se 

på genretrogenheten i boken. Till sist kommer analysen att avslutas med bokens tema, kriget, 

och hur Krog definierar gott och ont. I diskussionen kommer jag övergå till de didaktiska 

frågorna: om hur fantasygenren och boken En krigares hjärta kan användas av lärare i 

undervisningen.  
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Tidigare forskning 

Fantasygenren 

Kort om genre och fantasy som begrepp 

För att fortsätta denna uppsats är det viktigt att gå igenom några begrepp. Det är givetvis 

viktigt med begreppet fantasy, men först bör begreppet genre utredas. Det första som bör 

sägas är att texterna som ingår i en viss genre har likheter med varandra, men det finns inte 

några starka och ”tydliga gränser” mellan olika genrer (Fowler, 1997, s. 254). En genre är 

ingen klass, utan snarare en typ eller ett släktskap där det kan finnas likheter, men inget 

distinkt gemensamt drag (ss. 255, 259). En genre är dessutom i ständig förändring, precis som 

en släkt eller klan kan få en ny generation. De litterära verken kan tillhöra inte endast en genre 

utan flera. Ändå är det viktigt att försöka känna igen och placera in de olika texterna i genre, 

eftersom det handlar mer om en kommunikation mellan läsare och författare (s. 254). 

Genreteori handlar inte om att klassificera verken i olika fack som de kan placeras in i utan 

vidare, utan genreteori handlar mer om att tolka verket. De olika genretyperna används för att 

förstå verket och dess mening (s. 255). 

 Den speciella genretypen fantasy kan användas som två olika betydelser. Från början 

användes begreppet mer som en antonym till genren realism och innefattade böcker som på 

något sätt ansågs vara orealistiska under den tidsperiod som de utgavs (Clute, 1997a). Den 

andra betydelsen blev mer och mer framhävd under slutet av 1900-talet. Då började genren 

innesluta böcker som, inte endast är ute efter att ge läsaren en effektfull upplevelse, utan 

också har en speciell struktur. Fantasygenren är dessutom rätt nära besläktat till sagan och den 

gotiska genren, eftersom fantasyn kan handla om legender, fabeldjur, det övernaturliga och 

allt möjligt annat som är liknande (Johansson, 2009, s. 5). 

 

Fantasygenrens olika indelningar 

Det finns flera sätt att dela upp en genre på. Även fantasy brukar indelas i flera undergenrer, 

som visar vad läsaren kan förvänta av historien. Annika Johansson tar upp fyra undergenrer, 

men det finns fler undergenrer än dessa. Den mest traditionella fantasygenren är vad som 

brukar kallas high fantasy eller episk-heroisk fantasy (Johansson, 2009, s. 82). High fantasy-

böcker utspelar sig vanligtvis i en så kallad sekundärvärld
2
 där världens framtid står på spel 

                                                      
2
 Sekundärvärld är en term som J. R. R. Tolkien har skapat för de världar som inte är bundna på något sätt till 

verkligheten (Clute, 1997e). Alla fantasivärldar räknas som någon form av sekundärvärld. 
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(Clute, 1997b). Vanligtvis handlar historierna om liv och död, och på något sätt om en kamp 

mellan det goda och det onda, även om gränserna mellan de goda och de onda på senare tid 

har tänjts ut (Johansson, 2009, s. 82). Välkända verk som ingår i den episk-heroiska fantasyn 

är bland annat Bilbo och Sagan om ringen av Tolkien (2001a, 2001b, 2002, 2005) och den 

långa serien om Sanningens svärd från Terry Goodkind (bokserie från år 1999 till 2012b). I 

båda dessa serier får läsaren möta en hjälte som kämpar mot en eller flera antagonister
3
 som 

representerar den onda sidan. Även serien om Harry Potter tillhör på sätt och vis denna 

fantasygenre, då Harry är hjälten som försöker besegra den onde trollkarlen Lord Voldemort, 

men serien ingår också i genren nutidsfantasy (Rowling, bokserie från 2001a till 2007). 

 En annan fantasygenre är den historiska fantasyn. I denna genre finns de böcker som 

utspelas i läsarnas egen värld och dess historia, exempelvis böckerna av pseudonymen Saga 

Borg som utspelas i Sverige under folkvandringstiden och även alla de fantasyböcker som 

modelleras från kung Arthur-sagorna med medeltida England i fokus (Johansson, 2009, s. 93). 

Den historiska fantasyn har också en nära släkting som kallas nutidsfantasy. Här ingår verk 

som Harry Potter och de olika vampyr-böckerna som på senare tid har blivit mycket 

populära; alltså verk som utspelas i läsarvärldens nutid (Johansson, 2009, s. 96). 

 Fantasyn som övergripande genre brukar vara rätt allvarlig och långt ifrån humoristisk 

(Johansson, 2009, ss. 104-105). I den humoristiska fantasyn däremot, är det en helt annan 

sak. Här görs det parodi på olika fantasygenrer och/eller parodi på enskilda verk och serier, 

och motivet är att det skall vara så roligt som möjligt. En välkänd författare som gör parodi på 

fantasygenrer är Terry Pratchett, med alla hans skivvärlden-böcker (Pratchett, 1998). En 

gammal klassiker som räknas till den humoristiska fantasyn är också Spöket på Canterville av 

Oscar Wilde (Johansson, 2009, s. 105). Ett exempel på en parodi på Tolkiens Sagan om 

ringen är den amerikanska boken Bored of the rings som översattes till Härsken på ringen på 

svenska (Johansson, 2009, ss. 105-106). 

 Farah Mendlesohn har använt sig av andra termer för att kategorisera olika 

fantasyböcker (2008). Den första kategoritermen kallar hon Portal-Quest fantasy (s. 1), men 

det kan likväl ses som två kategorier i en. Inom denna kategori ingår böcker där 

protagonisten
4
 lämnar sitt vardagliga liv och sin miljö för att passera genom en port

5
 för att 

                                                      
3
 En antagonist är den karaktär som är emot huvudkaraktärens vilja. Oftast är antagonisten den person som är 

den onde i kampen mellan gott och ont. 
4
 En protagonist är detsamma som hjälte, eller huvudkaraktär. Orden protagonist och antagonist är motsatsen till 

varandra, antonymer. 
5
 En port är en dörr, tunnel, bild, spegel, ring, eller något annat föremål som gör det möjligt för en karaktär att 

förflytta sig från en värld till en annan, från en tid till en annan, från livet till döden, från barn till vuxen ålder, 

eller liknande (Clute, 1997c). 
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hamna i en okänd värld
6
, men det behöver inte betyda att protagonisten behöver ha ett 

uppdrag
7
 att slutföra, även om det oftast är så i portal fantasy. Även om protagonisten inte 

hade något slags uppdrag skulle läsarens roll ändå blivit att vara både en reskamrat och en 

åskådare till karaktärens upplevelser (s. 2). Likaså behöver inte en quest fantasy innehålla 

någon fysisk port, så länge historiens struktur och retoriska strategier är densamme som en 

portal-quest fantasy. Strukturen på en portal-quest fantasy utvecklas från första stadiet med en 

ovetande och naiv protagonist och läsare, till att läsaren och protagonisten reser tillsammans 

för att lära känna världen och bli upplyst (s. 2). Eftersom både portal- och quest fantasy har en 

likadan struktur och historier som har en port har oftast också ett uppdrag, är de båda 

inräknade i samma kategori. Det finns många välkända böcker som tillhör portal-quest 

fantasyn. Tolkiens Sagan om ringen och Lewis’ Narnia-serie är endast två exempel på portal-

quest fantasy (ss. 1-2). Här bör också Terry Goodkinds serie om Sanningens svärd och David 

och Leigh Eddings’ Tjuven Althalus räknas in. I Tjuven Althalus är huvudkaraktären Althalus 

väl berest och kunnig om världen, kunskaper som han fått under alla sina år som tjuv, men 

han vet ingenting om gudarnas familjegräl. Dessutom är det inte endast huvudkaraktären som 

blir utvald och får i uppdrag att kämpa för det goda
8
, utan de är sammanlagt sju stycken 

karaktärer som plötsligt får resa från sina vanliga miljöer och får varsitt speciella uppdrag. 

 Nästa kategori som Mendlesohn använder heter Immersive fantasy, och den har en klar 

och helt funktionellt uppbyggd värld. Istället för att anta att läsaren inte vet någonting om 

världen i boken, som var fallet i portal-quest fantasy, tar författaren det för givet att läsaren 

inte bara vet mycket om världen i boken, utan också är en del av den världen (Mendlesohn, 

2008, s. 59). Som exempel på en bok ger Mendlesohn Jane Austens klassiska bok Stolthet och 

fördom. Även om boken inte alls räknas som en fantasybok, är exemplet passande för frågan 

om hur författaren använder läsarens kunskaper om världen. Stolthet och fördom utspelas i 

läsarens England under några år tidigare än då boken först utkom, det vill säga runt år 1813. 

Austen förutsätter att läsaren lika väl som hon själv vet hur de olika sociala traditionerna 

fungerade under denna tid i praktiken för att läsaren skall kunna förstå när hon skriver 

satiriskt om karaktärer, giftermål och klasskillnader. Om hon hade försökt att först förklara 

hur världen och samhället ser ut, för att sedan skriva sina satiriska kommentarer, hade 

                                                      
6
 Den okända världen behöver alltså inte vara en annan värld, utan kan likväl vara en annan tid, eller liknande, 

det vill säga någon plats som karaktären behöver en port att komma till. 
7
 Det går att indela uppdragen, eller quest, i fantasy grovt i två grupper(Clute, 1997d). Den första är ett uppdrag 

där protagonisten letar efter något viktigt för hens egen eller världens överlevnad och där hen blir testad om hen 

är värdig sitt pris. I den andra gruppen är uppdraget att finna kunskap som protagonisten tidigare inte hade. 
8
 Portal-quest fantasy är på sätt och vis en synonym till den episk-heroiska fantasygenren, då protagonisten ofta 

är en hjälte med ett uppdrag att förgöra den onda sidan. 
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kommentarernas briljans försvunnit till hälften och de komiska inslagen hade mist sin tjusning. 

Ett exempel är redan i bokens början där Mrs. Bennet berättar för sin man om att Bingley 

kommer till Netherfield. Som första mening i boken står det: 

It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, 

must be in want of a wife (Austen & Gray, 2001, s. 3). 

Om läsaren skall tro på denna mening, så betyder det att varje rik man som är singel letar efter 

en fru, men bara för att en man är rik, behöver det ändå inte betyda att han är på jakt efter en 

fru. Undermeningen i denna mening är dock att det egentligen inte är männen som letar efter 

fruar, utan det är mammorna som söker rika män för att kunna gifta bort sina döttrar med, 

vilket blir uppenbart när Mrs. Bennet berättar om Mr. Bingley. Kategorin immersive fantasy 

förutsätter också att läsaren får uppleva världen i berättelsen antingen via en karaktärs 

synvinkel och förståelse, eller genom en väl återhållsam allvetande berättare
9
 (Mendlesohn, 

2008, s. 59). I Stolthet och fördom får läsaren följa Elisabeth Bennets syn på världen (Austen 

& Gray, 2001). Läsaren finner Mr. Darcy som stolt på ett högdraget och själviskt sätt, 

eftersom Elisabeth har de fördomarna om honom. Det är inte förrän hon upptäcker att hon har 

fel som läsaren får veta hur han egentligen är. Hans stolthet är inte högdraget och själviskt, 

såsom hon först trodde, utan mer på ett ödmjukt sätt. Om läsaren hade fått veta mer än vad 

Elisabeth visste om Mr. Darcy, hade det varit svårt för läsaren att få en lika stark medkänsla 

med Elisabeth och att själv bli så insjunken i världen som krävs för att det skall bli en 

intressant läsning och kännas som att läsaren lever tillsammans med henne. 

 Nästa kategori heter Intrusion fantasy. Till skillnad från portal-quest fantasy handlar 

intrusion fantasy om att någon, eller något, kommer från en annan värld
10

 och gör intrång i 

huvudkaraktärens egen värld (Mendlesohn, 2008, ss. 114-115). Detta någon eller något måste 

sedan antingen förhandlas med, eller besegras. En intrusion fantasy förutsätter att historien rör 

sig från ovetande och förnekelse (från huvudkaraktärens sida) till acceptans; ”from taking a 

meal with a vampire and ignoring his lack of reflection, to the point where the protagonist 

reaches for the stake” (s. 115). Den mest välkända och klassiska boken om just vampyrer är 

förmodligen Bram Stokers bok Dracula (1897). Det finns givetvis också böcker som kan 

tillhöra fler än endast en av kategorierna. Ett välkänt exempel är Harry Potter-serien där, 

                                                      
9
 En allvetande berättare ser och vet mer än vad en karaktär i boken kan veta om händelserna (Skalin, 

Berättarteori, s. 29). En karaktär kan inte veta vad andra karaktärer tänker, eller känner, men det kan en 

allvetande berättare. Den kan också veta saker som händer samtidigt flera mil bort, eller vad som redan hänt eller 

kommer hända senare och så vidare. Den kan alltså veta precis allt, även om allt den vet inte berättas helt. 
10

 Med ”värld” i denna betydelse kan menas allt från en annan värld eller planet, till att inkräktaren kommer från 

en annan social krets eller ras än vad huvudkaraktären är van vid. Ett vanligt exempel är vampyrer eller varulvar 

som inkräktar på den mänskliga världen. 
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åtminstone till en början av första boken, Harrys hem invaderas av ugglor, vilket tyder på en 

början av en intrusion fantasy (s. 2). Något från en helt annan värld
11

, en trollkarlsvärld, 

kommer in till den vardagliga mugglarvärlden. Däremot bör Harry Potter också räknas till 

portal-quest fantasy, eftersom han sedan ”reser” in i trollkarlsvärlden, från att vara helt 

ovetande om den. Dessutom är han Den Utvalde som har i uppdrag att förgöra Lord 

Voldemort. Författaren J. K. Rowling har med andra ord använt läsarens England, men har 

lagt till djur och magi, som egentligen inte finns där
12

, för att skapa en egen fantasyvärld. 

Även Lewis’ Narnia-bok Häxan och lejonet, bör anses tillhöra både portal-quest och intrusion 

fantasy (Lewis, 2008). I Narnia-serien finns det flera världar: både en som påminner om 

England under andra världskriget och en sekundärvärld, Narnia, men det finns också den 

värld som Vita Häxan kom från ursprungligen (Lewis, 2008). Portarna som leder från jorden 

till Narnia är olika i varje bok. I Min morbror trollkarlen är ”porten” ett par magiska ringar, 

som leder till en mellanvärld med dammar som, var och en, leder till en annan värld. I Häxan 

och lejonet är porten en garderob som är tillverkad av virket från trädet som hade växt där de 

magiska ringarna hade varit nergrävda. Peter, Susan, Edmund och Lucy reser till Narnia och 

får i uppdrag att rädda världen, vilket är en typisk portal-quest fantasy, med både en port och 

ett uppdrag. För att rädda Narnia måste barnen besegra Vita Häxan, som faktiskt har invaderat 

Narnia från en annan värld
13

. Edmund måste alltså först inse att Vita Häxan inte är den snälla 

och förståndiga kvinnan som hon först utger sig för att vara (förnekelse), utan att hon är elak 

och en fiende för alla i Narnia (acceptans) (Lewis, 2008).  

 Fjärde kategorin kallades från början Estranged fantasy, men ändrades till Liminal 

fantasy (Mendlesohn, 2008, s. 184). I liminal fantasy använder författaren läsarens vetskap 

om fantasivärlden och verkligheten utanför boken för att skapa en osäkerhet hos både läsaren 

och bokens karaktärer om de fantastiska händelserna i boken verkligen händer på riktigt. På så 

sätt skapar författaren en viss tvekan om huruvida världen är verklighet eller endast en dröm 

och illusion, se till exempel Tzvetan Todorov (1975[1973], ss. 24-25). Resultatet blir att det 

skapas en gemensam kod, ett medvetet vetande, ett ”knowingness”, mellan karaktären och 

läsaren (Mendlesohn, 2008, s. 183). Detta ”knowingness” som skapas mellan dem är 

vetskapen att det som händer egentligen inte är logiskt, både i och med verkligheten och 

                                                      
11

 En ”värld” i den bemärkelsen att det är en annan social kultur och tradition, i detta fall trollkarlssamhället som 

inkräktar på ett annat, icke-magiskt samhälle. Det handlar inte om två olika världar med endast en port som 

kopplar samman dem, eller en helt annan planet. 
12

 Exakt var Hogwarts skola för häxkonster och trolldom är beläget är hemligt, men det är åtminstone inte i en 

annan värld (Rowling, bokserie från 2001a till 2007). 
13

 I första boken, Min morbror trollkarlen, förklaras det hur Vita Häxan kom till Narnia från sin egen värld 

(Lewis, 2008). 
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också inom bokens fantasivärld. I motsats till portal-quest fantasy, måste därför läsaren 

undvika att acceptera allt som sanning i boken och på så sätt öppnar det fler dörrar för läsaren 

om hur boken skall analyseras och läsas.  

 Den sista kategorin som Mendlesohn förklarar kallas the Irregulars. Denna kategori 

finns för alla de böcker som är undantag och inte följer ”reglerna” för hennes andra kategorier. 

Mendlesohn förklarar att en genre är dialektisk, inte som en formel eller en klar regel (2008, s. 

