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1. Inledning 

Döden och underjorden är bland litteraturens största teman. Många av de antika folkens myter 

kretsade kring döden och livet efter detta. Egyptiska De dödas bok och den sumeriska 

historien om gudinnan Inannas nedstigning till underjorden är bland de första skrivna texterna 

i världen.  

Detta antika arv fördes vidare och den gamla symboliken och historierna användes av 

senare författare på både ett medvetet, men ofta också på ett omedvetet sätt. 1700-talet har 

kallats det första moderna århundradet. Renässansen och reformationen hade gjort sig av med 

medeltidens tunga arv av vidskepelse, överdriven gudsdyrkan och stagnation inom 

vetenskaperna. Men 1700-talet var också en period då mystik, alkemi, ockulta sällskap och 

märkliga pseudovetenskaper frodades. Dessa omständigheter satte också sin prägel på 

litteraturen. En mer realistisk litteratur tar form med exempel som Samuel Richardsons 

vardagsnära roman Pamela, eller abbé Prévosts sedelärande kärleksskildring Histoire de 

Manon Lescaut (1731). Den realistiska litteraturen tillfredsställde inte tidens läsare och 

författare till fullo; det fanns ett behov av det fantastiska och skrämmande. Den gotiska 

skräcklitteraturen gör entré.1  

Den första gotiska romanen i egentlig mening kommer ut 1764 och är The Castle of 

Otranto av Horace Walpole. Romanen fick så småningom undertiteln ”En gotisk berättelse”, 

vilket alltså gav namn åt denna nya genre. Gotiken visar en värld där en trygg gudomlig 

ordning inte finns och människan är utlämnad till sig själv och makter hon inte kan styra över. 

Förfallet, undergångskänslan och olösbarheten är en direkt följd av denna utsatthet. Vi 

ensamma människor får kämpa på i ett mörkt och ogästvänligt universum. 2 Inte sällan 

förflyttar sig handlingen i dessa romaner till underjorden i skrämmande, hemliga, mörka 

gångar under något gammalt slott.  

Så en annan sak som definierar gotiken är att den är skrämmande. Dessa skrämmande 

delar av gotiken kan ta uttryck i begreppen ”horror” och ”terror”. ”Terror” är när ett verk 

skapar skrämmande, men ändå njutbara, känslor av obehag, medan ”horror” är när författaren 

 
1 Rickard Berghorn & Annika Johansson, Mörkrets mästare- skräcklitteraturen genom tiderna, Lund, BTJ Förlag, 
2006, s. 8-10 
2 Berghorn & Johansson 2006, s. 11 
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går för långt med explicita våldsskildringar och den skrämda känslan hos läsaren övergår till 

rent äckel.3 

Denna uppsats avser därför att analysera fyra författares verk som har blivit direkt, eller 

indirekt, påverkade av den gotiska traditionen och där underjorden spelar en roll i att skapa en 

viss stämning, för att se hur underjorden påverkar verket och om det går att se en förändring i 

skildrandet av underjorden över tid. De fyra verken är: Edgar Allan Poes ”Ett fat amontillado” 

(1846), H P Lovecrafts ”Råttorna i muren” (1924), John Ajvide Lindqvists ”Speciella 

omständigheter” (2016) och Camilla Stens Staden (2019). 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka temat underjorden inom skräcklitteraturen i Edgar 

Allan Poes ”Ett fat amontillado”, H P Lovecrafts ”Råttorna i muren”, John Ajvide Lindqvists 

”Speciella omständigheter” och Camilla Stens Staden för att se om skildringen och funktionen 

av underjorden i dem har ändrats angående horror och terror mot den ursprungliga gotiska 

romanen. Detta syfte kommer att besvaras genom frågorna: 

1. Hur gestaltas underjorden i berättelserna?  

2. Vilken funktion har underjorden i berättelserna? 

 

2. Teori 

I denna del ges en historiserad redogörelse av de begrepp, terror och horror, som kommer att 

användas. Dessa begrepp är viktiga i analysen eftersom de visar på en förändring både i stil 

och vilket syfte författaren har haft med sitt verk.  