246). Därför kan genreanalysen inte vara regelartad, utan måste innehålla undantag. När 

böcker bör anses tillhöra fler än en av de olika kategorierna, vilket exempelvis Harry Potter 

och De Vises Sten är ett exempel på (ss. 246-247), bör strukturen på boken ändras tillsammans 

med bytet av genre, vilket det gör i Harry Potter. I första boken om Harry Potter blir han först 

invaderad av magiska ugglor. Historien går då från omedvetenhet om trollkarlsvärlden till 

acceptans, precis som i intrusion fantasy. Därefter skiftas strukturen till en portal-quest 

fantasy och han ”reser in” i trollkarlsvärlden istället för att besegra trollkarlsvärlden. På så sätt 

ändrar Rowling strukturen i boken och övergår till en annan kategori. Däremot finns det 

författare som skiftar från en genretyp till en annan utan att bry sig om att använda de olika 

egenskaper som kännetecknar varje kategori, som exempel ”reglerna” för hur historien bör 

fortlöpa för att räknas in i kategorierna. Dessa böcker inkluderas då inom irregulars, istället 

för att inkluderas inom de andra kategorierna.  

 

Motivet för fantasy 

Poängen med att läsa fantasy kan bland annat vara att distansera sig från sin egen värld för att 

kunna reflektera och se på den på ett nytt sätt och få nya perspektiv. Genom att läsa om en 

helt annan värld kan läsaren exempelvis upptäcka likheter och skillnader i jämförelse med sin 

egen verklighet. Läsaren får ett avstånd från sin egen värld när han eller hon sätter sig in i 

den ”nya” världen, och den egna världen blir på så sätt mer exotisk; världen blir inte längre 

vardaglig, utan mer speciell. För att lättare skapa distans till läsarens värld kan författaren 

skapa sig en helt egen värld (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 280). Den har oftast fortfarande 

vissa likheter med läsarens värld, exempelvis kan den ha några likheter med jordens medeltid, 

men världen ser ändå annorlunda ut och är en sekundärvärld (Johansson, 2009, ss. 8, 87-88). 

Exempelvis utspelar sig böckerna om Althalus i en sekundärvärld, som liknar de Brittiska 

öarna med arumerna som bor i borgar och bär kiltar med färger för var klan, men kartan och 

de geografiska namnen i världen är påhittade (Eddings & Eddings, 2004a, 2004b).  
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 För att öka avståndet ännu mer mellan sekundärvälden och läsarens egen värld, kan 

författaren skapa nya namn, ord, traditioner och till och med nytt språk. Om inte den 

nyskapade världen har egna ord och språk, blir världen inte lika verklighetstrogen som 

författaren vill, eftersom både namn och orter är förknippade med språk, traditioner och 

kulturer. Därför blir det viktigt för författaren att skapa nya ord, namn och orter till sin nya 

värld. Ett bra exempel på fantasyböcker som har påhittade språk är J. R. R. Tolkiens trilogi 

Sagan om ringen (2001b, 2002, 2005). Världen ser helt annorlunda ut, men fortfarande har 

den vissa likheter med jordens medeltidsepok, förutom att språken är annorlunda och de namn 

som finns är inga vanliga namn. Tolkien har själv hittat på flera helt nya språk, såsom olika 

sorters alviska språk, människospråk som taliska, och entiska, för att nämna några få. Från 

dessa språk skapade han sedan namnen på karaktärerna och världens geografi som Sméagol, 

Mithrandir och Gondor. Med hjälp av alla språken, och all den historia som han också 

skapade till sina olika folkslag, lyckades Tolkien skapa en värld som blir nästan lika verklig 

som läsarens egen värld (Johansson, 2009, ss. 42, 47). På så sätt blir sekundärvärlden, i det 

här fallet Midgård, levande för läsaren, inte bara under läsningen, utan den blir även verklig 

utanför lässtunden (s. 47). 

 Det är också viktigt i fantasygenren att läsaren på något sätt kan känna igen sig i 

huvudkaraktären. Därför krävs det en karaktär som har känslor som är så lika läsarens som 

möjligt. I Tolkiens Sagan om ringen är huvudkaraktären liten, även till kroppsstorlek, och 

kommer från en rätt obetydlig och glömd plats i världen (2001b, 2002, 2005). Frodo är inte 

utvald, till skillnad från hjältar i nyare fantasyböcker (Johansson, 2009, s. 48), utan det är han 

som åtar sig uppdraget att föra ringen till Mordor för att förstöras (Tolkien, 2001b, 2002, 

2005). Frodo har rätt många mänskliga sidor, sådana som inte förväntas finnas hos någon 

hjälte. Han har svårt att utföra sitt uppdrag, han möter mycket motstånd och mer än en gång 

känner han sig hopplös och svag. Allt är sådant som läsaren själv kan tänkas möta i sin vardag 

och genom att kunna känna igen sig, kan läsaren relatera till huvudkaraktären och lättare leva 

sig in i den påhittade världen. 

 

Niklas Krog i tidigare forskning 

Det är svårt att hitta tidigare forskning om Niklas Krogs olika fantasyromaner. Däremot finns 

Krog med i böcker som inkluderar olika författares korta biografier eller författarintervjuer. 

Johansson har exempelvis skrivit om Niklas Krog vid mer än ett tillfälle (2006, ss. 43-50; 

2009, ss. 153, 285-286). Åkerblom har dessutom kort inkluderat fakta rörande Krogs 
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fantasyromaner och en del citat från några av böckerna (2003). En krigares hjärta, förklarar 

Åkerblom, är en del av high-fantasygenren, men kriget i boken är ”inte självklart […] 

det ’goda’ mot det ’onda’” (ss. 18, 20). Detta kommer jag att återkomma till senare i 

uppsatsen. 

Didaktisk forskning kring fantasy 

Ann Boglind och Anna Nordenstam hänvisar i sin bok Från fabler till manga till flera 

forskare som ”har betonat barns behov av fantasi” (2010, s. 280). Detta behov tillfredsställer 

barnen genom att antingen läsa eller lyssna till sagor. När de blir äldre övergår de till fantasy 

för att få samma verkan.  

 En studie har gjorts av Christina Olin-Scheller om hur ungdomars textvärldar ser ut. 

Hon följde fyra olika gymnasieklasser från höstterminen 2001 till vårterminen 2004 och hon 

intervjuade både eleverna och deras lärare i svenska (2006, s. 13). I sin studie skriver hon 

bland annat om elevernas uppfattningar om vad som tillhör genren fantasy, något eleverna 

hade en tendens att misstolka (2006, ss. 186-187). Flera av ungdomarna ansåg att olika filmer 

och serier skulle räknas som fantasy, fastän de inte alls hör till genren, exempelvis 

seriefilmerna Star Wars, som tillhör genren science fiction. Även juristserien Ally McBeal, 

som är en drama-komedi, såg eleverna som fantasy, då den innehåller inslag som inte är helt 

realistiska (s. 187). Ändå var det flera av eleverna, både pojkar och flickor, som såg sig som 

läsare av fantasy (ss. 188-189, 191, 194). Även om eleverna inte verkade ha en korrekt 

uppfattning om vad fantasy är för genre, verkar ändå ungdomarna lockas av genren.  

 Hos eleverna som Olin-Scheller besökte, ansågs de populäraste genrerna vara fantasy 

och verklighetstrogna romaner, helst romaner som anses vara baserade på verklighet. Dessa 

två typer av genrer kan anses vara helt skilda, men enligt Olin-Scheller uppfattar eleverna 

ändå texttyperna som likartade (2006, ss. 188-189). Den sekundära världen måste vara 

beskriven så levande och logiskt som möjligt för att läsaren skall kunna tro på handlingen. 

Därför är miljöbeskrivningarna rätt viktiga i fantasyböcker, och ofta är de mycket detaljrika. 

På så sätt kan läsaren få en föreställning om att det som händer i boken likväl kunde ha hänt i 

verkligheten, och skapar uppfattningen av en viss sorts realism. Det är förmodligen också 

anledningen till varför elever ofta uppfattar fantasyböckerna som historiskt korrekta (ss. 196-

197). Det händer ofta att den sekundära världen har vissa likheter med tidsperioden medeltid. 

I vissa böcker, filmer eller fantasyspel, inkluderas dessutom historiska fakta, men de ska ändå 

naturligtvis inte ses som historiska skildringar, vilket många elever felaktigt gör. 
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 Under den period som Olin-Scheller intervjuade eleverna, inträffade två händelser som 

förändrade fantasyns värld (ss. 193-195). De båda händelserna blev stora samtalsämnen under 

den perioden. För det första kom den kända trilogin om härskarringen för första gången upp 

på filmduken. Då blev det viktigt för eleverna att visa att de kunde berättelsen om 

härskarringen (ss. 193-195). Med uttalandet om att ha läst Sagan om ringen, kunde eleven 

mena allt från att faktiskt ha läst alla tre böckerna i serien, till att ha läst en av de böckerna 

som har anknytning till serien, som exempelvis Bilbo - en hobbits äventyr. Även om de endast 

hade spelat datorspelen eller hade sett någon av filmerna räknade eleverna det som att de hade 

läst böckerna. Anledningen till detta var att även om eleverna faktiskt inte hade läst böckerna, 

borde de ändå, socialt sett, ge serien ett bra betyg. Enligt Olin-Scheller, var det som att 

trilogin blev ett sätt för eleverna att socialiseras i gruppen; en socialisationsprocess för att visa 

att de hänger med i samhällets förändringar och mode (s. 194). 

 Den andra viktiga händelsen med fantasyanknytning var att de första böckerna om 

pojken Harry Potter skrevs under den tiden (Rowling, bokserie från 2001a till 2007). Däremot 

gav inte Harry Potter-böckerna riktigt likartade effekter, då böckerna ansågs vara något för 

barnsliga, speciellt av de studieförberedande gymnasieeleverna (Olin-Scheller, 2006, s. 195). 

Om en elev i deras ålder läste böckerna så skulle det klassas som ”töntigt” (s. 195). Eleven 

Gustav hade ändå läst böckerna och lyckades undkomma utpekandet genom att ha läst dem på 

engelska. Flera av eleverna som gick på el-programmet hade däremot en helt annan syn på 

Harry Potter. För dem var Harry mer en förebild, eftersom han är föräldralös och ofta 

missförstådd, men ändå lyckas ta sig ur besvärliga situationer (s. 195). 

 Det finns två typer av fantasy som eleverna ändå verkar ha läst mest av (ss. 189-193). 

Den första är den heroiska fantasyn, med en hjälte på den goda sidan som slåss mot den onda 

sidan. Exempel på författare som nämns i studien är David och Leigh Eddings och Robert 

Jordan (ss. 189-190). Den andra typen är den komiska fantasyn, som driver med den heroiska 

fantasyn, genom att ha hjältar som är klantiga. Som exempel nämns författare som Terry 

Pratchett och Douglas Adams (Olin-Scheller, 2006, s. 191). 

 Det finns mycket i Olin-Schellers text som skolor och lärare bör tänka på. Fantasy har 

blivit en rätt vanlig genre på senare tid, vilket är en anledning till att den är viktig att ta upp 

för alla elever och inte bara för dem som läser böcker i genren. På så vis får kanske eleven 

också upptäcka någon av undergenrerna, som hen tidigare inte har läst. Det är viktigt att 

eleverna får förståelse för själva genren fantasy och att det som står i skönlitteratur inte är 

fakta. Eleverna behöver lära sig att granska kritiskt, inte endast fantasy, utan alla olika sorters 

genrer och texter.  



15 

 

Analys 

Efter att ha gått igenom genrebegreppen och forskningen om fantasy, så ska jag nu fortsätta 

med analysen. Jag tänker börja med en kort sammanfattning av vad boken En krigares hjärta 

av Niklas Krog handlar om, för att sedan gå in på bokens struktur. Till sist kommer jag att 

komma in på berättarteknikerna som Krog använder sig av i boken. 

 

En kort sammanfattning av En krigares hjärta 

Riket Ebomorro
14

 är uppdelat i två kontinenter, Iskargo i norr och Unadan i söder. Sayn 

Shanda, som precis har avslutat sin utbildning och träning i stridsskolan, skall för första 

gången ut till en av Garnisonens utposter. Han blir ivägskickad till Garnisonens nordligaste 

utpost, ön Akraig-im-Salem, som ligger i havet mellan Unadan och lydriket Iskargo. 

Samtidigt som han börjar sin tjänstgöring inleder Korgath, ledaren för Iskargo, kriget mellan 

Iskargo och Unadan, och den första utpost som Korgath attackerar är Akraig. Dessutom är 

folket i Unadan missnöjt med den styrande ledaren för Ebomorro och folket inleder en 

revolution. Hela Unadan blir snart ett stridsfält.  

 Från världens begynnelse har det funnits två Sidor, Den Första- och Den Andra Sidan. 

Dessa två Sidor har sedan dess valt ut var sin kämpe för att kriga mot varandra med 

incitamentet att få herraväldet över världen. Kämparna är utvalda och med hjälp av kriget i 

Ebomorro försöker Den Andra Sidan överta herraväldet från Den Första sidan. ”[S]å länge 

någon av de två sidorna finns kvar i världen” kan inte freden ”bli bestående” (Krog, 1997, s. 

76). 

 

Bokens komposition och struktur - översiktligt 

Prologen 

Boken En krigares hjärta börjar med en kort prolog på fyra sidor där bokens miljö och värld 

presenteras (Krog, 1997, ss. 5-9). Först och främst presenteras ön Akraig-im-Salem och dess 

historia. Läsaren får upplysningar om hur ön upptäcktes och namngavs, och till sist förklaras 

varför ön anses vara ointaglig. Prologen inkluderar dessutom en kort presentation av riket 

Ebomorro och dess hierarki, men också en något dunkel inblick i landets problem. 

 

                                                      
14

 Se bilaga 1 för karta på området. 
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Bokens tre delar 

Boken är indelad i tre delar som kallas ”Ön”, ”Flickan” och ”Borgen”. Varje del av boken har 

förmodligen blivit namngiven beroende på var protagonisten Sayn befinner sig och de 

händelser som utspelas där. I den första delen befinner han sig på sin första utpost och där de 

första striderna äger rum, ön Akraig-im-Salem, vilket är varför delen kallas ”Ön” (kapitel 1-

25). I och med att han lämnar ön, övergår Krog till del två, ”Flickan”, då han träffar Elena 

(mer om henne senare i uppsatsen under rubriken ”Känslor av kärlek och djup vänskap”) och 

där han vilar upp sig inför nästa del av kriget (kapitel 26-31). Till sist förflyttar han sig vidare 

till borgen i staden Anorit
15

, där hans näst sista strid väntar (kapitel 32-59). Sayns sista strid 

sker över Annathhavet och ingår i delen ”Borgen”.  

 

Epilogen 

En krigares hjärta har inte endast en prolog, utan också en epilog. som talar om för läsaren 

hur landet Ebomorro försöker få freden åter i landet, men hur rebellerna ”stred vidare med en 

övertygelse och beslutsamhet som trotsade allt förnuft” (s. 382). Det är en epilog som 

kortfattat förklarar att boken inte slutar helt lyckligt, men att det ändå ”fanns hopp” (s. 382). 

 

Viktiga karaktärer 

Bokens protagonist heter Sayn Shanda. Han är en nyutbildad soldat på sin första post inom 

Garnisonen när han plötsligt blir en viktig person i kriget mot Iskargo. För det första var han 

den första som lyckas döda en stridsbest
16

 (Krog, 1997, s. 124) och för det andra verkar 

Korgath, ledaren för Iskargo, ha ett ovanligt intresse för just Sayn, vilket också är anledningen 

till varför Sayn får lämna ön Akraig (ss. 170, 172). 

 Den första antagonisten i En krigares hjärta heter Korgath, men kallas också ofta för 

endast ”pojken”. Korgath är ursprungligen från Unadan, men har under senare år blivit 

ledaren för Iskargo och ashtarfolket. Han är dessutom ledare för upproret i Ebomorro, vilket 

gör honom till en viktig krigsledare och upprorsmakare. Han är dessutom Den Andra Sidans 

kämpe och på så vis ökar hans motiv för att föra krig mot urhaanen och Unadan, då urhaanens 

styre är från början stöttad av Den Första Sidan. 

 Den andra antagonisten heter Nidoon Gard. Han är kusin till Sayn på deras mödrars sida, 

vars förfäder härstammar från ashtarfolket som bor i Iskargo. Nidoon är dessutom Den Första 

                                                      
15

 Ligger på den största ön i arkipelagen vid namn Erivag. Se på bifogad karta. 
16

 Mer om stridsbestar och vad de är för något kommer senare i uppsatsen. 
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Sidans kämpe och med hjälp av hans ämbete som haan
17

 för Ebomorros underrättelsetjänst 

försöker han kriga mot Korgath och överta tjänsten som urhaan i Ebomorro. För att undgå 

Korgath och Den Andra Sidan utnyttjar han sin kusin Sayn som lockbete och låter alla tro att 

Sayn är den Första Sidans kämpe (s. 327). 

  

Berättartekniker och kronologi 

I boken En krigares hjärta används flera sorters berättartekniker. Oftast sker berättandet från 

en karaktärs perspektiv, det vill säga med en fokalisator
18

, där läsaren får händelserna som de 

är upplevda av karaktären
19

, men i tredje-persons perspektiv
20

. På så vis blir berättaren 

osynlig
21

 och det är mer fokuserat på de enskilda karaktärernas känslor och tankar om de olika 

händelserna. Totalt finns det elva karaktärer i boken som får rollen som fokalisatorer på olika 

sätt, antingen i hela kapitel eller i några av de stycken som kapitlen är indelade i. Det går 

också att dela upp texten i tre olika berättartyper beroende på hur Krog har använt sig av 

fokalisation. Dessa tre berättartyper är nollfokalisation, intern fokalisation, och noll- och 

intern fokalisation. Berättartyperna är sedan alltid skilda från varandra antingen genom 

styckesindelningarna eller genom kapitelindelningarna.
 