Mattias Fyhr ger i sin De mörka labyrinterna- Gotiken i litteraturen, film, musik, och 

rollspel en historisk bakgrund till begreppen terror och horror. Han skriver om hur på 

sjuttonhundratalet gotiken blev en medveten litterär genre. De gotiska författarna fastställde 

vad gotisk litteratur skulle innehålla. Bland de begrepp som diskuterades fanns: ”det 

sublima”, ”terror” och ”horror”.4 Begreppen ”terror” och ”horror” kommer att vara en del av 

 
3 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna, Lund, Ellerströms förlag, 2003, s. 39 
4 Fyhr 2003, s. 33 
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de analyser som görs i denna uppsats. Det är viktigt att skilja mellan dessa begrepp eftersom 

de indikerar vilka syften som författaren har med sin text.  

Den brittiske biskopen och författaren Richard Hurd (1720-1808) skrev i sin Letters on 

Chivalry and Romance (1762) att de engelska diktarna är mer poetiska och ”terrible” just 

genom att de är mer gotiska: ”the fancies of our modern bards are not only more gallant, but 

[…] more sublime, more terrible, more alarming, than those of classic fablers. In a word […] 

the manners they paint, and the superstitions they adopt, are the more poetical for being 

Gothic.”5 När det gäller “terror” är också den brittiske dramatikern och kritikern John Dennis’ 

Grounds of Criticism in Poetry (1704) en viktig källa, för här ville Dennis visa att ”terror” är 

sublimt. Det sublima kan förklaras som en upphöjd känsla.6 Han påpekar att alla Longinos 

exempel på höga, sublima, tankar i Om litterär storhet (översatt till franska 1674), består av 

”Ideas” som skapar känsla av ”terror” och att terror är den starkaste känslan vilket gör den 

lämpad för sublima skildringar. Den högsta och njutbaraste formen av terror uppkommer tack 

vare att vi kan reflektera över det faktum att vi samtidigt som vi ser faran framför oss i 

berättelsen befinner vi oss i säkerhet.7  

Detta är samma tanke som Aristoteles framförde i Poetiken – vi kan njuta av sådant i 

litteratur som vi inte njuter av i verkligheten: ”Det som vi med vämjelse betraktar när det 

uppträder i verkligheten betraktar vi med största nöje i realistisk återgivning, t.ex. avskyvärda 

djur eller döda kroppar.” Boileau-Despréaux skrev i L’art poetique att även monster blir 

njutbara i litterär avbildning.8 

Begreppen ”terror” och ”horror” användes ofta av de tidiga gotiska författarna i deras 

texter för att beskriva sina karaktärers upplevelser. ”Terror” signifierade en njutbar högstämd 

känsla skapad genom inlevelsefulla och vackra skildringar av människor som råkar ut för 

märkvärdiga och tragiska öden. ”Horror” förknippades däremot av explicita skildringar av till 

exempel våld och slakt utan att läsarens medkänsla väcks och utan vackra detaljer.9 

Skillnaden mellan terror och horror betecknade Nathan Drake i sin essä ”On Objects of 

Terror” (1798). Han menar där att horror är terror som gått för långt. Drake menar att terror 

 
5 Fyhr 2003, s. 36 
6 Poets.org, https://poets.org/glossary/sublime (07/01/2021) 
7 Fyhr 2003, s. 36 
8 Fyhr 2003, s. 37 
9 Fyhr 2003, s. 39 
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kräver finess: ”Terror […] requires no small degree of skill and arrangement to prevent its 

operating more pain than pleasure.”10 

Ann Radcliffe håller med Drake att terror är en förfinad känsla som gör läsaren 

medveten om det sublima, medan ”horror” – eller ”skräck” snarare har motsatt effekt. Detta 

uttrycks också av Radcliffe i hennes On the Supernatural in Poetry (1826):  

 

Terror and horror are so far opposite, that the first expands the soul, and awakens the faculties to a high 

degree of life; the other contracts freezes and nearly annihilates them. I apprehend that neither Shakespeare 

nor Milton by their fictions, nor Mr. Burke by his reasoning, anywhere looked to positive horror as a source 

of the sublime, though they all agree that terror is a very high one […]11 

 

Det går alltså att säga att dagens ”skräck”-begrepp motsvarar 1700-talets ”horror”, 

medan gotik idag liksom då förknippas med terror.12 Denna skillnad i genrerna blir viktig för 

att se om skräcklitteraturen idag utvecklas mer åt det gotiska hållet med inslag av terror, eller 

åt skräckhållet med inslag av horror.  