 

 Kronologin i boken är relativt rak, men det finns också historiska berättelser och några 

få retrospektioner
22

 genom karaktärernas minnen. Exempelvis har Sayn flera tillbakablickar 

på sina minnen från tiden på stridsskolan (exempelvis s. 14-15, 192). Däremot är dessa 

tillbakablickar oftast inte i en scenisk form
23

, utan i en mer sammanfattad form. Det finns 

också fyra kapitel som skiljer sig från de andra kapitlen, både genom kronologi och genom 

berättartyp, eftersom de utspelas flera år tidigare än de övriga kapitlen. 

 

                                                      
17

 Urhaan är den högste statsmannen i hela Ebomorro (ungefär som president). Gorhaan är ledare för 

Garnisonens olika poster och haan kan antingen vara ledare för exempelvis underrättelsetjänsten eller för en 

taggh, vilket är den minsta enheten i Garnisonen, bestående av tre män och deras wyvern (ett slags fantasidjur). 
18

 En fokalisator är den karaktär som fokalisationen sker genom (Skalin, 2010, s. 185). På så vis kan läsaren inte 

få reda på andra karaktärers tankar eller känslor, utom genom gissningar eller samtal. 
19

 Fokalisation eller point of view är berättelsens filter för vad läsaren får veta om händelserna som skall berättas 

(Skalin, 2010, s. 182). Filtret kan antingen vara en fokalisator, eller en berättare.  
20

 Med tredje-persons perspektiv menas att karaktären är angiven i tredje-person, istället för jag-form. 
21

 En synlig berättare är då berättarens egna tankar syns genom med olika sorters berättarkommentarer om 

karaktärer eller händelser (Skalin, Berättarteori, s. 19). En osynlig berättare är tvärtom, alltså berättaren visar 

inga egna uppfattningar och tankar, utan berättelsen redogörs mer sakligt, eller genom en karaktär. 
22

 Retrospektion innebär ett avbrott från den kronologiska linjen och är ett annat ord för analepsis eller 

tillbakablick. (Skalin, 2010, s. 181). 
23

 En scenisk form är då texten innehåller flera repliker och har inte så mycket sammanfattande text (Skalin, 

2010, s. 173). Kallas även för ”showing”. 
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Nollfokalisation – Den allvetande berättaren 

Prologen är ett av de få kapitel i boken där berättaren kan kallas allvetande i hela kapitlet. 

Berättandet i prologen är sammanfattande om öns och landets historia, utan någon fokalisator, 

det vill säga det rör sig om nollfokalisation
24

. Berättaren befinner sig både tidsmässigt och 

rumsligt skild från händelserna, vilket skapar en så kallad dubbel kronologi
25

. Under hela 

prologen finns det inga repliker, utan allt som finns är fakta om bokens fantasivärld berättad 

av en synlig berättare som kryddar fakta med egna associationer och bildspråk. 

Ön reser sina klippiga stränder rakt upp ur det skummande ishavet och sträcker sin enda 

topp som ett anklagande finger mot den mörkgrå himlen. Så högt når den, att den mulna 

dagar försvinner bland molnen och blir till en länk mellan himmel och hav, ett eget väsen 

med himlavalvet på sina fingrar. (Krog, 1997, s. 5) 

Det här är berättarens beskrivning av ön Akraig-im-Salem, med betydelsen ”klippa i vattnet”, 

och dess högsta topp som kallas Aigen Galich, ”Djävulens Finger” (ss. 7-8). Berättaren visar 

sig tydligt genom associationen om att klippan är som ett finger som anklagar himlen, 

samtidigt som den är en ”länk mellan himmel och hav” och är ett ”eget väsen”. 

 Förutom i prologen finns det även en sammanfattande och allvetande berättare i 

epilogen där hoppet om att kriget ”skulle leda till något bättre” ändå finns bland folket (s. 

382). I ytterligare ett kapitel skildrar en allvetande berättare hur kriget inleds och hur 

folkets ”[s]krik och jämmer” följer draken och Korgath när de ger sig i väg (s. 114). Till slut 

finns det ytterligare några få stycken av kapitel där den allvetande berättaren återkommer, 

som när två wyverns, ett fantasidjur, ger sig av från kriget i borgen i Anorit och ingen märkte 

dem (s. 302). 

 

Intern fokalisation 

I de flesta kapitel och stycken är berättelsen filtrerad genom en fokalisator, vilket alltså är en 

fråga om en intern fokalisation
26

. Från och med kapitel ett och framåt berättas händelserna 

utifrån en fokalisator med ett tredje-persons perspektiv. Sammanlagt finns det tio
27

 

fokalisatorer som används i de stycken där det vanligtvis inte finns någon synlig berättare och 

                                                      
24

 Nollfokalisation innebär att berättaren inte använder någon speciell synvinkel eller fokalisator, utan kan 

fokalisera på allt och alla (Skalin, 2010, s. 182). 
25

 Dubbel kronologi kallas det när upplevelserna i berättelsen sker på ett annat tidrumsligt plan än det plan där 

berättandet sker (Skalin, Berättarteori, s. 2). 
26

 Intern fokalisation innebär att berättelsen filtreras genom en karaktärs ögon. Läsaren får på så vis endast veta 

vad den specifika karaktären vet om och ser på händelserna och karaktären kallas då för fokalisator (Skalin, 2010, 

s. 182). 
27

 Den elfte fokalisatorn kommer jag redovisa om i kapitlet ”Noll- och internfokalisation”. 
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fokalisatorerna är alla rätt viktiga karaktärer för historiens händelseförlopp, men de är viktiga 

på olika vis. Först och främst är det protagonisten Sayn Shanda, och de två antagonisterna 

Korgath och Nidoon Gard som är fokalisatorer. Därefter får läsaren också följa 

fokalisatorerna urhaanen Udan Chiros och hans undersåtar Lodogarth Berel och Lugonn 

Ekonda när olika rapporter om kriget kommer in och under deras möten i Ainamoor, vilket är 

Ebomorros huvudstad. Sayns vänner, Erevion och Elena får också funktionen som 

fokalisatorer i vissa kapitel. Till sist är det erhaanerna
28

 Argos Altea och Hatheg Kyriz
29

 som 

också får vara fokalisatorer. De kapitel eller stycken där den interna fokalisatorn används är 

skrivna i showing och läsaren får en bild framför sig av hur händelserna utspelar sig och av 

hur karaktärerna upplever händelserna. På så sätt kan det skapas en starkare koppling, eller 

förståelse mellan läsare och karaktär.  

 Protagonisten Sayn Shanda får börja som första fokalisator efter prologen. Den interna 

fokalisationen märks, eftersom Sayns känslor uttrycks tydligt i texten. ”I ett och ett halvt dygn 

hade det varit likadant och det irriterade honom att han inte kunde vänja sig [ . . . ] vädret var 

värre än han kunnat föreställa sig, och trots sina tretton år av nästan daglig träning på Sheeba 

kände han sig mycket liten” (s. 13). Under första stycket om stormen får läsaren endast veta 

vad Sayn själv tänker, men vad hans wyvern
30

 Sheeba upplever får läsaren veta först när de 

samtalar med varandra. Det tyder på att det är genom Sayns ögon som läsaren får berättelsen 

fokaliserad. Läsaren får sedan en kort presentation av Sayn i och med att hans barndom och 

tiden på stridsskolan redogörs i en något mer sammanfattande form.  

 Denna presentation får sedan ett avbrott, och ett nytt stycke i kapitlet börjar med att 

läsaren flyttas över till ett rum på ön Akraig som Sayn är på väg till och händelserna 

fokaliseras i stället genom erhaanen, Argos Altea. ”Om tvåhundra dagar skulle han kunna dra 

sig tillbaka från sitt sista uppdrag som erhaan [. . .] ja, tvåhundra dagar var allt som återstod 

av ett liv av daglig fara och uppoffringar” (s. 19). Han väntar på en nyrekryterad soldat, 

en ”snorvalp” som inte ”ska få förstöra [Argos Alteas] rykte” som skall tjänstgöra på ön och 

läsaren kan dra kopplingen till Sayn (ss. 21-22). Genom ett starkt ord som ”snorvalp” kan 

läsaren se hur Alteas personlighet lyser fram i texten. Under hela det första kapitlets gång 

växlas det mellan dessa två personer flera gånger, men scenväxlingarna verkar ändå följa den 

kronologiska linjen och ger läsaren fokalisatorernas upplevelser av samma attack.  

                                                      
28

 Erhaan är en titel inom Garnisonen och är detsamma som utpostens kommendant (Krog, 1997, s. 19). På en 

utpost finns det både en förste- och en andra erhaan. Argos Althea är Akraigs föste erhaan (s. 26). 
29

 Både Argos Althea och Hatheg Kyritz är förste erhaaner. Argos är erhaan på Sayns första utpost Akraig-im-

Salem, medan Hatheg Kyritz är erhaan på utposten Anorit i Erivagarkipelagen som Sayn och Erevion reser till 

efter Akraig. 
30

 Mer om wyvern och vad de är för några fantasidjur kommer senare i uppsatsen. 
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 Var gång ett nytt stycke i ett kapitel börjar kan läsaren förvänta sig att antingen 

händelserna har flyttats fram något i tiden för samma fokalisator eller att det har skett ett byte 

till en annan. Den nya fokalisatorn i kapitlet fortsätter sedan historien i kronologisk följd från 

föregående stycke och hen befinner sig alltid inom en viss geografisk omkrets, det vill säga 

från endast några meter upp till några få kilometer bort från föregående fokalisator, såsom 

Sayn och Argos gjorde i förra exemplet. Eftersom alla scener i ett kapitel är kronologiskt 

kopplade till varandra och utspelar sig antingen ungefär samtidigt eller direkt efter varandra, 

byts den interna fokalisationen mellan de närvarande karaktärerna, och läsaren får på så vis se 

olika karaktärers reaktioner på samma händelser. Denna metod att byta fokalisator mitt under 

en händelse använder Krog speciellt vid olika höjdpunkter i berättelsen, exempelvis under 

krig, för att skapa spänning i händelserna som håller kvar läsaren i boken (exempelvis s. 32-

37, 61-78, 102-107, 368-373). Ett exempel på hur den kronologiska linjen följs och hur 

växlandet av fokalisator kan skapa spänning är i ett senare kapitel då det blir slagsmål mellan 

Sayn och en annan soldat, Khird. Först får läsaren berättelsen fokaliserad utifrån Sayns 

upplevelser med mötet med Khird.  

– Så det är du som är Sayn. 

Sayn ryckte till när han hörde sitt namn. [ . . . ]  

Mannen som ställt frågan var lång, säkert huvudet längre än han själv och åtskilligt tyngre. 

Han kände igen situationen på ett ögonblick. 

[ . . . ] 

– Kom, Khird, ropade en av männen vid porten. Han smiter ingenstans. 

Mannen som hette Khird vinkade avvärjande.  

– Ju förr han får veta sin plats desto bättre. [ . . . ] 

Sayn fann situationen overklig. De talade om honom som om han inte fanns. 

När slagsmålet precis börjar sker ett byte av fokalisator från Sayn till Argos Althea: 

Khird, en av Akraig-im-Salems största kämpar, avancerade mot den betydligt mindre Sayn 

med höjda armar. Sayn inväntade honom nästan nonchalant, med armarna efter sidorna. 

[Argos] rynkade pannan. Skulle de strida? Sådant hade inte förekommit på Akraig under 

hans tid. (Krog, 1997, s. 63) 

I detta exempel, och även i exemplet före, syns det hur växlingen mellan fokalisatorerna inte 

överskrider det geografiska området. I första exemplet är Sayn på väg till ön Akraig, men 

befinner sig ändå tillräckligt nära ön där Argos är. Även i det andra exemplet befinner sig de 

båda karaktärerna på ön Akraig, och de blir inte avbrutna av andra fokalisatorer som befinner 

sig på annan plats i Unadan. 
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 Genom att byta fokalisator under en händelse kan Krog också skapa en förvirring och 

förvåning hos läsaren, då en karaktär kan ha andra kunskaper om vad som händer än en annan. 

En karaktärs misstankar kan också bekräftas. På så sätt kan det bli svårt för läsaren att veta 

vem av de olika fokalisatorerna som har rätt och fel i vissa frågor och vem av dem som är ett 

tillförlitligt eller otillförlitligt filter
31

. Under mer än halva boken tror de flesta av karaktärerna, 

bland annat Korgath och Erevion, att Sayn är Den Andra Sidans kämpe, men Nidoon är den 

som vet sanningen (ss. 327-329). Han har använt Sayn som ”ett lockbete” och har lurat alla 

ända sedan han var liten. Läsaren får små ”hintar” om det innan dess, men det är inte förrän 

Nidoon erkänner genom en sammanfattad tillbakablick på barndomen som läsaren kan vara 

helt säker. 

 

Noll- och intern fokalisation 

Det finns sammanlagt fyra kapitel som inte följer den kronologiska tidsaxeln (Krog, 1997, ss. 

32-37, 79-80, 88-92, 98-101). Dessa kapitel har dessutom en annan sorts berättare än de 

kapitel som följer kronologin. I kapitlen är texten mer skriven i telling
32

 med endast några få 

enstaka repliker och det blir lättare för Krog att låta flera händelser bli mer sammanfattande. 

 Dessa fyra kapitel utspelas, till skillnad från de andra, nästan 30 år tillbaka i tiden (ss. 

274-275). De handlar om när pojken och trollkarlen spenderar sin tid tillsammans. I det första 

kapitlet som de är med i är det svårt att upptäcka tidsgapet. Faktum är att det första kapitlet 

likväl kunde vara i sin kronologiskt rätta plats, d.v.s. 30 år senare, eftersom det inte märks 

någon större skillnad för läsaren. Det är inte förrän i bokens sjätte kapitel som läsaren förstår 

att kapitlen om pojken och trollkarlen är anakronier
33

, eftersom kapitlet sammanfattar flera år. 

Däremot vet läsaren inte att det rör sig om 20-30 år, eller vilka pojken och trollkarlen i själva 

verket är förrän mycket senare i boken. Det är först i sista scenen, då pojken berättar för 

trollkarlen att ett gossebarn med ashtariskt ursprung har fötts, som läsaren kan förmoda att 

gossebarnet är Sayn och läsaren kan förstå att det handlar om anakronier (ss. 98, 327).  

 Berättaren i dessa kapitel är en mycket mer synlig och allvetande berättare, alltså är det 

fråga om nollfokalisation, men berättandet kan plötsligt förändras till en intern fokalisation 

                                                      
31

 Ett tillförlitligt filter är en fokalisator som läsaren kan lita på att hen berättar korrekt (Skalin, Berättarteori, s. 

6). Ett otillförlitligt filter är tvärt om. Det handlar inte om att karaktären behöver ljuga, utan karaktären talar 

endast utifrån vad hen tror är sant. 
32

 Telling betyder ”berätta om” och är när texten är mer sammanfattande och har mindre textutrymme, men 

utspelas på längre tid (Skalin, Narratologi - studiet av berättandets principer, 2010, s. 173). Texten har heller 

inga utskrivna dialoger, utan endast ”berättar om” vad som händer. 
33

 En anakroni är ett avbrott i den kronologiska ordningen (Skalin, 2010, s. 181). Exempel på en anakroni kan 

vara retrospektion. 
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utan någon form av styckesindelning, som i de andra kapitlen. På sätt och vis är berättaren i 

dessa kapitel mycket lik den allvetande berättaren, med undantaget att berättaren fortfarande 

vänder sitt fokus till endast en karaktär och texten förändras till vad som kan tänkas vara en 

intern fokalisation. Det finns endast två karaktärer som får fungera som fokalisatorer i dessa 

kapitel och de kallas endast för pojken och trollkarlen. I det första kapitlet av dessa fyra är den 

första fokalisatorn pojken och han är endast en fokalisator då han möter Trollkarlen för första 

gången. Han sitter och leker med sin ”drake” i en tom by (s. 32). Nollfokalisationen är synlig 

genom att berättaren kommenterar pojkens tankar: 

Pojken lekte med några leksaker i gatans damm, en svart träsoldat och en stor svart 

träwyvern – en drake skulle han ha sagt om någon frågat, och det skulle han ha hållit fast 

vid även om man förklarade för honom att drakarna varit utdöda i tusentals år. (Krog, 1997, 

s. 32) 

I denna text syns berättaren tydligt, eftersom berättaren både kommenterar att det pojken 

kallar ”draken” i själva verket är ”en stor svart träwyvern”, men också då berättaren ger en 

förklaring genom ett exempel på en händelse som skulle ha kunnat hända, men som inte gör 

det (s. 32). Pojkens interna fokalisation är inte kontinuerligt genom hela stycket, men kan 

plötsligt dyka upp i texten. 

Plötsligt stelnade han till. 

Över fältet framför honom kom en man gående. 

Han sträckte på sig. Varför hade han inte upptäckt mannen tidigare? Bara en liten stund 

innan hade han ju spanat ut över samma fält. (Krog, 1997, s. 33) 

Det är första och sista gången som pojken får vara en fokalisator i dessa kapitel. Han får 

däremot vara fokalisator under andra kapitel med sitt riktiga namn, Korgath. 