 

3. Metod och material  

3.1. Metod 

Jag kommer använda mig av en tematisk metod för att undersöka underjordsskildringarna 

eftersom det är temat underjorden som ska undersökas. Jag kommer också använda mig av en 

komparativ metod för att se på eventuella skillnader och utvecklingar som har skett mellan 

verken, då det skiljer många år verken emellan. Genom att göra dessa undersökningar 

kommer jag kunna se om skräcklitteraturen har ändrat fokus när det gäller ”terror” och 

”horror”.  

 

 

 
10 Fyhr 2003, s. 40 
11 Fyhr 2003, s. 41 
12 Fyhr 2003, s. 39-41 
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3.2. Material och urval 

De fyra verk som kommer analyseras är publicerade mellan åren 1846-2019, så det kommer 

att gå att se om det sker en förändring över tid. Två av verken är amerikanska och något äldre, 

skrivna under en tid då religionen spelade en stor roll i samhället; och två av verken är skrivna 

på senare år i ett sekulariserat Sverige. De fyra verk som kommer analyseras är tre noveller 

och en roman: Edgar Allan Poes ”Ett fat amontillado”(The Cask of Amontillado), HP 

Lovecrafts ”Råttorna i muren” (The Rats in the Walls), Camilla Stens Staden, John Ajvide 

Lindqvists ”Speciella omständigheter”. Dessa författare har valts eftersom det är populära 

författare som har gjort ett stort avtryck inom skräckgenren. Poe och Lovecraft har inspirerat 

många andra artister och deras verk och idéer förekommer både i musik och film. Som 

exempel kan nämnas tv-serien Lovecraft Country från 2020 som är inspirerad av Lovecrafts 

verk och filmatiseringen av Lovecrafts novell ”The color out of space” från 2019 med Nicolas 

Cage i huvudrollen. John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in filmatiserades i Sverige 

2008 och en amerikansk version släpptes 2010.  

  

3.3. Tidigare forskning 

Det finns en stor mängd tidigare forskning som rör skräckgenren generellt, och även en hel 

del som rör specifikt underjorden, och även jämförelser mellan nya och gamla litterära 

berättelser där underjorden spelar en stor roll. Antikens litteratur och myter är full med dessa 

berättelser om människor som begav sig ner till olika dödsriken; en särskild sorts resa som av 

grekerna kallades för katabasis, och det finns även en hel del skrivet om dessa berättelser.13 

Här presenteras ett urval av studier som handlar om antingen författarna som denna uppsats 

avser analysera, eller studier som har gjort litteraturvetenskapliga undersökningar om 

underjordsskildringar. 

Mattias Fyhr skriver i sin De mörka labyrinterna- Gotiken i litteratur, film, musik och 

rollspel (2003) om vad som är gotisk litteratur och hur den skiljer sig från skräckgenren. Han 

definiererar gotiken utifrån klassiska engelska exempel som Walpoles The Castle of Otranto, 

Matthew Gregory Lewis’ The Monk, och Ann Radcliffes’ romaner. Detta försök till definition 

 
13 Benjamin Eldon Stevens, Ancient Underworlds in J. R. R. Tolkien’s The Hobbit, New York,  Oxford University 
Press, 2017, https://oxford-universitypressscholarship-
com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acprof:oso/9780190610050.001.0001/acprof-9780190610050-chapter-
6#acprof-9780190610050-chapter-6-note-286 (16/12 2020) 
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används till att ta fram de underliggande egenskaper som präglar gotiska texter bortom de 

ytliga egenskaperna, som till exempel miljö. Det är här Fyhr tar upp begreppen ”horror”, 

”terror”, och ”det sublima” som används i denna uppsats i analysdelen.14 Fyhr påpekar också 

att den tidigare forskningen kring dessa ämnen är omfattande. De första som analyserade och 

forskade om gotiken var de gotiska författarna själva i en mängd olika essäer. Denna tradition 

att analysera sin egen genre har fortsatt till idag och bland de moderna exemplen kan nämnas 

Lovecrafts Supernatural Horror in Literature (1939, Angela Carters ”The Hidden Child” 

(1975), Stephen Kings diskussion av gotik i Dance macabre (1981), Joyce Carol Oates 

diskussion av bland annat gotik i ”Reflections on the Grotesque” (1994) och Margaret 