 Den andra karaktären som fungerar som fokalisator är kallad trollkarlen. Trollkarlen 

övertar perspektivet från pojken redan i deras första kapitel och han behåller rollen som 

fokalisator även under de andra tre kapitlen. Läsaren får på så vis inte reda på pojkens tankar 

och känslor, eller hur han uppfattar världen. Läsaren får endast trollkarlens personliga 

anförande om vem pojken är. Det sjätte kapitlet i boken, vilket är det andra kapitel som 

handlar om pojken och trollkarlen, är en mycket summerande text om hur de båda vandrar 

tillsammans runtom i världen (ss. 79-80). Hela kapitlet är i telling-form och det finns inga 

repliker. Däremot ingår hur trollkarlen uppfattar sin lärling, men läsaren får ingen vetskap om 

vad pojken känner och tänker under dessa år. På så vis känns det mer som en fokalisation 

genom en karaktär än en allvetande berättare. Dessutom är texten mer färgat med trollkarlens 

ord och tankar än en berättares. Pojken växer upp och under tiden han var barn hade han varit 
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ovanligt ”hård och bestämd”, men när pojken hade vuxit hade han blivit ”till en ståtlig ung 

man”. Trollkarlen däremot hade ”svårt att se något annat än pojken han tagit med sig från den 

övergivna byn” (ss. 79-80).  

 Anledningen till varför Krog har en annan berättarstil i dessa fyra kapitel är förmodligen 

för att det skall bli tydligt för läsaren att dessa kapitel är speciella. Deras särart består i att de 

har en annan kronologi, de är sammanfattande och de har karaktärer som inte benämns med 

namn. Som läsare går det inte att gissa sig till vad dessa två personer har med de andra 

händelserna att göra, förutom att trollkarlen släppte in Den Andra Sidan till världen från andra 

sidan avgrunden, förrän läsaren inser att draken som hämtade pojken är densamme som 

Korgath sitter på (Krog, 1997, ss. 88-92, 101, 162, 165-166). 

 

Genretrogenhet 

Niklas Krogs roman En krigares hjärta kan klassificeras som, vad Johansson kallar, episk-

heroisk fantasy (2009, s. 82). Historien handlar, såsom namnet på boken antyder, om en 

krigare, en hjälte, som slåss för det goda och friheten, varav namnet Frihetskrigen. Romanen 

kan också klassificeras som en portal-quest fantasy (Mendlesohn, 2008, s. 1), då 

protagonisten har ett uppdrag att utföra. Sayn använder aldrig någon port för att komma in i 

världen, men bokens struktur följer ordningen från ovisshet till kunskap som portal-quest 

fantasy gör.  

 Uppdraget som Sayn åtar sig är att stänga ute de Två Sidorna för att få fred i världen. 

Sidorna kommer alltså från en plats utanför den vanliga världen och är från början inte en del 

av den. Därför bör boken kanske också klassificeras inom intrusion fantasy (Mendlesohn, 

2008, s. 114), då Sidorna invaderar Sayns värld och försöker styra den till deras fördel.  

 

Ord, namn och orter 

Niklas Krogs värld är en ”sekundärvärld”, som innehåller påhittade språk, namn och orter. I 

En krigares hjärta är det rikt med olika namn som läsaren förmodligen aldrig tidigare har hört 

och några av dem har redan tagits upp, men det finns många fler. När boken läses kan det 

kännas förvirrande till en början för den ovane läsaren, speciellt eftersom flera av de påhittade 

namnen och orterna blir uppräknade redan under den korta prologen (Krog, 1997, ss. 5-9). 

Läsaren får på så vis många främmande ord att lära sig på kort tid.  

 Även om det är svårt att ibland hänga med i boken på grund av alla namnen, kan det 

vara intressant med alla nya och exotiska namn. Namnen får läsaren att upptäcka en helt ny 
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värld med nya seder och kulturer. Dessutom blir de påhittade namnen ett sätt att få läsaren att 

inse att hen nu har kommit in i en helt ny värld, eftersom Krog själv har hittat på dem, och de 

kan inte förknippas med läsarens egen värld.  

 Det är rätt vanligt att författaren som har skapat en sekundärvärld också använder sig av 

en karta av världen. Kartor har funnits med i olika böcker redan från att folk försökte måla 

bilder på helvetet som illustreras i Dante Alighieris bok Divina Commedia (1304-1321) 

(Kaveney, 1997). Även J. R. R. Tolkiens böcker har kartor för att visa resan som Bilbo gör för 

att hitta ringen (2001a) och den resa som brödraskapet gör för att förstöra ringen (2001b, 2002, 

2005). Sedan har fantasyn använt kartor så till den grad att det är underligt om inte en 

fantasybok har någon karta. Kartor är ett sätt att få världen att kännas mer verklig för läsaren, 

men den används också för att läsaren lättare kan följa med hjälten på resan i den okända 

världen. Har läsaren däremot ingen karta framför sig, är det svårare att relatera till var 

platserna ligger i förhållande till varandra och uppfattningen om landets storlek, eller längden 

på resorna, blir inte lika stark. Niklas Krogs roman En krigares hjärta hade ingen karta i den 

första upplagan från bokförlaget Rabén och Sjögren. Kartan följde först med när den andra 

upplagan gavs ut, och också senare när den återutgavs av bokförlagen Pandang och Podium. 

Eftersom det tidigare inte fanns någon karta var det förmodligen besvärligt för läsaren att följa 

med Sayns på hans resa i Unadan, men nu när kartan är inkluderad i böckerna blir det lättare 

för läsaren att se geografin framför sig och för att se var alla städer och kontinenter ligger i 

förhållande till varandra. En karta är nämligen viktig för människan för att förstå den värld 

hen lever i.  

 

Karaktärernas roller 

Sayn Shanda 

Sayn Shanda är vad som anses vara en vanlig protagonist inom portal-quest fantasy, vilket En 

krigares hjärta delvis kan räknas in i. Det vill säga han utgår, på sätt och vis, från en skyddad 

sfär, varifrån han sedan ger sig ut på en resa för att utföra ett uppdrag (Mendlesohn, 2008, s. 

2). Den skyddade sfären är i det här fallet inte hemmet, utan Garnisonens stridsskola, men 

läsaren får aldrig vara med Sayn i skolan mer än genom minnen. Det är ovanligt för portal-

quest fantasy att läsaren inte får lära känna protagonisten i dennes vanliga miljö, innan 

karaktären ger sig ut på uppdraget. Däremot inser läsaren att Sayn ändå är den karakteristiskt 

naive protagonisten som inte vet mycket om världen utanför skolans skyddande sfär, till 

skillnad från hans vänner (Krog, 1997, ss. 74-76).  
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 Sayns ovetskap om de två Sidor som invaderat världen är också karakteristiskt för 

intrusion fantasy (Mendlesohn, 2008, s. 115). Han måste acceptera vetskapen om att de finns, 

att de är ett hot mot världens frihet och han måste besegra dem. Sayn accepterar snabbt att 

Sidorna finns och ifrågasätter det inte, men däremot hade han ingen vetskap om dem innan 

Erevion berättar för honom (Krog, 1997, ss. 74-76). För att besegra Sidorna måste han 

besegra kämparna. Han vinner däremot endast över en av dem och den andre får Erevion 

vinna över. På så sätt lyckas de sända tillbaka Sidorna från där de kommer ifrån, vilket är ett 

typiskt slut för intrusion fantasy (Mendlesohn, 2008, s. 115) 

 Eftersom Sayn är den karaktär som läsaren får följa mest, är han också den protagonist 

som läsaren skall hålla med, känna med och anse handlar rätt. Det visas genom hur han bland 

annat inte blir förstådd av instruktörerna under sin tid på stridsskolan. Genom att försöka få 

läsaren att tycka synd om protagonisten krävs det att hen är i underläge, men att underläget 

kan uppfattas som orättvist. På så vis får läsaren känslan av att författaren, i det här fallet 

Krog, vill att läsaren skall förstå vem protagonisten är och att hen är den som läsaren skall 

tycka handlar rätt i sina handlingar i kriget. Sayns motiv för kriget skiljer sig mot vad Sidorna 

vill. Han är ute efter fred och krigar för att utestänga de två Sidorna, eftersom ”så länge någon 

av de två sidorna finns kvar i världen” kan freden inte ”bli bestående” (Krog, 1997, s. 76).  

 För att läsaren skall kunna känna igen sig i protagonisten, krävs det en heroisk 

protagonist som vid ett första intryck inte verkar vara särskilt heroisk. Han utmärks av att han 

är föräldralös; det vill säga hans far, Sakhoda, är död, medan hans mor, Rahwn, lämnade 

familjen redan när Sayn var liten. Tillsammans med Rhina, sin yngre syster, återvände Rahwn 

till sina fäders hemland, Iskargo. Eftersom Sayns mor är en ashtar
34

, har Sayn fått en kortare 

kroppslängd än vad de har i Unadan och hans ögon är blå, till skillnad från bruna (Krog, 1997, 

s. 39). På så vis har protagonisten ett underläge i styrka, längd och rastillhörighet på en och 

samma gång. Däremot visar det sig att han i stället har fått en ovanlig snabbhet, för att minska 

underläget (s. 64). Sayn är dessutom framställd som ungdomlig, vilket hjälper de ungdomar 

som läser boken att känna igen sig i hans upplevelser och känslor. Sayn får uppleva sin första 

kärlek, vilket också förmodligen stämmer överens med vad läsaren kan ha upplevt nyligen.  

 Det som gör Sayn så speciell är att han har en särskild talang, en släkting och ett 

speciellt namn, som gör att han, på sätt och vis, blir utvald. Han är snabbare än vanligt, han är 

kusin till Den Första Sidans kämpe, Nidoon, och Sayn blir utsatt av Nidoon som lockbete för 

                                                      
34

 Folket som är bosatt på den nordliga kontinenten Iskargo. 
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att Nidoon skall kunna gömma sig själv från Korgath och Den Andra Sidan (Krog, 1997, ss. 

64, 87, 327). Till slut har Sayn dessutom blivit given namnet från en historisk hjälte. 

 

Korgath 

För att räknas som en antagonist måste karaktären stå i vägen för uppdraget som 

protagonisten har och på så sätt handla fel. I Korgaths fall är det enkelt att se att han står i 

vägen för Sayn. Eftersom Korgath är kämpen för Den Andra Sidan är han också den person 

som tillåter Den Andra Sidan existera i människornas värld och så länge Den Andra Sidan 

existerar i världen kan det inte bli fred. Som gorhaan, ledare för Iskargo och ashtarfolket, är 

Korgath dessutom en viktig krigsledare och upprorsmakare och hans motiv är att föra krig 

mot urhaanen och Unadan för att ta över herraväldet. 

 På sätt och vis är Korgath en typisk antagonist inom intrusion fantasy. Han invaderar 

Unadan tillsammans med ashtarfolket från Iskargo och förstör lugnet som tidigare finns i 

landet och han står i vägen för vad protagonisten vill. Det visar sig däremot att han har sitt 

ursprung i Unadan och reste till Iskargo när han var ung. Sayn behöver få insikt om att 

Korgath och ashtarfolket faktiskt är på väg att inleda ett krig mot Unadan (ss. 105-107).  

 

Nidoon Gard 

Nidoon Gard är en ganska ovanlig antagonist. För det första är han ”kort och smal, [har] ett 

avlångt ansikte med sjukligt insjunkna kinder, märkt av koppor” (s. 56). För det andra träffar 

han aldrig varken protagonisten eller Korgath, som också är hans fiende. Ändå är han en 

viktig person i boken, både som en antagonist och som en karaktär som för historien vidare. 

Eftersom han är både kusin till Sayn och Första Sidans kämpe, är han också den karaktär som 

är anledningen till Korgaths intresse för Sayn. Korgath tror nämligen att Sayn är Första Sidans 

kämpe, endast för att Nidoon har använt sin kusin för att undgå Korgath. På så vis är Nidoon 

anledningen till att Sayn blir utvald som hjälte. 

 

Erevion 

Erevion är ledare, haan, för Sayns taggh
35

. Han är också äldre än Sayn och deras 

gemensamme vän Comor. Erevion har varit på två av Garnisonens utposter före Akraig-Im-

Salem och har sett mer av världen än vad Sayn har (Krog, 1997, s. 61). Det är inte förrän i 
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 En taggh är en grupp på tre män och deras wyverns (Krog, 1997, s. 52). Det är grundenheten på en utpost i 

Garnisonen. 
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kapitel 35 som läsaren får följa Erevion under hans resa, men eftersom han både är en bra vän 

till Sayn och en god medhjälpare i Sayns uppdrag så är han en viktig karaktär från början. 

Erevions roll är inte endast att hjälpa hjälten i hans uppdrag, utan han fyller också funktionen 

som sagoberättare och berättar historier för Sayn om uråldriga krig och krigshjältar (s. 75). 

Hans historier är däremot mer i form av dialoger än en berättelse i berättelsen, då Sayn 

ideligen avbryter med frågor. Med hjälp av historierna förklarar han hur världen fungerar och 

om de två Sidorna som kämpar om herraväldet. Han berättar och förklarar också om hur 

världen ser ut och situationen mellan Garnisonen och folket, för att Sayn, som har kommit 

direkt från stridsskolan, inte har en aning om vad folket i landet egentligen anser om 

Garnisonen (s. 74). På så vis får den naive och okunnige protagonisten veta hur världen är 

uppbyggd, utan att själv få upptäcka och utveckla sin egen teori om världen (Mendlesohn, 

2008, s. 7). Inom portal-quest fantasy är upptäckten om hur världen är vanligtvis en del av 

huvudkaraktärens resa. Rollen som sagoberättare brukar tilldelas trollkarlar eller en vis man. 

Erevion utnämner sig visserligen inte till trollkarl, men han har lärt sig magi av en äldre 

trollkarl (Krog, 1997, ss. 131-132). När Erevion väl börjar resa utan Sayn, då han skall ta reda 

på vem Korgath är, och får rollen som fokalisator, överger han rollen som vis sagoberättare 

och blir istället en något ovetande yngling i jämförelse med trollkarlarna i Stora Rådet. Rollen 

som sagoberättare övertas av hans lärare och mentor, trollkarlen Sharok-aan, som från början 

är den person som tidigare har lärt honom om världen och om magi (ss. 75, 272, 274). 

 Att makt är viktig syns ofta som tema i fantasyn (Johansson, 2009, s. 124). Till skillnad 

från Sayn ser Erevion kunskap som ett övertag och som en styrka i kriget mot Korgath. Han 

berättar för Sayn att ”[k]unskap är makt” och med hjälp av kunskapen om Korgath förväntar 

han sig att krigets utgång skall kunna påverkas (s. 249). Sammanlagt har alltså Erevion två 

maktredskap, kunskap och trolldom (s. 126). Ändå faller han lite i glömska som en viktig 

karaktär, eftersom han varken är huvudkaraktären, eller någon av Sidornas kämpe. Han tillhör 

dessutom inte trollkarlarnas Stora Råd, men är åtminstone den som får trollkarlarna att till sist 

ansluta sig till kriget och på ett indirekt sätt är han alltså den karaktär som är orsak till 

Nidoons undergång (s. 307). 

 

 

Besvärjelser och trolldom 

Magi existerar ofta i sagor, och fantasygenren har sedan tagit efter. Eftersom magi gör det 

möjligt för övernaturligheten att finnas med i en annars vardaglig värld, är magi en viktig del 
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av fantasygenren (Johansson, 2009, s. 5). På så sätt kan magin skapa spänning, överraskningar, 

fruktan och väcka många andra känslor hos läsaren. I fantasygenren kan trollkarlar, häxor och 

magiska varelser använda trollkonster, besvärjelser eller magiska brygder för att bekämpa 

sina fiender, eller skydda sina vänner på olika sätt. I sagornas värld är häxorna ofta beskrivna 

som äldre kvinnor som är elaka och fula, medan trollkarlarna vanligen är beskrivna som visa, 

snälla och goda äldre män med skägg. I fantasyn kan det skilja sig mer hur häxorna och 

trollkarlarna är beskrivna, beroende på vilken berättelse det är. Exempelvis kan det handla om 

två helt olika ”professioner”, där häxorna använder brygder o.s.v., medan trollkarlarna 

använder trolldom. I Terry Pratchetts värld är häxor kvinnor som använder sig av ”magi ur 

marken”, och personers och djurs medvetande och psykologi, medan trollkarlar är de som 

utövar trolldom (Pratchett, 1998, ss. 15-16, 34). I andra böcker behöver det inte finnas någon 

generell skillnad mellan att vara häxa eller trollkarl, bortsett från vilket kön personen har, 

exempelvis i Harry Potter-serien (Rowling, bokserie från 2001a till 2007). Både trollkarlar 

och häxor använder olika trollformler och brygder i lika stor mängd och det handlar inte om 

ett ”yrke”, utan mer om att kunna, eller inte kunna, utöva magi. 

 Trollerikonster är inte enbart till för att underhålla och hjälpa läsaren att få distans till 

sin egen värld, utan den är också ett tydligt maktredskap. Vanligtvis använder inte författarna 

endast personer som kan trollkonster i sina berättelser, utan också människor som inte kan 

någon magi alls. Det innebär att det finns de som inte kan försvara sig mot trollkonster och 

det skapar makthierarkier i samhället. Inte nog med att det finns vissa som kan, och vissa som 

inte kan utöva magi, det finns också ofta olika starka trollkarlar. Makthierarkin fortsätter även 

då inom trollkarlssamhället. Magi är ett övertag och ”[ö]vertag är makt” (Johansson, 2009, s. 

126).  