Atwoods analys av gotik i Strange Things: The Malevolent North in Canadian Literature 

(1995). Dagens forskning kring gotik är bred och skildrar många olika aspekter av ämnet. Det 

finns både enstaka studier, såväl som antologier.15 

Benjamin F. Fisher skriver i ”Poe and the gothic tradition” (2002) om hur Poe var en 

mästare på att skriva gotiska berättelser. Fisher förklarar gotiken som genre och ger en 

historisk beskrivning av Poes influenser och om hans författarskap. Studien publicerades i 

”The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe” (2002), vilket är en av ett flertal antologier 

som handlar om Edgar Allan Poe. Bland andra exempel på studier från antologin kan nämnas: 

”Poe, sensationalism, and slavery” av Teresa Goddu om hur Poe använde sig av 

slaveriskildringar i sina verk för att sälja fler exemplar av sina böcker; ”Poe’s feminine ideal” 

av Karen Weekes om hur Poe, särskilt i sin poesi, idealiserar kvinnans sårbarhet; eller ”Poe 

and popular culture” av Mark Neimeyer om Poe’s inflytande över populärkulturen.16  

Benjamin Eldon Stevens skriver i sin ”Ancient Underworlds in J. R. R. Tolkien’s The 

Hobbit (2017) om hur Tolkien influerades av tidigare berättelser om underjorden, främst från 

den grekiska och romerska litteraturen, när han skrev The Hobbit (1937). Stevens menar att 

The Hobbit hanterar underjorden på sitt egna, speciella sätt genom att använda de tidigare 

berättelsernas skildringar av underjorden som viloplats för de döda, och sen ändra på dem för 

sina egna syften. Underjorden är i The Hobbit annorlunda mot den typiska antika underjorden; 

den ersätter de traditionella döda med sin kunskap om det förgångna och framtiden, deras 

 
14 Fyhr 2003, s. 12 
15 Fyhr 2003, s. 14 
16 Fisher, Benjamin F., Poe and the Gothic tradition, The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002 (https://search-proquest-
com.ezproxy.its.uu.se/publication/publications_2050460?accountid=14715) (07/01/2021) 
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minnen och profetior, mot underjordiska monster som snarare förstör kunskapen och 

förkroppsligar glömska.17 

Stevens koncentrerar sig på att jämföra olika skeenden i The Hobbit med skeenden i 

antika, och något äldre, klassiker, som till exempel Dantes Den gudomliga komedin (1320) 

eller Vergilius Aeniden (ca 19 f.kr.). Han menar att den största utmaningen för Bilbo låg i 

själva nedstigningen i underjorden och inte i de monster som han finner där nere. Vägen ner 

för att möta farorna är lång: Bilbo möter Gollum ”down at the very roots of the mountain”18, 

och Smaugs skattgömma finns nere i “the great bottommost cellar or dungeon-hall of the 

ancient dwarves right at the Mountain’s root”,19 och det var i själva tunneln ner till Smaug 

som Bilbo åstadkom sin största bedrift genom att fortsätta nedåt. Stevens menar att dessa 

skildringar visar på likheter med de nedstigningar och underjordar som finns hos Vergilius 

och Dante.  

Även James Obertino jämför Tolkien’s med Vergilius’ underjordar i sin komparativa 

artikel ”Moria and Hades: Underworld Journeys in Tolkien and Virgil” (2013). Hans fokus 

ligger mycket i att analysera de tankar och känslor som uppstår hos Aeneas när han träder ner 

i Hades, och när Frodo går in i Moria. Obertino menar att många av Frodos möten med 

underjordsvarelser ofta är fruktansvärda: en elak, levande pil i Gamla skogen; spöken i 

Barrow Downs; Orcer och en balrog i Moria; en stor spindel i den mörka tunneln ovanför 

Minas Morgul. Obertino spekulerar i att denna fascination från Tolkiens sida kan komma från 

hans erfarenheter under första världskriget, där skyttegravarnas djup erbjöd både skydd, men 

också livsfara.20 För att klara sina farliga färder genom underjorden så har berättelsens hjältar 

hjälp av varsin guide: Frodo får hjälp av Gandalf för att ta sig genom Moria, och Aeneas får 

hjälp av sibyllan för att sig genom Hades.21 Både i ”Sagan om ringen” och Aeniden så belönas 

hjältarna efter att de tagit sig igenom helvetet (Moria respektive Hades), med paradiset. 