 I Krogs roman En krigares hjärta finns det inga häxor eller magiska brygder, men det 

finns trollkarlar, trollformler och besvärjelser. Till skillnad från vad som förekommer i en del 

andra berättelser har Krog skilt mellan att använda besvärjelser och trollformler och att 

använda hjälptrollformler. I denna roman är hjälptrollformler något som alla människor i 

Garnisonen kan använda (Krog, 1997, s. 131). Exempelvis är ”Shaard” en ”låsformel” för 

att ”[låsa] ens hand om svärdsfästet” så att inte svärdet slås ur handen på soldaterna när de 

krigar (ss. 25, 30, 116, 131). Att kunna använda besvärjelser, trollformler och ”[r]iktig magi” 

är däremot något som en person föds med
36

, och den kunde endast användas om han
37
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 Om personer är födda med magi syns det på det speciella sken som finns omkring dem (Krog, 1997, s. 132). 
37

 I En krigares hjärta nämns det ingenting om kvinnor som kan magi, men det är oklart om det är för att det 

endast är män som kan, eller inte. Eftersom det endast finns två av kvinnligt kön, Elena och wyvern Sheeba, som 
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hade ”åratals studier” för att ”lära sig kontrollera den” (s. 131). Magikerna, eller trollkarlarna, 

lär sig magin av varandra, men också framförallt genom att läsa böcker (s. 292). Det var i 

böcker som de fann kunskapen om och lärde sig trollformler. 

 I Unadan finns det ett gammalt brödraskap mellan trollkarlar kallad det Stora Rådet som 

består av de sista levande trollkarlarna på kontinenten (Krog, 1997, ss. 75, 304). En av de 

viktigaste trollkarlarna i Stora Rådet är den förutnämnda Sharok-aan som lärde upp Erevion i 

magi och i andra kunskaper (ss. 131-132, 270).  

 Även om Sharok-aan är en viktig gestalt i Erevions liv och i krigets utgång, är kanske 

ändå Tatar-Khurai den viktigaste trollkarlen i boken. Från början har läsaren ingen aning om 

hans namn, utan han benämns endast som ”trollkarlen” när han reser med ”pojken” (ss. 32-37, 

79-80, 98-101, 289-295). Han undervisar pojken i magi, men blir till slut dödad av draken, 

som pojken rider på (s. 100). Pojken växer upp, blir gorhaan, härskare, i Iskargo, och hans 

namn är Korgath (s. 15, 344-345). Tatar-Khurai var inte endast Korgaths lärare utan också 

den person som åter släppte in Den Andra Sidan in till världen, och på så vis är han den som 

är orsaken till kriget (ss. 91, 293). 

 I Iskargo verkar det finnas fler magiker än i Unadan och ashtarfolket använder sig av 

flera magiker i kriget mellan Garnisonen och Iskargo. Dessutom finns det inga magiker inom 

Garnisonen, förutom Erevion, vilket gör att Unadan är i ett starkt underläge i kriget mot 

Iskargo (ss. 131-132).  

 Niklas Krog verkar ha använt sig av äldre uppfattningar om trollkarlar, eftersom hans 

trollkarlar verkar vara beskrivna som exempelvis trollkarlen Gandalf i Sagan om ringen 

(Tolkien, 2001b, s. 43). Likt Gandalf har både Sharok-aan och Tatar-Khurai en vandringsstav 

(Krog, 1997, ss. 36, 271), vilket också är något som brukar förknippas med trollkarlar. En 

skillnad är däremot den gemensamma klädseln som trollkarlarna från Stora Rådet och från 

Iskargo bär. De har långa kåpor (ss. 33, 148, 271), även om manteln är det som trollkarlar 

annars förknippas med i både sagor och fantasy. Med hjälp av att alla trollkarlar, eller 

åtminstone de som benämns så, har samma klädesplagg blir det lättare för läsaren att inse 

vilka som är magiker i krigen. Trollformelböckerna som Krogs trollkarlar har, är givetvis 

också starkt förknippade med trollkarlar (s. 272, 292). På vissa bilder av trollkarlar, 

exempelvis bilderna på Gandalf den Grå, inkluderas oftast en mantel, en spetsig hatt och de 

har gärna en stav eller en bok i sina händer. 

 

                                                                                                                                                                      
är aktörer i boken, är det svårt att dra några slutsatser. Det finns endast två till av kvinnligt kön som nämns och 

det är Sayns och Nidoons mödrar. 
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Fantasidjur och varelser 

I en fantasyroman är det vanligt med olika fantasivarelser. Vanligtvis använder författaren de 

varelser som finns i sagor, myter eller andra fantasyböcker, som exempelvis kentaurer, sfinxer, 

enhörningar eller gripar. Det finns också författare som själva hittar på varelser, exempelvis 

olifanter. Även fantasidjur och varelser har en exotisk känsla över sig och gör att läsaren 

upplever en ovanlig, intressant och exotisk värld, som även kan vara farofylld. Flera av de 

påhittade varelserna kan leda till fara för karaktärerna och uppdragen blir genast svårare att 

genomföra. Drakarna är stora, har vingar och sprutar eld, medan olifanterna är stora, kan ridas 

och används som krigsredskap. Om någon karaktär möter kentaurer eller sfinxer kan 

varelserna istället erbjuda kunskap och gåtor. På så sätt skapar författaren rikligt med mystik 

och läsaren blir inte uttråkad. 

 Ett exempel på ett vanligt fantasidjur är draken, vilken finns med både i fantasy, och i 

sagorna. Bland annat finns de med i boken Kung Caspian och skeppet Gryningen
38

 (Lewis, 

2008), och i boken om Bilbos äventyr (Tolkien, 2001a). I de välkända Harry Potter-böckerna 

finns bland annat raserna norsk ryggdrake, ungersk taggsvans och kinesisk eldsboll (Rowling, 

2001a, 289-290, 2001d, 342). 

 Även i En krigares hjärta finns det drakar. Däremot är de mycket sällsynta, nästintill 

utdöda. Det finns endast en levande drake kvar i världen och hans namn är Nidaros (s. 329). 

Nidaros används både som riddjur av Korgath och som ett sätt att sätta skräck i folket och 

soldater (ss. 114, 166). Samtidigt är Nidaros den som övervakar och påverkar så att Korgath 

agerar som Den Andra Sidan önskar av sin kämpe (ss. 300, 346). Drakarna var sedan 

urminnes tider Den Andra Sidans redskap för att vinna och Nidaros hade funnits med i 

Frihetskrigen ända sedan världens begynnelse. 

 Även drakarna i Krogs värld har magiska förmågor. Drakarna var de ”som en gång fört 

in magin i världen” och de lärde människan att använda ”sina dolda tillgångar” (Krog, 1997, s. 

165). Då drakarna i sin tur kom från Den Andra Sidan, betyder det att magin på sätt och vis 

kom in i världen genom Sidorna. De starkaste trollkarlarna hade vid den tiden varit tillräckligt 

starka för att mätas med drakarna, ”men den tiden var sedan länge förbi” (s. 165). Trollkarlen 

Tatar-Khurai försöker försvara sig själv när draken använder magi emot honom, men han har 

ingen chans mot drakens magi, utan dör i sin stuga (ss. 100-101, 292). På så vis skapas en klar 

hierarki i makt mellan draken och trollkarlarna och visar hur stort hot Nidaros är för Sayn.  
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 Kung Caspian och skeppet Gryningen är den femte fristående boken i Narnia-serien (Lewis, 2008). 
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 Det första hot som Sayn däremot möter när han kommer till sin första utpost inom 

Garnisonen är inte Nidaros utan en stridsbest. Varifrån Niklas Krog har fått idén till denna 

ohyggliga varelse, är en bra fråga.  

 Det var enormt. Större än något han sett. Den oformliga kroppen tycktes sträcka sig i 

all evighet genom natten, mörk som himlen och molnen runt omkring. Huvudet var 

otympligt stort till och med för kroppen, och ögonen lyste blodröda, klart synliga även på 

det här avståndet. [ . . . ] 

 Vingarna var små [ . . . ] Inte mer än två manslängder från vingspets till fäste. (Krog, 

1997, ss. 24-25) 

De enda gångerna som bestarna sprider förödelse är då de försvarar sig mot Garnisonens män, 

och när de används för att rasera borgen på Anorits yttermurar genom att använda sin tyngd 

(ss. 310-311, 332-333). Trots sitt namn, används stridsbestarna mest för transport av 

ashtarkrigare (s. 140). På ryggen kan en best transportera många soldater, vilket kräver en 

bred och lång rygg. Enligt ett rykte skall stridsbestarna vara lika stora som drakarna, men det 

visar sig att ryktet var falskt, då drakens kropp var ”minst tre gånger så lång och vingbredden 

ännu mycket större” än stridsbesten (ss. 25, 165). Förutom att stridsbesten ser ohygglig ut, 

skapas det en spänning i luften av magisk kraft runtomkring den och spänningen ”sprider 

skräck” i folket (s. 213). Dessutom verkar stridsbestarna vara näst intill odödliga, då de, efter 

att ha blivit livlösa, återigen vaknar till liv genom att såret läks och genom bestens kropp 

löper ”[e]n våldsam skakning” och den vaknar igen ”som om den just väckts efter en lång 

sömn” (s. 28). Det är endast vid ytterst få tillfällen som Sayn och de andra i Garnisonen 

lyckas döda en stridsbest, utan att den återigen skakas till liv. De lyckas exempelvis med det 

när en stridsbest faller i havet och spänningen som den skapar försvinner (s. 124). En annan 

gång skjuter Sayn en stridsbest med harpuner, och även den besten dör helt efter att den har 

fallit i vattnet (ss. 362-363).  

 Det är nästan så att Krog verkar ha inkluderat stridsbestarna endast för att få läsaren att 

förstå hur fruktansvärt farlig en enda ensam drake kan vara. Även om stridsbestarna är nästan 

odödliga, otroligt stora och avger svart magi som framkallar skräck, så är det ändå draken som 

är störst och den som de ser som omöjlig att bekämpa. Ändå lyckas Sayn med det omöjliga att 

bekämpa den. 

 En varelse som nämns vid endast några få tillfällen, men som ändå är viktig för 

händelseförloppet, är havsodjuret som bor i Annathhavet
39

. I folkmun kallas havsormen för 

Gandor-dar-Morawa-im-Salem, vilket översätts med Ormen-som-är-Gud-i-Vattnet (s. 341). 
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 Havet som delar på de två kontinenterna. Se på kartan i bilaga 1. 
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Det står inget om odjurets uppkomst i boken, så om den har sitt ursprung från någon av 

Sidorna är svårt att säga. Det första mötet med detta odjur är när Sayns taggh är ute på valjakt 

(ss. 93-97). En av männen faller ner i vattnet tillsammans med sin wyvern och under dem får 

de syn på något som är på väg upp från vattendjupet.  

 Ett gigantiskt mörkgrått gap öppnade sig om valen, långt mycket större än den 

avlånga kroppen. Det fortsatte upp ovanför ytan, upp över de två wyverna som kämpade för 

att hinna undan, allt längre upp medan dess fart långsamt avtog. Jämna rader med enorma 

benvita tänder gnistrade i det bleka solljuset, och ett vattnigt öga, stort som en hel wyvern, 

stirrade ovant rakt ut i luften. (Krog, 1997, s. 96) 

Nästa gång havsodjuret visar sig är under Sayns andra strid med en stridsbest. Stridsbesten 

faller ner i vattnet och Sayn ser ”väldiga slingrande rörelser” i vattnet, innan Sayn och Sheeba 

konstaterar att stridsbesten har dött, genom att spänningen i luften försvinner (ss. 123-124). 

När havsodjurets existens är näst intill bortglömd hos läsaren, kommer en av bokens 

höjdpunkter, och Sayn använder odjuret i sin strid med draken Nidaros (s. 320). Sayns wyvern 

Sheeba ”slog ner” i vattnet och Nidaros dyker ner mot dem (ss. 321-322).  

 Inte ens med vingarna utbredda var Nidaros stor nog att fylla odjurets gap. […] 

Havsodjurets gap slog igen med en våldsam smäll [ . . . ]. 

 Kraften i odjurets anlopp bar det uppåt ytterligare ett stycke, fortfarande utan att hela 

dess kropp lämnade vattnet, utan att den ens började smalna av. [ . . . ] Kroppen var bredare 

än Anorits borg, längre än Akraig-im-Salem. Det fanns inget slut. (Krog, 1997, ss. 322-

333) 

I En krigares hjärta är det enkelt att göra en 1-3-lista på fantasidjurens storlek. På första plats 

ligger utan tvekan havsormen. På andra plats är draken, Nidaros, och med stridsbestarna på 

tredje plats. Genom att skapa ett odjur som inte tillhör någon av Sidorna, men som är större än 

draken, lyckas Krog få Sayn att överleva kampen med den farliga och magiskt starka draken. 

 Det är inte endast Den Andra Sidan som använder sig av djur av alla de slag för att få 

vinna kriget. Även Den Första Sidans kämpe har tillgång till åtminstone en best för att vinna 

kriget (läsaren får inte veta om han hade några fler). Besten lyckas Nidoon Gard framkalla 

från ”[e]tt bländande vitt ljus” med vad som kan antas vara magi (Krog, 1997, s. 360). 

Klor skrapade bordsytan, en enorm rovdjurstass. En till. [ . . . ] Två håriga ben, svällande av 

muskler. [ . . . ]  

 En böjd överkropp, vibrerande av kraft och styrka, täckt av en päls vit som nyfallen 

snö. Svällande lager av muskler spelade som bågsträngar, ivriga att släppa lös. Utsträckta 

armar, utspärrade klor, redo. För vad? 
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 Med tillbakadragna läppar blottade huggtänder lät besten sina gula rovdjursögon glida 

över dem. [ . . . ] 

  Saliv droppade från dess gap och föll i pölar på bordsskivan. (Krog, 1997, s. 360) 

Besten anges aldrig vid namn, men det är tydligt att den kommer från Den Första Sidan, 

såsom Nidaros och stridsbestarna kommer från Den Andra Sidan. Den enda skillnaden är att 

Nidoon kan kontrollera besten, medan Nidaros är mer den som tyglar Korgath (ss. 300, 346-

347, 361). När Nidoon dödas och han förvinner, ”suddas” den vita besten ”ut” och 

försvinner ”tillbaka till andevärlden varifrån den kommit”, precis som stridsbestarna väl gör 

när Sayn dödar Korgath  (ss. 367, 372). 

 Den sista varelsen som bör tas upp har redan nämnts ett flertal gånger, nämligen wyvern. 

Niklas Krog har använt sig av det engelska namnet på en sorts drake, eller orm, som oftast har 

endast två framben, vingar och en hullingförsedd svans och är vanligen illustrerad som 

emblem på sköldar och liknande (Neufeldt & Guralnik, 1996, s. 1543). Detta djur har han 

sedan, med sin fantasi, förvandlat till sitt eget drakdjur. Enligt En krigares hjärta härstammar 

wyverns från drakarna, men de är mycket mindre än sina förfäder (Krog, 1997, ss. 14, 162). 

Sammanlagt finns det två rasnamn på wyverns i boken. Den första är den ras som Garnisonen 

lyckades avla fram och kallas onakwyvern och är den ras som används inom Garnisonen, 

däribland Sayns wyvern Sheeba (s. 14). Den andra rasen av wyverns är nordwyverns som är 

framavlade av ashtar-folket i norr, därav namnet (s. 300). Eftersom wyverns är framavlade är 

de också djur som ursprungligen inte kommer från någon av de två Sidorna. På så vis har 

Krog skapat ett djur som har en neutral ställning till kriget, bortsett från att de är använda som 

riddjur hos soldaterna.  

 Mellan en wyvern och dess ägare skapas en länk, där de kan samtala genom beröring (s. 

226). Förmodligen är det en förbindelse som liknar den länk som finns mellan draken Nidaros 

och Korgath (ss. 299-300). Vanligtvis kan däremot wyverns tala högt, precis som människor 

(s. 226). Det kan ta olika lång tid att skapa länken, från några dagar upp till ett år. Eftersom 

soldaterna i Garnisonen får sina wyverns från sin första dag på stridsskolan, så utvecklas det 

en stark vänskap mellan wyvern och dess ägare (ss. 13, 94-95, 130). Om wyvern skadas illa 

förlorar soldaten inte endast en vän, utan också ett sätt att förflytta sig och för alltid 

möjligheten att kriga. 

 

Känslor av kärlek och djup vänskap 

Genren fantasy kan uppfattas handla mest om händelserika och farliga äventyr i miljöer där 

sagolika varelser, trolldom och magi är nästintill lika vanligt förekommande som bilar är för 
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läsaren, men så är det inte alltid. Det finns också många andra inslag i fantasyhistorierna, 

exempelvis kärlek. I de nyare fantasyböckerna har det blivit mer och mer populärt att kärleken 

är en viktig del i handlingen.  

 I boken
40

 om Althalus, är exempelvis huvudkaraktärens kärlek till Emerald, eller Dweia 

som är hennes riktiga namn, endast en av flera kärlekshistorier (Eddings & Eddings, 2004a, 

2004b). Dessutom är kärlekshistorierna mer sammanflätade med handlingen, och inte endast 

som ett avbrott från krigen, utan visar sig kontinuerligt genom hela boken. I bokserien om 

Sanningens svärd är kärleken mellan Richard och Kahlan något som för handlingen vidare 

(Goodkind, bokserie från år 1999 till 2012b). Kärleken tynger dem på grund av både deras 

uppdrag och magiska krafter. Det visar sig också vara kärleken mellan dem som till slut 

räddar Richard och gör att uppdraget kan slutföras (Goodkind, bokserie från år 1999 till 

2012b). I Harry Potter-böckerna blir Harry och hans vän Ron kära i flera olika flickor, men 

kärleken är mer framställd som faser i deras tonårsliv, snarare än något som kan hjälpa 

karaktärerna i deras uppdrag, eller som ett avbrott i uppdraget (Rowling, bokserie från 2001a 

till 2007). 