Bortanför Moria väntar Lothlorien på Frodo, och inom Hades finns även Elysium för 

Aeneas.22 

 
17 Stevens 2017 
18 J. R. R., Tolkien, The Hobbit, Reissue edition. Boston och New York,  Mariner Books, 2012 [1937], s. 68 
19 Tolkien, s. 196 
20 James Obertino, Moria and Hades: Underworld Journeys in Tolkien and Virgil, University Park, Penn State 
University Press, 1993, s. 157 https://www-jstor-
org.ezproxy.its.uu.se/stable/40246877?seq=1#metadata_info_tab_contents (16/12 2020) 
21 Obertino 1993, s. 158 
22 Obertino 1993, s. 164 
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I sin komparativa- och biografiska artikel “Classical Antiquity and the Timeless Horrors 

of H. P. Lovecraft” (2017) förklarar Robinson Peter Krämer hur Lovecrafts skräckberättelser 

var influerade av antika, klassiska verk. Krämer analyserar hur Lovecrafts passion i sin 

barndom för de grekiska och romerska verken leder direkt till hans början som författare och 

även till hans världssyn.  

 I “Myths of the Underworld in Contemporary Culture: The Backward Gaze” gör 

Judith Fletcher en komparativ analys av antika och medeltida verk med moderna verk. Hon 

menar att underjorden har blivit ett kulturellt arkiv som författare kan hämta inspiration från. 

Hon visar också hur dagens moderna diskurser som postmodernism, feminism, och 

postkolonialism har påverkat flera av dagens skildringar av underjordsmyter.23 

 I artikeln “The Vampire and the Anxieties of a Globalizing Swedish Welfare State: Låt 

den rätte komma in” menar Helena Karlsson att Låt den rätte komma in kan läsas som en 

allegori på det svenska folkhemmet i förfall, att förorten där berättelsen utspelas representerar 

ett Sverige i miniatyr, och att vampyren representerar de politiska, sociala, och demografiska 

förändringarna i Sverige sedan 80-talet. Vampyren diskuteras som en kontroversiell figur i ett 

samhälle med nationell oro i en postindustrial och multikulturell ålder; hotande det 

traditionella samhället med dess androgyna och rasmässiga tvetydighet.24 

Camilla Sten är en relativt ny författare. Hon skrev sin första 2016 tillsammans med sin 

mamma Viveca Sten, och därför finns ingen tidigare forskning om henne eller hennes verk. 

Hennes verk kommer därför främst analyseras komparativt med de andra verken.  

 

3.4. Underjorden i litteraturen: en bakgrund 

Nedstigningar till dödsriken är vanliga i episka berättelser ända sedan Odyséen där Odysseus 

färdas genom Hades för att ta sig hem till Ithaka. Inspirerad av Aenas nedstigning till 

underjorden i Vergilius Aeniden lät Dante sin protagonist färdas genom helvetet för att till slut 

komma till himlen.25  

 
23 Fletcher 2019 
24 Helena Karlsson, The Vampire and the Anxieties of a Globalizing Swedish Welfare State: Låt den rätte komma 
in, European Journal of Scandinavian Studies, Berlin, 43, 2013 https://search-proquest-
com.ezproxy.its.uu.se/docview/1702664978?pq-origsite=summon (04/01/2021) 
25 Michael Ferber, A dictionary of literary symbols, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, s. 28 
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I både den antika grekiskan och i latinet fanns det flera olika termer för ”svart” eller 

”mörk”, men deras symboliska innebörd var nästan alltid negativ. I den grekiska litteraturen 

är döden (thanatos) och även Hades mörkt.26 Svart och mörker symboliserade döden i flera av 

de klassiska författarnas verk: Homeros beskriver Döden som svart i Illiaden; I Sofokles’ 