 Boken En krigares hjärta handlar också om kärleken, då Sayns känslor till hans wyvern 

Sheeba är ovanligt starka, även om det inte handlar om romantik. Hans känslor är fyllda med 

tillit och Sheeba är för honom mer en kär vän och familjemedlem än endast ett riddjur. 

Läsaren får stifta bekantskap med Sheeba samtidigt som Sayn och det märks att Sheeba är 

viktig för honom. Sayn minns tillbaka till tretton år tidigare då han ”under hans ”första [dag] 

på stridsskolan” hade ”parats ihop” med Sheeba (Krog, 1997, s. 13). 

De samtalar som mest över en länk som de använder vid kroppslig beröring, mycket likt 

stark telepati med överföring av tal och känslor (Krog, 1997, ss. 18, 226). Det kan ta lång tid 

att skapa länken mellan ägare och wyvern, upp till ett helt år, men för Sayn och Sheeba hade 

det gått ovanligt fort, det vill säga under endast några veckor (Krog, 1997, s. 226). Deras 

närhet till varandra syns vid flera tillfällen i boken. Vid exempelvis ett tillfälle har Sayn svårt 

att sova på grund av att ”tankarna virvlade i hans huvud” om allt som hänt dem ”den senaste 

tiden” (Krog, 1997, s. 110). Han stiger upp och beger sig till stallet där Sheeba befinner sig. 

 Han böjde sig ner och lade en hand på hennes mjuka, fjälltäckta mage. Värmen spred 

sig upp genom hans arm. 

 ”God morgon”, sade han tyst över deras länk. 

 ”God morgon”, svarade hon sömnigt. ”Jag låg just och väntade på dig.” 

                                                      
40

 I den svenska översättningen har boken The Redemption of Althalus blivit indelad i två böcker: De utvalda och 

Knivens sång. 
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 ”Jaså?” Han upphördes aldrig att förvånas över hur väl hon kände honom. 

 ”Ja.” […] 

  ”Jag känner dig rätt väl vid det här laget.” Hon log. […] 

 ”Fast jag har väntat dig ett par andra nätter också.” 

 De skrattade ljudlöst. 

 Mer behövdes inte sägas. På stridsskolan hade de levt så nära varandra som två 

varelser kunde. (Krog, 1997, s. 112) 

Eftersom hennes närvaro är en trygghet, dröjde det inte länge förrän han sov. ”Hennes värme 

dämpade kylan, hennes lugn hans oro” (Krog, 1997, s. 113).  

 Det händer flera gånger att Sheeba blir skadad i boken. Hon blir exempelvis skadad 

redan under deras första strid med en stridsbest på ön Akraig (Krog, 1997, ss. 27-28). Hon 

sträcker sina bröstmuskler i striden. Sayn är lättad över att skadan inte är allvarligare, 

eftersom ”[o]m hon [hade] varit värre skadad kunde det ha betytt slutet på deras tid 

tillsammans, och det visste han inte hur han skulle ha klarat” (Krog, 1997, s. 48). Han skulle 

inte endast ha förlorat ett sätt att ta sig fram och strida, utan också en viktig vän och en familj, 

eftersom Sheeba är den enda vän och familj Sayn hade innan han kom till Akraig. Sayn är 

föräldralös, och dessutom hade instruktörerna på stridsskolan avskytt Sayn och på så vis hade 

han varit ensam (Krog, 1997, ss. 15-16, 73). Sayn och Sheebas band är så starka just för att 

det enda de har är varandra. 

 I En krigares hjärta upplever Sayn också en romantisk kärlekshistoria, vilket inleder 

boken i dess tredje avsnitt, Flickan. Kärleken blir som ett avbrott för honom från Garnisonens 

strider. När Sayn och Erevion flyr från ön Akraig-im-Salem blir Sheeba utmattad av flykten. 

Dessutom har Sayn fått flera sår under kriget på ön, så därför landar de på en ö i 

Erivagarkipelagen för att söka hjälp från människorna i den enda stuga som finns där och för 

att återfå sina krafter innan de skall återgå till kriget (Krog, 1997, ss. 194-195). Under tiden de 

flyttar in den utmattade Sheeba till stugan får Elena, dottern i stugan som bor där med sin far, 

rollen som fokalisator. Redan från deras första möte märks det att hon har ögonen på Sayn 

och ingen annan.  

 Ofrivilligt flämtade hon till. [ . . . ]  

 Hans kropp och rörelser visade att han var utmattad – men ögonen sade något annat. 

Än har jag långt kvar! tycktes de ropa. [ . . . ]  

 Men det fanns där bara ett kort ögonblick. 

 I samma stund som mannen förstod att hon såg på honom förbyttes det och blev 

mjukare och närmast vänligt, med en glimt av något annat. Hon kände sina kinder hetta till. 

Plötsligt förvirrad började hon vrida sig bort, och som om han förstått böjde han ner 

huvudet och stöttade den skadade wyvern de sista stegen. 
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     (Krog, 1997, s. 197) 

Sayns olika blickar väcker mystik, och mystiken hos den okände mannen verkar väcka ett 

starkt intresse hos Elena. Hon reagerar också på hur nära Sayn och Sheeba verkade stå 

varandra. 

  – Bara lite till, Sheeba, mumlade den blåögde mannen medan han stöttade sitt riddjur. 

Och hans röst var så fylld av ömhet att Elena kände ett sting av svartsjuka. [ . . . ] 

Kärleken i hans röst när han talade med sin wyvern passade inte ihop med den första 

blicken han gett henne. 

 Nu satt han framför brasan med Sheebas huvud i sitt knä och ryggen emot henne. Han 

verkade inte ens medveten om hennes existens. 

    (Krog, 1997, ss. 198, 200)  

Detta är hans första möte med en av de viktigaste kvinnorna i hans liv, Elena. Hennes intresse 

för honom verkar växa ännu mer av att Sayn ignorerar hennes närvaro. Under hela den första 

kvällen upplevs flera korta romantiska stunder. Även under de vanligtvis mer oromantiska 

stunderna skapas den romantiska stämningen. När exempelvis Sayn ber Elena att se 

över ”några stygn” som har gått upp under färden slår det gnistor mellan dem (Krog, 1997, s. 

202). 

 Med en grimas av smärta drog han den sista tröjan över huvudet. 

 Hon blev stående. Några stygn…? Hela hans kropp var täckt av svarta trådändar, 

gapande, blödande sår och svullnader. Det gick inte att urskilja hur han egentligen såg ut. 

[ . . . ] 

 Kände han ingen smärta? 

 Hon sträckte ut handen mot honom men hejdade sig. Hon ville hjälpa honom, läka 

hans sår, ta bort tröttheten och dämpa smärtan i hans ögon, men hon visste inte ens var hon 

skulle börja. […] 

Trots att han inte kunde vara mycket äldre än hon själv var hans kropp täckt av ärr som 

lyste som vita streck mot den bruna huden, under allt det nya. Han var skrämmande vacker. 

Så vacker att… (Krog, 1997, ss. 203-204) 

För några timmar sedan hade dessa två människor inte träffats och hade inte ens någon aning 

om varandras existens. Det är rätt intressant att Elena kan se en främling som vacker, och 

kanske även sexuellt tilltalande, fastän han är full med gapande och blödande sår, som kan 

förmodas se motbjudande ut av infektioner och annat. De motbjudande såren väcker hennes 

medlidande. Även Sayns kärlek för Elena vaknar till under lidandet av såren. 

 Det hade varit som en dröm. De hade passerat genom skärselden, lidit alla helvetets 

kval, och mötts av en ängel. 
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 När han sett henne första gången, på tröskeln till huset med stormen rasande omkring 

sig och det varma ljuset strömmande ut mot dem, hade hjärtat nästan stannat i bröstet på 

honom. […] 

 Nu såg han henne bättre. Hon var om möjligt ännu vackrare när det oroliga uttrycket 

från natten var borta och det långa håret utsläppt. Han kunde inte ta ögonen ifrån henne när 

hon gick runt i rummet och placerade ut ljusen. (Krog, 1997, ss. 206-207) 

Det handlar sannerligen om en underlig kärlek vid första ögonkastet, och det slutar inte där. 

Det fortsätter på samma vis under de få dagar
41

 som han vistas på ön. Deras kärlek blomstrar, 

om möjligt, ännu mer under de få dagar som de är tillsammans. Han berättar för henne vad 

han varit med om och tröstar den gråtande Elena i famnen när hon inser att det kommer att bli 

krig (Krog, 1997, ss. 213-216). Elena blir också vän med Sheeba, då de flyger tillsammans 

och plötsligt skapas en länk mellan dem (s. 234). Tyvärr blir vistelsen kortvarig och Sayn blir 

tvungen att flyga tillbaka till kriget, men inte utan att först kyssa henne och förklara sin kärlek 

(ss. 236-237). Han lovar självklart att han skall komma tillbaka till Elena när kriget är över, 

vilket han också gör två gånger under bokens gång (ss. 340-343, 372-373).  

 Denna kärlekshistoria slår ut snabbt i full blom, men möter ett stort problem: kriget. 

Kärleken är stark och blir inte obesvarad. Historien om deras kärlek blir som ett avbrott från 

allt krig och elände; en bit lycka i det mörka. Även senare när de återses, blir det endast ett 

snabbt avbrott från kriget innan Sayn bestämmer sig för att återvända och avsluta allt, en gång 

för alla (ss. 340-343, 354-356). Däremot tar kärlekshistorien inte slut där, då Sayn än en gång 

lyckas överleva kriget. När han ligger i båten, efter sitt stora sista hjältedåd, ser han bilder av 

sig själv och Elena och läsaren förstår att de två, tillsammans med Sheeba, kommer att få ett 

lyckligt slut (ss. 377-379). 

 Kärleken mellan Sayn och Elena har en mer idyllisk känsla än de förra exemplen på 

fantasyböcker, samtidigt som kärleken är mer ett hinder för hans uppdrag än en hjälp. Sayn 

får ett avbrott från kriget på ön och får uppleva något som liknar ett helt annat liv än det han 

är van vid i Garnisonen. Att följa kärleken kan på många sätt kännas mycket bekvämare och 

tryggare än hans förra liv och han vill inte alltid vara en soldat, men det är i Garnisonen han 

har sin plikt och plikten är oundvikligt. Han måste tillbaka till kriget. Kvinnan och kärleken 

får inte stå i vägen för uppdraget och hjälten måste lämna kvinnan för att utföra sitt uppdrag. 

På något sätt är det endast Sayn som kan utföra uppdraget. När uppdraget väl är utfört 

däremot, kan hjälten återvända till sin kvinna och slutet blir idylliskt och sagolikt. Sayn har 
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 Sayn kommer under kvällen, är på ön endast två hela dagar, och flyger igen på morgonen den tredje dagen 

(Krog, 1997, ss. 191-205, 206-216, 223-236, 236-237). 
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överlevt kriget, han återser sin vän Erevion och de båda känner inget krav att återvända till 

Garnisonen (ss. 378-379, 381). 

 Kärleken blir alltså mer som en tung sten som trycker ner hans önskan att återvända till 

kriget, men han väljer till slut att följa sitt öde. I flera av de andra fantasyböckerna som 

tidigare nämndes, har kärleken en annan roll i historien. Den är mer till för att föra historien 

vidare och ett sätt att få händelserna att utvecklas, och den hjälper karaktärerna i boken att 

utföra sina uppdrag istället för att hindra, som exempel i Althalus (Eddings & Eddings, 2004a, 

2004b).  

 

 

Kriget  

Inom den traditionella genren high-fantasy, eller portal-quest fantasy, är det återkommande 

temat ett krig, eller ett uppdrag, med en kamp mellan ”Gott och Ont”, vanligtvis en kamp i 

kriget för att lyckas utföra uppdraget (Johansson, 2009, s. 82). Då är protagonisten oftast på 

den sida som anses vara god, medan antagonisten oftast står på den onda sidan., men det är 

inte alltid som ondskan och godheten är helt svart och vit. 

 I Harry Potter handlar det mycket om vilka av häxorna och trollkarlarna som är goda 

eller onda (Rowling, bokserie från 2001a till 2007). Antagonisten Lord Voldemort är 

definitivt en ond trollkarl, medan Harry Potter är den goda protagonisten, eftersom han 

försöker stå emot Voldemort. Däremot betyder det inte att alla goda trollkarlar och häxor står 

på Harrys sida, medan alla onda står på Voldemorts sida. Professor Dolores Umbridge är ett 

exempel på en häxa som både Harry Potter och läsaren hatar starkt. Hon blir lärare i försvar 

mot svartkonster under Harrys femte år på Hogwarts, eftersom trolldomsministeriet vill ha 

kontroll över vad rektor Dumbledore och Harry Potter berättar om Voldemorts återkomst, 

men också för att ministeriet inte vill att Dumbledore skall skapa en hemlig armé (Rowling, 

2011). Professor Umbridge skapar många regler för både elever och lärare, sparkar de lärare 

hon anser inte är tillräckligt bra och försöker göra allt för att Harry skall sluta berätta, vad hon 

tror är, lögner om att Voldemort har kommit tillbaka. Hon kanske inte är helt ond egentligen, 

men hennes värderingar, exempelvis gentemot rasskillnader, är inte de rätta. 

 I Sagan om ringen är antagonisten Sauron också ond, vilket gör Frodo till en god hjälte, 

då han försöker stoppa Saurons planer (Tolkien, 2001b, 2002, 2005). Däremot har Frodo svårt 

att stå emot ringens mörka makter, och ondskan frestar honom så pass att han till slut inte kan 

stå emot ringen längre. Sauron har dessutom många trupper som letar efter Frodo och ringen. 
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Därför behövs avledande manövrar för att få Frodo att lyckas med sitt uppdrag och stora krig 

utbryter runtom i världen. Frodos uppdrag att förstöra ringen blir endast möjligt med krigens 

hjälp. 

 I flera av Narnia-böckerna är uppdraget att frigöra landet Narnia från ledande tyranner. 

Även i Caspian, prins av Narnia krigas det för friheten i Narnia (Lewis, 2008). För att rädda 

Narnia-borna från telmarinernas styre och Caspians onde farbror, måste Peter, Susan, Edmund 

och Lucy hjälpa prins Caspian och narnierna i kriget mot telmarinerna. På så vis är deras 

uppdrag att hjälpa och kriget är en del av uppdraget. 

 I Tjuven Althalus är det inte endast ett uppdrag utan flera, vilka är uttryckta i boken med 

varsitt ord: sök, vägled, upplys, lyd, bedra och lyssna (Eddings & Eddings, 2004a, ss. 148, 

152, 166, 181, 192, 211). Dessa ord är vad var och en av de sex personerna i gudinnan Dweias 

grupp har fått som uppdrag, men på samma gång har de alla i gruppen samma uppdrag, att 

vinna över demonen Daeva och hans anhängare Ghends grupp med hjälp av vart och ett av de 

sex orden. Kriget mellan de två gudarna och deras sex anhängare handlar om människans 

överlevnad och Althalus är på Dweias och den ”goda” sidan, även om han är en tjuv, 

bedragare och mördare. Han är en av dem som strider mot Daeva för att rädda mänskligheten 

och har blivit utvald av guden Deiwos och är på så sätt samtidigt en soldat, men också en av 

guds män, allt för att avsluta syskonens, Deiwos, Daeva och Dweias, krig  (Eddings & 

Eddings, 2004a, s. 165). 

 

Den Första och Den Andra Sidan 

I En krigares hjärta finns det två Sidor, men det är inte lika klart vilken av sidorna som är den 

goda eller den onda (Krog, 1997, ss. 327-329). Istället har både Den Första och Den Andra 

Sidan varit lika goda och onda från världens begynnelse (s. 251). Den Första och Den Andra 

Sidan är ”två sidor av samma sak” som sedan begynnelsen har ”kämpat om herraväldet över 

världen” genom att utse varsin kämpe, som krigar mot varandra för att få herraväldet (ss. 75, 

89).  

 Även ett tidigare krig mellan Den Första och Den Andra Sidan är angivet som historisk 

berättelse i En krigares hjärta. Under Den Stora Fredens Krig kämpade Sayn, en tidigare 

hjälte med detta namn, ”mot Derkeds onda härar” (s. 86). Derked förlorar i kriget och 

tillsammans med Den Andra Sidan fördrevs de ner till avgrunden (s. 87). Historien om Sayn 

och Derked kan man även läsa om i Den stora fredens krig (2004) som är den fjärde boken i 

serien Frihetskrigen av Krog.  
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 Ända sedan Derked förlorade har Den Andra Sidan försökt att komma över avgrunden 

(ss. 89, 346). När en Sida väl är på andra sidan avgrunden kan den inte komma tillbaka till 

världen utan att en människa öppnar vägen och släpper in den. Därför lyckades Den Andra 

Sidan inte återvända förrän trollkarlen Tatar-Khurai på grund av högmod ”öppna[de] det som 

alltid skulle vara stängt” (s. 89). Trollkarlen var endast ett verktyg för Den Andra Sidan för att 

kontakta pojken som var den nye kämpen (s. 91). När pojken, Korgath, däremot väl hade mött 

trollkarlen väcktes han direkt till att bli Den Andre Sidans Kämpe, genom att ”[f]örnimmelser 

och upplevelser från andra liv blixtrade förbi inom honom” (s. 34). ”Det var så det måste bli”; 

det var hans öde (s. 34). 