Oidipus Rex är Hades svart; Döden i Senecas Oidipus är också svart. Shakespeares helvete är 

svart och när Dante kommer ner till det underjordiska inferno är det mörkt och fyllt av svart 

luft.27 

Ljuset är traditionellt sett kopplat till godhet, liv, kunskap, sanning och hopp; mörker är 

istället ljusets motsats och kopplas till ondska, död, okunskap, falskhet och förtvivlan. Enligt 

bibeln så när allt var mörker var det första som Gud skapade ljuset. Det finns flera av dessa 

liknelser i bibeln som kopplar ljuset till det goda och till Gud: Att ”se ljuset” är att bli född på 

nytt (Job 3.16); Herren är vårt ljus och frälsning (Psaltaren 27.1); Det folk som vandrar i 

mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina 

klart (Jes 9:2), och Jesus säger: ”Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso 

icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus (Johannes 8:12). Helvetet är istället en mörk 

plats, och så långt som det går att komma från guds ljus. Dante kallar det i ”Den gudomliga 

komedin” för ”det eviga mörkret” och ”den blinda världen”.28 

Berättelser om resor till de dödas rike och tillbaka till den vanliga världen är bland de 

äldsta historierna i europeisk litteratur, med början i Homeros’ Odyséen och med en 

fortsättning till våra dagar. Under flera tusen år bytte de antika folken historier med varandra 

som tillfredsställde människans nyfikenhet om efterlivet, även om dessa berättelser ofta hade 

även andra syften. Underworld Vision of an Assyrian Crown Prince stödde den assyriska 

kungen Ashurbanipals politiska syften på samma sätt som Aenidens underjordsskildringar 

hjälpte den romerske kejsaren Augustus’ imperialistiska agenda.  

Berättelser om besök till helvetet fortsatte att vara populära under medeltiden. Les 

visions du chevalier Tondal, från 1100-talet, som ursprungligen skrevs av en irländsk munk 

på latin, översattes till femton olika språk och fick bred spridning i Europa, berättar om hur 

riddaren Tondal blir medvetslös på en bal och guidas av en ängel för att bevittna helvetets 

plågor och himlens nöjen. Upplevelsen gör honom till en bättre människa (på samma sätt som 

tidigare Odysseus och Aeneas blivit bättre människor av deras underjordsresor). Inflytandet 

 
26 Ferber 1999, s. 53 
27 Ferber 1999, s. 53 
28 Ferber 1999, s.112 
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från Vergilius Aeniden syns tydligt i dikten, och i sin tur influerades Dante av berättelsen när 

han skrev Den gudomliga komedin. På samma sätt som Vergilius kunde använda underjorden 

under antiken för sina, och de kejserliga avsikterna, kan författare idag använda det kulturella 

arvet i sina berättelser för att få fram sina poänger, som när Margaret Atwood i sin Penelopiad 

(2005) använder sig av Penelopes spöke för att kritisera det patriarkala i Odyssén.29 

Symboliken har länge haft en påverkan på hur vi uppfattar saker. Grottor sågs under 

antiken som ingången till underjorden och Platon skrev i Staten om ett stycke ur Odyssén där 

de Odysseus dödat under kriget nu lever som fladdermöss i en grotta, och att:  

 

de skulle be Homeros och de andra poeterna ursäkta, om vi stryker det, inte därför att det inte 

är poetiskt och behagligt för mängden att höra, utan skälet är, att ju mer poetiskt det är desto 

mindre bör det höras av gossar och män, som måste vara fria och mer frukta slaveri än döden.30  

 

Platon ville alltså att skrämmande skildringar av underjorden och livet efter detta skulle 

strykas ur Odyséen för att det skulle ha en negativ påverkan på befolkningens mod. 

 

4. Undersökning 

Här analyseras texterna utifrån deras skildringar av underjorden och förekomsten av terror 

och/eller horror. Varje analys inleds med en kort presentation och en summering av verket.  

 

4. 1. Ett fat amontillado av Edgar Allan Poe 

Bakgrund till novellen 

”The Cask of Amontillado” är en novell av Edgar Alan Poe publicerad i november 1846 i 

Godey’s Lady’s Book.31 Enligt David Cody i hans artikel "What a tricke wee'le serve him": A 

 
29 Judith Fletcher, Myths of the Underworld in Contemporary Culture: The Backward Gaze, Oxford, Oxford 
University Press, 2019 https://oxford-universitypressscholarship-
com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/oso/9780198767091.001.0001/oso-9780198767091 (20/12 2020)  
 
30 Platon, Staten, Stockholm, Modernista, 2014 s. 371 
31 Jeffrey A. Charis-Carlson, “You, who so well know the nature of my soul" Poe and the Question of Literary 
Audience”, American Periodicals Vol.12, Periodical Research in the American Classroom, Ohio State University 
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Possible Source for Poe's "The Cask of Amontillado" finns det flera tänkbara kontemporära 

influenser till novellen. Bland annat nämns Joel T. Headley’s “A Man Built in a Wall”, från 

augustinumret 1844 av Columbian Magazine; Sir Walter Scott’s Marmion (1808) och Victor 