 Nidoon Gard accepterade sitt öde att bli Den Första Sidans kämpe redan när han var tre 

år gammal, strax innan hans moder och hennes syster (Sayns moder) hade lämnat för att resa 

tillbaka till Iskargo (s. 328). Ett ”annat väsen” hade tagit över hans far och hade lärt honom 

allt. Enligt de urgamla reglerna kan ingen av Sidorna välja en kämpe så länge deras gamla 

kämpe inte är död (s. 298). Udan Chiros blev vald av folket till att bli urhaan och på så vis 

blev han automatiskt den som representerar Den Första Sidan som kämpe och kunde höra 

rösterna från Den Första Sidan (s. 55). När Nidoon blev utvald som kämpe, kunde Udan 

Chiros inte längre höra rösterna. Eftersom Chiros inte blev vald av Den Första Sidan, kan det 

förmodas att han inte var den utvalda kämpen och på så vis gäller inte reglerna om att Den 

Första Sidan inte kunde ha valt en ny kämpe (Nidoon) medan Udan Chiros lever.  

 De två sidorna använder inte endast var sin kämpe, utan också olika magiska varelser 

för att kämpa mot varandra. Det som kännetecknar dessa varelser är att de inte kan leva i 

världen så länge deras respektive Sida är på andra sidan avgrunden. Den Andra Sidan, 

exempelvis, använder sig bland annat av drakarna (s. 329). Nidaros har själv hjälpt Den Andra 

Sidan sedan begynnelsen av världen och kampen. Han återkom till världen från avgrunden, 

samtidigt som Den Andra Sidan (s. 101). När Derked hade förlorat Den Stora Fredens Krig, 

hade drakarna försvunnit från världen och folket hade då antagit att det var för evigt (s. 101). 

 Stridsbestarna visar sig också ha varit varelser från Den Andra Sidan. När protagonisten 

Sayn träffar på en stridsbest för första gången, berättar Sheeba att hon hade hört ett rykte om 

att det var ashtarfolket som hade ”fått fram” djuren (s. 25). Stridsbestarna försvinner däremot 

samtidigt som Korgath dör och Den Andra Sidan återigen blir utestängd från världen, vilket 

tyder på att de inte alls hade blivit framavlade, utan hade sitt ursprung från andra sidan 

avgrunden, såsom Nidoons best och drakarna (ss. 101, 372). 

 Det är endast en varelse som sägs tillhöra den Första Sidan och det är besten som 

Nidoon frammanade (s. 360). Besten nämns aldrig vid namn, men då den försvinner tillbaka 
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till andra sidan avgrunden när Nidoon dör, är det lätt att förstå att den tillhör till Den Första 

Sidan.  

 

Maktkampen bakom ledarskapet 

I boken En krigares hjärta är det inte endast de två Sidorna som slåss om herraväldet. I 

Ainamoor, huvudstaden för Ebomorro och Unadan, ligger urhaanens kontor och mötesplatsen 

för urhaan Udan Chiros och hans tio officerare. Bland de män som är närvarande finns även 

Lodogarth Berel, Lugonn Ekonda och Nidoon Gard.  

 Urhaanen Udan Chiros blev utvald av folket för att bli deras ledare, med hjälp av tomma 

löften och allmän retorik (s. 54). Däremot har många, inklusive han själv, insett efteråt hur 

dålig han är på att fatta beslut och att styra landet (s. 55). Detta är också anledningen till 

folkets motiv till det inbördeskrig som bryter ut i Ebomorro (s. 55). Var gång han och hans 

officerare möts och Udan Chiros misslyckas med att fatta beslut ökar officerares missmod (s. 

54). Han gör flera grova misstag och får plötsliga impulser, såsom att bränna upp brådskande 

rapporter om kriget i den öppna spisen på sitt kontor, utan att bry sig om konsekvenserna (s. 

128). Även läsaren kan bli riktigt irriterad på mannen som skall föreställa en ledare för folket i 

Ebomorro.  

 Lodogarth Berel, även kallad för Lodd är urhaanens närmaste man, och enligt Udan är 

han ”ute efter titeln som urhaan för egen del”, men nästan ingen närvarande på mötet tror på 

hans ord, utan de anser att Udan Chiros inte är ”vid sina sinnens fulla bruk” och han sätts i 

rumsarrest (ss. 55, 281). Även läsaren har först svårt att tro att urhaanen, som verkar allmänt 

virrig och oduglig, faktiskt har rätt i att Lodds mål är titeln. Efter det får Lodd vara ordförande 

för mötena som annars är en del av urhaanens arbete, utan att någon märker hur triumferande 

han tar emot rollen (s. 282). Även om Udan Chiros verkade vara oduglig visar det sig, till 

läsarens förvåning, att han faktiskt är skarp i sin fattningsförmåga när det gäller människors 

personlighet och girighet. Lodd är, till läsarens förvåning, verkligen girig och vill ha titeln och 

visar sig inte vara en mycket bättre person än Udan Chiros. Allt han är ute efter är titeln som 

urhaan för sin egen del och han utnyttjar irritationen över Udans misstag för att få alla att ge 

honom makten (ss. 283, 357). 

 Den tredje mannen, Lugonn Ekonda, är Garnisonens högste befälhavare (s. 217). Under 

mötena tar han ofta kontrollen och det var han som först föreslog Lodd till uppgiften som 

ordförande efter att Udan Chiros sattes i rumsarrest (s. 281). Däremot insåg inte Lugonn sitt 

misstag förrän det var för sent (ss. 357-359).  
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 Nidoon Gard är mer skarpsynt än någon annan i rummet och låter sig inte luras av Lodd 

(s. 361). Med hjälp av rösterna från Den Första Sidan får han bättre rapporter om allt som 

händer i världen än vad han gör som haan för Underrättelsetjänsten (s. 328). Han har också 

lättare att se igenom människors girighet och vet från början att Lodd är ute efter tronen, men 

Nidoon ser honom inte som ett stort hinder i sin strävan till makten (s. 359).  

 Lodd utnyttjar Udan Chiros under hans rumsarrest för att kunna befalla stormtruppen 

och ta över makten helt genom att försöka gripa alla män närvarande vid mötet (ss. 353, 358). 

Nidoon däremot är endast irriterad på Lodd och hans idioti. Nidoon framkallar sin best från 

avgrunden och besten gör till slut ett utfall mot Lodd. ”Besten krossade hans skalle och slet av 

halsen” (s. 361). Detta blev slutet på Lodd och maktkampen utanför Sidornas kamp. 

 Genom att skildra en maktkamp utanför den vanliga kampen mellan gott och ont, lyckas 

Krog ännu tydligare visa på att gott och ont inte är detsamma som att hålla på två olika sidor 

som är svarta och vita. I Krogs värld finns det fler ”sidor” än De Två Sidorna, och Sayn håller 

inte på någon av dessa. Maktkampen är i Krogs värld något ont, en antydan om girighet, och 

protagonisten kämpar inte för att bli en ledare för folket, utan för att frita folket från 

maktkampen. Krogs värld är alltså mer lik Harry Potters värld, där Harry kämpar för folkets 

framtid och inte för att själv bli ledare (Rowling, bokserie från 2001a till 2007), än vad den är 

lik Richards värld, där Richard kämpar och får makten som pris (Goodkind, bokserie från år 

1999 till 2012b). Annars är det rätt så vanligt i fantasyböcker att protagonisten, eller 

åtminstone en viktig karaktär får styra i landet som karaktären har räddat, exempelvis i 

Narnia-böckerna, där människorna blir kungar och drottningar av landet Narnia, och i Sagan 

om ringen, där Aragorn till sist blir kung (Lewis, 2008; Tolkien, 2001b, 2002, 2005). 

 

Tur eller skicklighet i kriget och uppdraget 

I fantasygenren använder de olika författarna varierande sätt att hålla huvudkaraktären vid liv. 

I Sagan om ringen har Frodo ett helt brödraskap som hjälper honom att komma fram till 

Mordor för att förstöra ringen (Tolkien, 2001b, 2002, 2005). Speciellt hoben Sam är där för 

att stötta honom i sitt uppdrag.  

 I Harry Potter-serien är det inte endast hans vänner, utan en hel orden som är 

motståndet för Lord Voldemort (Rowling, bokserie från 2001a till 2007). Det är kärleken från 

hans mor, som skyddar Harry från att bli attackerad och ordensmedlemmarna riskerar sina liv 

för att Harry skall överleva. När det till sist ser ut som om slutet på hans liv har kommit, 

överlever han endast på grund av att hans fiende, Lord Voldemort, misslyckades i sitt försök 
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att mörda honom när han var bebis. När Voldemort hade försökt döda Harry, hade en del av 

Voldemort överförts och bildat en länk mellan dem och därför kan Harry inte dö, så länge 

Voldemort fortfarande är i livet (Rowling, 2007, s. 734).  

 Anledningen till varför protagonisterna i dessa två bokserier lyckas hålla sig vid liv och 

kan utföra sina uppdrag beror förmodligen på mer tur i livet, eller författarens önskan att hålla 

protagonisten vid liv, än skicklighet. Frodo har inga speciella magiska egenskaper som kan 

hålla honom vid liv, utan det handlar om vänskap och brödraskap. Harry Potter har visserligen 

magiska egenskaper, men hans motståndare är en mycket äldre och erfaren trollkarl. 

Samtidigt skulle han inte ha överlevt alla gångerna, om han inte kunde någon magi, men det 

är ändå på något sätt kärleken och vänskapen som är starkast. 

 I Tjuven Althalus beror det både på tur och skicklighet att de lyckas med uppdraget 

(Eddings & Eddings, 2004a, 2004b). Visst överlever Althalus ofta på grund av tur, för att inte 

tala om att han själv alltid säger sig vara världens tursammaste tjuv, men det handlar också en 

hel del om skicklighet och framförallt om snabbtänkthet (Eddings & Eddings, 2004a, s. 16). 

Under krigen, som finns i serien, använder både Althalus och hans sida olika krigsstrategier 

för att vinna krigen. Vid ett tillfälle, exempelvis, använder de både en hel hjord med får för att 

gömma flera av soldaterna och stora spetsade störar som snabbt dyker fram i bröstvärnet när 

attacken kommer (ss. 390-391). När de attackerande väl faller tillbaka från fallande pilregn så 

skräms fåren upp och hjälper till i striden.  

 I En krigares hjärta däremot har det inte mycket med snabbtänkthet att göra, förutom 

när Sayn och Sheeba lyckades lura Nidaros att bli uppäten av sjöormen (Krog, 1997, ss. 322-

333). Krigsstrategier är något som soldaterna verkar använda ytterst sällan. Vanligtvis handlar 

det om att attackera, retirera, eller rasera murar och grottor (exempelvis ss. 140, 155-156, 324-

325), men vid några få tillfällen använder de olika fintar och försöker attackera 

ashtarsoldaterna utan förvarning (exempelvis ss. 103, 140). Det finns visserligen också några 

tillfällen då det handlar om Sayns skicklighet i stridskunskap. Med skicklighet menas hans 

ovanliga snabbhet och den visas inte bara i hans slagsmål med Khird, utan också vid sista 

kampen mot Korgath. Korgath hade övertaget, i magi och antalet soldater, men Sayn lyckades 

döda en stridsbest och ”gick rakt genom [Korgaths] handplockade trupper [ . . . ] utan att 

kunna hejdas” och han bar ”inte ens någon rustning” (ss. 364-365, 368).  

 Sayn verkar vara mycket svårdödad, eller har en otrolig tur, både i den sista striden med 

Korgath och hans mannar, och då han lyckas överleva fastän han hade fått åskilliga pilar i 

kroppen. Det är på slagsfältet i Akraig, och precis innan han för första gången träffar Elena. 

Både Sayn och hans vän Comor rusar mot nordmännen och attackerar dem (ss. 154-155). De 
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båda har slängt iväg sina sköldar och träffas därför av cirka 20-30 pilar (s. 158). Erevion 

räddar dem från slagfältet i sista sekunden med magi och både Sayn och Comor överlever 

mirakulöst (ss. 156, 160).   

 Även om trollkarlarna i En krigares hjärta inte är många, eller ens är starka nog att 

motstå draken Nidaros, är de åtminstone starkare än Garnisonens män. Att protagonisten då 

varken kan magi, eller ens är född till magiker, gör honom mycket maktlös och svag i 

jämförelse med både Korgath och Nidaros. Ändå är det han som lyckas döda dem båda 

genom att låta havsodjuret äta upp Nidaros och besegra en retirerade Korgath (ss. 322-323, 

372). Det enda han kan är de små hjälptrollformlerna som vem som helst inom Garnisonen 

kan, men det gör honom inte kunnig att försvara sig mot magi (ss. 20, 85). Dessutom är han 

kortare i längden än Korgath, för att inte tala om Nidaros, eftersom han är halvashtar, som är 

ett kortare folkslag än de i låglandet Unadan, varifrån Korgath kommer ursprungligen. Det 

skapar den förmodade chanslösa hjälten ”som utför stordådet” vilket blev mycket populärt 

inom fantasygenren efter Tolkiens Sagan om ringen (Johansson, 2009, ss. 47-48).  

 Det finns en sista anledning till varför Sayn lyckas överleva slagfälten. Det är tack vare 

erhaanerna Argos Altea och Hatheg Kyriz. Vid det första tillfället, kriget på ön Akraig, inser 

Argos Altea att både Sayn och Erevion ”har något värdefullt som måste räddas” och sänder 

därför iväg hela tagghen från slaget vid Akraig, eftersom Erevion har sin magi och Korgath 

verkar ”ha ett alldeles speciellt intresse för” Sayn (s. 172). Vid det andra tillfället är det 

Anorits erhaan, Hatheg Kyritz, som sänder iväg Sayn och Erevion. Erevion ger sig i väg från 

borgen för att ta reda på mer om Korgaths bakgrund (s. 250). Efter att Korgath hade erbjudit 

Sayn att lämna kriget för att resa till Iskargo, tog Sayn tillfället i akt för att komma på en plan 

om hur han kunde lura bort draken från Anorit (ss. 287-288). Hatheg Kyritz accepterar Sayns 

förslag och på så vis överlever han ännu ett stridsfält (ss. 299-300). Vid båda dessa tillfällen 

överlever han alltså på grund av endast ett enda skäl, att Korgath visar ett intresse för Sayn. 

Anledningen till detta är att Nidoon har utnyttjat sin kusin som lockbete i hela sitt liv, för att 

undkomma Den Andra Sidan (ss. 327, 329). 

 

God och ond – viljan i kriget och valet för friheten 

Från början av boken är det tydligt att Sayn är historiens hjälte, medan Korgath är bokens 

antagonist. Det tar däremot ett tag innan läsaren kan förstå att även Nidoon Gard på sätt och 

vis är en antagonist. Dessutom är det svårt att säga vilka karaktärer som är goda och onda i 

boken. 



45 

 

 Oftast inom fantasy är protagonisten en god karaktär, som gör goda handlingar eller har 

goda anledningar för att kriga. Sayn är kanske en av de karaktärerna i boken som är lättare att 

karakterisera som god. Hans anledning för att kriga är inte att han egentligen vill vara soldat, 

åtminstone inte för alltid. Även före, men speciellt efter, sitt möte med Elena inser han hur 

kriget tar hårt på folket (Krog, 1997, ss. 213-214). Han inser också att hans egen högsta 

önskan är att få vara kvar hos Elena och glömma kriget, men han måste tillbaka (s. 230). Sitt 

uppdrag i kriget hade han valt för sig själv redan under tiden Erevion berättade för honom om 

de Två Sidorna för första gången (s. 76). Kampen var ofrånkomlig, eftersom han ville ha fred 

i världen och det kunde bara ske om Sidorna försvann för alltid. Samtidigt slåss både Sayn 

och Erevion för folket som inte vill ha en ny ledare, samt för Garnisonen som slåss för 

varandras liv ”och av lojalitet mot Garnisonen” (Krog, 1997, ss. 250, 306). 

 Antagonisten Nidoon Gards vilja med kriget är uppenbar. Allt han vill är att urhaanens 

styre skall falla och att Korgath skall dö, så att Nidoon själv kan ta över styret, vilket är precis 

som Den Första Sidan vill (ss. 163, 360). Han bryr sig inte om ifall Akraig faller eller hur 

många soldater som dör i kriget, utan det enda han bryr sig om är att utnyttja situationen för 

att ta makten genom vilseledning och förvirring (s. 164). Intressant nog är Nidoon en 

antagonist som aldrig möter protagonisten Sayn efter deras första möte som barn. De som 

istället får uppdraget att förinta Nidoon och Den Första Sidans makt över världen är Erevion 

tillsammans med trollkarlarna från Stora Rådet (ss. 366-367). 

 Korgath är en ganska ovanlig antagonist. Läsaren får på sätt och vis veta mer om hans 

bakgrund (tillsammans med trollkarlen Tatar-Khurai) än någon annan karaktärs, protagonisten 

inräknad. Korgaths bakgrund är fokaliserat genom hans läromästare, i stället för genom 

honom själv, men det är ändå ovanligt att en författare inkluderar så mycket från 

antagonistens liv. Studiet i fortsättningen kommer att visa varför Krog har inkluderat hans 

förflutna. 