Hugo’s Notre-Dame de Paris (1831), och även den litteratur som var negativ till frimurarna 

under denna period.32 

Gregory Hays skriver ett kapitel i ”Edgar Allan Poe in Context” (2012) med namnet 

”Ancient Classics” om hur Edgar Allan Poe influerades av de antika klassikerna. Poe fick en 

klassisk utbildning där det ingick att lära sig latin och läsa främst de latinska klassiska 

texterna, men även de grekiska. Poe studerade latin både i grundskolan och senare även på det 

nystartade University of Virginia 1826.33  

Edgar Allan Poes verk är fulla med klassiska referenser, men med olika funktioner. 

Ibland används referenserna till att förklara saker, som i ”Metzengerstein” (1832) där en 

karaktär kunde vara ”a petty Caligula”, och till att namnge karaktärer som Ligeia och Lalage, 

vilka båda är namn från den antika grekiska litteraturen. Referenserna används även för att 

signalera att berättaren är en aristokrat eller kulturell person. Berättaren i ”Ligeia” (1838) 

beskriver sin älskade med hjälp av termer tagna från den grekiska litteraturen. Det finns även 

flera berättelser av Poe som utspelar sig i antika miljöer.34 

 

Summering av novellen 

Historien utspelar sig i en namnlös italiensk stad, ett obestämt år, under karnevalstiden. 

Berättelsen handlar om Montresor, som anser sig ha blivit förolämpad av Fortunato, och hur 

han hämnas.  

Montresor träffar en berusad och utklädd Fortunato och lyckas övertala honom att följa 

med honom hem för att avsmaka ett fat amontillado och bevisa dess äkthet. Fortunato följer 

med Montresor hem och förs ner i familjen Montresors katakomber där Montresor säger att 

 
Press, 2002, s. 198 https://www-jstor-org.ezproxy.its.uu.se/stable/20770904?pq-
origsite=summon&seq=1#metadata_info_tab_contents (04/01/2021)  
 
32 David Cody (2004) "What a tricke wee'le serve him": A Possible Source for Poe's "The Cask of Amontillado", A 
Quarterly Journal of Short Articles, Notes and Reviews, 2004, s. 41, https://www-tandfonline-
com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.3200/ANQQ.17.1.41-44?needAccess=true (04/01/2021)  
33 Gregory Hays, Edgar Allan Poe in Context, New York, Cambridge University Press, 2012, s. 221 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/reader.action?docID=1113050&ppg=7 (18/12 2020)  
34 Hays 2012, s. 225 
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fatet väntar på honom. Men istället för att provsmaka amontillado så kedjar Montresor fast 

Fortunato och murar in honom.  

 

Analys 

Novellen har mycket gemensamt med de tidiga gotiska berättelserna från sjuttonhundratalet 

och använder många av de historiernas knep för att framkalla en känsla av terror. Inledningen 

används bara för att introducera handligen och syftet med karaktärernas handlande. Sedan förs 

vi snabbt vidare till ett uråldrigt slott och går ner i dess underjordiska katakomber:  

 

”Jag tog två facklor från sina hållare, gav den ena till Fortunato och ledde honom genom flera 

rader av rum till den valvgång som ledde till källaren. Jag gick nedför en lång och slingrande 

trappa och bad honom vara försiktig när han följde efter mig. Till slut stod vi tillsammans på 

den fuktiga marken i familjen Montresors katakomber.” 35 

 

Denna nedgång i underjorden blir en slags omvänd variant av antikens och medeltidens 

katabasis. Tidigare har guiden funnits där för att hjälpa till i den farliga underjorden eller 

dödsriket, nu vänder Poe på det konceptet, och istället för att vara en hjälpande hand till 

Fortunato är Montresor i själva verket det verkliga hotet. De huvudsakliga temana i 

berättelsen blir hämnden och döden, och Poe använder Montresors underjordiska familjegrav, 

ett slags dödsrike, som skådeplats för denna historia. Underjorden som en plats för de döda 

spelar en central roll för att bygga upp den stämning av spänning och terror som skapas, och 