 Under de fyra kapitlen om pojken och trollkarlen så betonas det hur de stod varandra 

nära, åtminstone kände trollkarlen så (s. 80). Korgath själv erkänner att han en gång hade haft 

samma värderingar och att han själv saknade Tatar-Khurai (s. 346). Tatar-Khurai ångrade 

djupt att han återigen släppte in Den Andra Sidan till världen (s. 91). Han hoppades, mer än 

trodde, att Ebomorro skulle förändras i och med att Den Andra Sidan hade kommit till världen 

och pojken som han visste var den utvalda kämpen. Hans vilja var med andra ord tvärtemot 

vad Sidorna önskade: att Ebomorro och folket skulle bli fria från urhaanens styre (s. 346). 

Med detta hopp och önskan åtog han sig att uppfostra pojken med sina egna värderingar. 
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Korgath själv däremot inser inte att hans värderingar hade förändrats förrän draken lämnar 

hans sida i jakten på Sayn och Sheeba (s. 346). 

Den uråldriga draken hade lärt honom att älska striderna, och aldrig hade han erfarit en 

tillfredsställelse likt den när Nidaros krossat Akraig-im-Salems skyttevärn med honom på 

ryggen. Aldrig [ . . . ] 

 Och först nu, när draken inte var hos honom, kunde han se att han förlorat det som 

först drivit honom, de värderingar som den gamle mannen med det vanställda ansiktet lärt 

honom. Fanns det en väg tillbaka? Var han ens redo att vandra den? (Krog, 1997, s. 346) 

Från det att Korgath lämnade trollkarlen, har han rest tillsammans med draken Nidaros (ss. 

99-100, 346). Redan från första stund hade hans personlighet förändrats. Hans vilja och 

värderingar gällande kriget hade förändrats från att önska befria folket, till att störta urhaanen 

och Den Första Sidans herravälde för att sätta sig själv ”på tronen” (s. 346). Nidaros ”hade 

lärt honom älska striderna” och genom drakens påverkan hade hans egen personlighet 

förändras till det som en läsare förväntar sig av en antagonist: en hård tyrann på en farlig och 

stor drake (s. 346).  

 När Nidaros väl lämnat honom återkommer hans gamla känslor för sin mentor och de 

gamla värderingarna de hade. Hans planer för framtiden förändras och han vill ställa allt till 

rätta för folket, men han vet inte hur. Dessutom stoppas han av Den Andra Sidan och han 

kan ”inte kämpa emot” (s. 347). Så kommer till slut kampen mellan Korgath och Sayn. 

Nidoon blir dödad och försvinner tillsammans med Den Första Sidan ur världen (ss. 366-367). 

Erevion och trollkarlarna i Stora Rådet hade lyckats med sitt uppdrag. På så sätt blev 

Ebomorro befriat från urhaanen och Den Första Sidans herravälde, utan att Korgath fick möta 

eller ens veta vem som var den riktiga kämpen för Den Första Sidan. Däremot verkar det som 

Korgath insåg sin chans att fullfölja Tatar-Khurais önskan. 

Drömmen kunde gå i uppfyllelse. Den Första Sidan var borta, bara han själv återstod, bara 

han själv som de uråldriga makterna ännu kunde styra. Utan honom skulle de vara 

utestängda från världen. På andra sidan avgrunden. Utan honom vore Unadans folk åter fria. 

Utan honom…  (Krog, 1997, s. 371) 

När Sayn utdelar sitt dödliga hugg med svärdet, avbryter Korgath trollformeln som kan rädda 

honom och offrar sig själv för något han anser är större än sitt eget liv: friheten för folket och 

sin läromästares önskan (s. 371). Denna handling är förmodligen inte något som en läsare 

förväntar sig av en ond antagonist. En riktigt ond antagonist skulle aldrig offra sig själv för 

andra, men Korgath tvekar inte, även om han visste att valet ”var svårt”, dels eftersom 

rösterna från Den Andra Sidan gör allt för att stoppa honom och dels eftersom ”han visste vad 
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straffet skulle bli”. (s. 371). Istället för att kalla Korgath en antagonist, så bör han kanske 

kallas för hjälte, eller åtminstone som en medhjälpare i Sayns utförande av uppdraget. Om 

inte Korgath hade stoppat trollformeln i tid hade Sayns möda varit förgäves och kanske hade 

det varit Sayn som hade dött istället. Magin borde egentligen ha varit Korgaths sätt att 

överleva, eftersom magi är makt (Johansson, 2009, s. 126), men han väljer att dö. 

 Denna ovanliga antagonist och tolkning av ondska och godhet är det som skiljer Krog 

från många andra fantasyförfattare. Han ger läsaren ett nytt perspektiv på livet och att onda 

människor också kan ha en del godhet i sig.  

 

Sammanfattningsvis 

I många fantasyböcker är förmodligen kampen mellan det onda och det goda relativt svart och 

vitt. I Krogs bok En krigares hjärta är det svårare att reda ut om det är svart eller vitt. Det 

som åtminstone framkommer i boken, är att freden är något gott som människan skall sträva 

efter och som liknar en idyll. Att kriga är däremot något ont, men det är samtidigt en 

nödvändighet för att kunna uppnå den idyll som folket strävar efter. Kriget behövs för att frita 

folket från landets diktator, samt motarbeta en liknande situation genom att stänga ute Sidorna 

och deras kämpar. Krog antyder också i boken hur maktbegäret kan förändra och förgöra en 

människa. Sayn visar ingen önskan om att regera över folket, utan det enda han önskar är att 

få fred och frita folket från Sidornas herravälde och på så sätt uppnå den eftersträvade idyllen. 

Det finns däremot andra karaktärer som önskar överta makten, som Nidoon och Lodd, men de 

stoppas i sin strävan genom att de dödas. Korgath är den ende antagonisten som är olik de 

andra onda karaktärerna som söker makten. Han framställs från början som girig och en som 

vill överta makten, men istället offrar han till sist sitt eget liv för folkets frihet. Eftersom 

Korgath till sist inser att maktbegäret och draken hade förgjort hans tidigare önskan om att 

frita folket, överlåter till Sayn att uppfylla hans forna önskan genom att offra sitt eget liv. 

Resultatet blir en mycket ovanlig fantasystereotypisk antagonist, då han offrar sig själv och 

har på så sätt gjort en god gärning. Ändå är han den enda antagonisten som protagonisten 

Sayn faktiskt får besegra. Den andra antagonisten, Nidoon, som kanske är den mest onde av 

de två, besegras inte av protagonisten Sayn, utan istället av Erevion. På så vis är det svårare 

att avgöra vilken karaktär som bör anses vara god eller ond. 

 En krigares hjärta har också en egenartad struktur. När det gäller vilken av kategorierna 

som boken skall placeras i är det svårt att ge ett svar. Den är dels en portal-quest fantasy och 

dels en intrusion fantasy. Det som gör det krångligare är att dessa två typer syns igenom hela 
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boken samtidigt. Boken är inte som Harry Potter, där Rowling byter bokens struktur utefter 

de olika karaktärsdragen, utan strukturerna blandas in i varandra. Det måste betyda att boken 

istället bör räknas som irregular och det i sig betyder att boken inte är så genretypisk ändå, 

åtminstone inte i Mendlesohns mening.  

 Berättartekniken i Krogs bok är också rätt speciell, eftersom han byter fokalisation så 

ofta och mellan många karaktärer. Vanligtvis kan det tänkas att en författare försöker minska 

på antalet karaktärer som är viktiga för att inte skapa förvirring hos läsaren. Så är det däremot 

inte i detta fall, utan Krog använder sig av både många viktiga och några något mindre viktiga 

karaktärer i boken för att beskriva händelserna utifrån flera perspektiv. Han använder 

dessutom flera olika berättartekniker för att visa skillnader i tid och för att skapa olika effekter. 
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Diskussion 

I diskussionen kommer jag att ta upp hur fantasygenren och hur Niklas Krogs bok En krigares 

hjärta kan användas som undervisningsmaterial i en lärares arbete i skolan. I stort sett alla 

exemplen kommer också i viss mån kunna appliceras på vilka genrer eller böcker som tänkas 

vilja användas. 

 Jag kommer att först gå igenom hur skönlitteratur och fantasygenren i stort kan 

användas inom undervisningen. Därmed kommer jag också ta upp hur berättartekniker kan 

hjälpa elever se hur texter kan skapa olika reaktioner hos läsaren. Efteråt kommer jag att gå 

mer in på den kritik som finns mot fantasygenren samt se vad Krog använder i sina texter som 

kan användas i undervisningen om normer, identitets- och livsfrågor. 

 

Skönlitteratur och fantasygenren 

Det är viktigt att ta upp genrer i skolan för att elever skall kunna förstå vad skönlitteratur är 

för något. I både Lgr11 och Gy11 tar skolverket upp genrerna som ett centralt innehåll i ämnet 

svenska. 

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. 

(Lgr 11, s. 226) 

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 

skönlitteratur (Gy 11, s. 162) 

Elever kan annars ha en tendens att missuppfatta skönlitteratur som någonting som stämmer 

med verkligheten och är fakta (Olin-Scheller, 2006, ss. 188-189, 196-197).  

 Det känns också viktigt att eleverna får lära sig skillnaderna mellan de olika genrerna 

inom skönlitteraturen. Elever och i viss mån även vuxna kan ha ett problem att se skillnad på 

de olika genrerna som finns (Olin-Scheller, 2006, ss. 186-187). Om de inte i någon mån kan 

se skillnad på olika genrerna är frågan om de då ens har förstått boken som de har läst. 

Eftersom genreteori är sammankopplat med hur eleverna tolkar boken, är det viktigt att se om 

de förstår bokens genre för att på så sätt kunna ge en tolkning (Fowler, 1997, s. 255). Tyvärr 

hjälper det inte att endast fastställa bokens genre för att tolka den helt, men det är ändå en god 

väg. Efter det får elever och lärare hjälpas åt för att förstå boken så mycket som möjligt och 

för att lära eleverna på vilka sätt de kan tolka texter. Det här handlar inte endast om vad de 

bör lära sig i skolan, utan vad de behöver förstå för framtiden, eftersom det också handlar en 
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hel del om läskunnighet. Alla olika sorters texter har sin egen struktur beroende på vilken 

genre eller texttyp texten tillhör och texterna behöver då också bearbetas på olika sätt. 

 Även om fantasy till stor del inte ingår i den litterära kanon, har fantasy blivit en relativt 

vanlig genre och bör därför också tas upp i skolan. Boglind och Nordenstam visar på några 

exempel om hur fantasygenren kan användas i klassrummet som undervisningsmaterial (2010, 

s. 305). Ett av dessa exempel är att eleverna får skriva en så kallad fanfiction, alltså en 

fortsättningsberättelse, på den fantasybok som eleven själv har läst (s. 305). På så sätt kan 

eleverna få prova på att skriva fantasy, utan att själva behöva komma på nya karaktärer och 

världar, vilket annars kan ta mycket tid. På så sätt kan det också hjälpa eleverna att förstå vad 

fantasy är genom att de från början redan har en mall för hur texten kan se ut och sedan skriva 

utifrån den, samtidigt som de får tillfälle att skapa nya och egna händelser med karaktärer som 

de tycker om. 

 Det är också viktigt att ta upp vilka sorters berättartekniker och berättarperspektiv som 

kan används i böcker och vad de kan ha för funktion i sammanhanget. På så sätt kanske även 

eleverna kan lära sig att använda teknikerna och perspektiven när de själva skriver, 

exempelvis fanfictionuppgiften. Vad för slags perspektiv författaren använder är nog annars 

inte något som de vanligtvis funderar så mycket över och det är nog få elever som vet vad för 

slags inverkan fokalisationen kan ha på en läsare. Eftersom fokalisationen ändras så ofta som 

den gör i Krogs bok, så är den boken bra att använda i skolan för att kunna jämföra 

perspektiven som ges och vad dessa ger för effekter. 

 

Kritik mot fantasy 

Det finns också mycket negativ kritik mot fantasygenren, men också mot enskilda böcker. 

Denna kritik skulle kunna användas i olika diskussioner i klassrummet med både yngre och 

äldre elever. På så sätt blir det en övning för eleverna i källkritik inom skönlitteratur, vilket 

behövs för att eleverna skall inse att allt som läses inte behöver vara sant.  

 Som exempel på den kritik som berör fantasy och som kanske skulle kunna intressera 

eleverna handlar om huruvida läsaren av fantasygenren har ”en världsfrånvänd och 

eskapistisk syn på tillvaron” (Boglind & Nordenstam, 2010, ss. 301-302). Kritiken kan också 

handla om genusperspektiven som ges i fantasyböcker och de karaktärsstereotyper som finns. 

Kritiken som berör genus och stereotyper har mycket med samhället att göra och eleverna får 

en chans att kunna se normkritiskt på texter. Fantasygenren i sig kan uppfattas av många som 

väldigt manlig, eftersom de flesta fantasyböcker har fastnat i att skildra en mansdominerad 
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världsbild, där kvinnorna får en traditionell roll som enbart ansvariga för hemmet (Johansson, 

2009, ss. 134-135). Även Krogs bok kan kritiseras på grund av att antalet kvinnliga karaktärer 

är få i jämförelse med manliga. Det finns endast tre kvinnor och en wyvernhona i hela boken, 

varav två av dem finns aktiva enbart i en scen som är en tillbakablick på tiden då Nidoon var 

liten (Krog, 1997, ss. 327-328). Den vanliga stereotypen i fantasygenren för kvinnor är inte att 

vara en soldat, utan en som tar hand om barn och uppfostran. Det är alltså ingen slump, i 

fantasysammanhanget, att Sayn träffade Elena för första gången i hennes hem och inte i 

Garnisonen. 

 

Samhällsproblem och identitetsfrågor 

Det finns mycket i Krogs bok En krigares hjärta som går att diskutera i ett klassrum i skolan. 

I fantasy tas det ofta upp olika samhällsproblem och även Krog använder några av dem i 

boken. Exempel på vad som tas upp i den är problem som kan uppstå vid diktatur och 

maktstruktur. Eftersom Krog verkar ha många tankar om vad godhet och ondska är, men 

också om dessa samhällsproblem, kan det bli mycket meningsfullt att ta upp boken i skolan. 

På så sätt verkar det också finnas många chanser för en svensklärare att samarbeta med 

ämneslärare i, bland annat, samhällskunskap, då hierarkierna som finns i boken kan jämföras 

med maktstrukturen som finns i samhället. 

 Som lärare i svenska är det en del av läraruppdraget att använda sig av ”[s]könlitteratur 

som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor” (Lgr 11, s. 226). Även dessa 

frågor finns det en del av i En krigares hjärta, exempelvis genom Sayns funderingar om vad 

han kan göra under kriget för världen och för folket. Att bokens hjälte inte får besegra den 

onde antagonisten, utan endast den ”antagonist” som faktiskt offrar sig själv är ett 

samtalsämne som också skulle kunna skapa debatt hos eleverna. Samtalsämnet kan på så vis 

väcka identitetsfrågor som kan hjälpa elevernas kritiska förhållningssätt till sina egna 

värderingar och tankesätt gentemot människor. Eftersom Korgath är en ovanlig karaktär, 

betyder det samtidigt att han inte följer det mönstret eller den stereotyp som är vanligast för 

en antagonist. En rätt ovanlig antagonist och föråldrade tankar om genus kan båda vara en 

tillgång för läraren att visa på i undervisningen när det gäller just identitet- och livsfrågor. På 

så sätt kan normen tas upp på ett enkelt sätt och användas för att kritiskt granska fördomar. 
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Några sammanfattande ord 

Niklas Krogs fantasyroman En krigares hjärta är en high fantasybok som har både stilen för 

en portal-quest och en immersive fantasy, men stilarna är blandade med varandra och 

kontinuerligt genom hela boken. Krog använder sig av flera olika berättartekniker för att göra 

berättelsen mer intressant för läsaren och för att markera de höjdpunkter som finns i boken. 

Bokens tema handlar mycket om vad gott och ont egentligen kan betyda. Med en maktkamp 

utanför striderna mellan De Två Sidorna och med en antagonist som väljer att offra sitt liv för 

friheten är den vanliga benämningen på ont inom fantasy förändrad. Protagonisten Sayn själv 

väljer sitt öde att bli den som stoppar Sidorna åt folket, vilket visar på hans godhet och inte på 

något maktbegär.  

En krigares hjärta kan användas i undervisningssammanhang både för dess genre och dess 

struktur. Boken kan kanske förmedla en något starkare demokratisk syn på samhället än vad 

andra fantasyböcker kan göra, i och med att den inte generaliserar ondskan och godheten lika 

mycket som andra böcker. På så vis har den en starkare roll att spela i skolans 

demokratiuppdrag för att ”främja [elevernas] förståelse för andra människor” (Lgr 11, s. 7; Gy 

11, s. 5). 
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Sammanfattning 

Fantasy och ungdomsfantasy har blivit populära bland elever i olika åldrar. Niklas Krog är en 

svensk fantasyförfattare som har skrivit boken En krigares hjärta. I denna närläsningsstudie 

har boken En krigares hjärta analyserats och jämförts med fantasygenrens struktur och andra 

kända fantasyböcker för att undersöka hur Krogs verk visar likheter och skillnader i genre och 

struktur. Dessutom visar denna studie hur Krog ger läsaren en ny tolkning av gott och ont. 

Godheten och ondskan i En krigares hjärta är inte lika svartvita som i andra fantasyböcker, 

utan karaktärer som kan anses vara onda visar sig ha något gott i sig. Eftersom en trend i 

samhället är att se mycket svartvitt på andra människor, är det viktigt att skolan försöker 

motverka generaliseringar och diskrimineringar. Dessa tankar passar väl in i skolans uppdrag 

gällande demokrati och etik. 
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