Poe visar detta genom att upprepade gånger kommentera de platser de passerar i 

katakomberna och genom dialogen, som när Montresor erbjuder Fortunato en flaska vin: ”Jag 

dricker”, sa han, ”för de begravna som vilar omkring oss.” 36 

Precis som i många verk från antiken och medeltiden, som Dantes Den gudomliga 

komedin, men även senare verk som tidigare nämnda The Hobbit, så ökar faran och 

hemskheterna ju längre ned i underjorden man kommer: längst ned i helvetet finns Satan i 

Den gudomliga komedin, och längst ned i berget i The Hobbit finns först Gollum och senare 

draken. Känslan av den stigande faran manifesteras på lite olika sätt; ofta har samma knep 

 
35 Poe 2007, s. 9 
36 Poe 2007, s. 10 
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använts sedan de första antika grekiska historierna, och samma symbolik används även 

senare. Den mest typiska symboliken kommer i form av mörkret och det svarta. Det mörka 

och svarta symboliserar ofta döden och längre ned i underjorden blir det ofta mörkare i takt 

med att faran ökar. Poe använder denna känsla av att Montresor och Fortunato färdas allt 

längre ned i dödsriket och Montresor beskriver deras nedstigning: ”Vi hade gått mellan långa 

väggar av uppstaplade skelett, som här och där avbröts av fat och stöttor, in i katakombernas 

djupaste vrår.”37, och han fortsätter att när de kommer ännu längre ned i katakomberna och 

beskriver hur mörkret, som hos Dante, att själva luften blir svart:  

 

”Vi passerade genom en rad låga valv, steg ner, gick vidare och steg ner igen tills vi nådde 

fram till en djupt liggande krypta, i vilken luftens orenhet fick våra facklor att snarare glöda än 

flamma. I kryptans bortersta ände framträdde ännu en, mindre rymlig. Dess väggar hade klätts 

med kvarlevor av människor, som hade staplats upp till valvet ovanför, på samma sätt som i de 

stora katakomberna i Paris. Fortunato höjde sin fackla och försökte förgäves kika in i nischens 

djup. Det dunkla ljuset gjorde att vi inte kunde se var den slutade.”38 

 

De har till slut kommit till resans slut, och här är den svarta döden så mörk och närvarande att 

den nästan släcker det livsgivande ljuset från deras facklor. 

Poe har även använt en annan symbolik för att visa på det ökande hotet och Fortunatos 

försvarslöshet. Han använder katakombernas väv av salpeter för att visa hur Montresor är en 

spindel som leker med en liten fluga, här i form av Fortunato: ”… lägg märke till det vita 

nätverk som glimmar på väggarna i den här jordhålan.” ”Salpeter?” frågade han till slut. 

”Salpeter”, svarade jag.39 Montresor njuter av sin kommande hämnd och låtsas bry sig om 

Fortunatos hälsa, men leker i själva verket bara med honom: ”Salpetern!” sa jag, ”titta, den 

ökar. Den hänger som mossa i källarvalven. Vi är under flodbädden. Fuktdropparna sipprar 

ibland benen. Kom, vi går tillbaka innan det är för sent. Din hosta…”40 När Montresor till slut 

har kedjat fast Fortunato vid berget och beseglat hans död är det som spindeln som ser sitt 

 
37 Poe 2007, s. 11 
38 Poe 2007, s. 12 
39 Poe 2007, s. 9 
40 Poe 2007, s. 11 
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byte fast i sitt nät och allt är över: ”Känn med handen på muren”, sa jag, ”du kan inte undgå 

att känna salpetern. Det är verkligen mycket fuktigt.”41  

Berättelsen är helt befriad från våldsamma eller äckliga inslag som skulle kunna 

beskrivas som horror, utan Poe bygger istället upp en atmosfär av undergång med hjälp av de 

platser i vilken berättelsen utspelar sig helt i stil med den traditionella gotiska berättelsen.  

 

4.2. Råttorna i muren av HP Lovecraft 

Bakgrund till novellen 

Som tidigare nämnda Krämer påpekar var Lovecraft redan under sin barndom intresserad av 

antiken och  Lovecrafts fascination för antiken fick två resultat: en hednisk världssyn och ett 

intresse för skrivande. Under sin tidiga barndom, mellan sex och åtta år gammal, läste 

Lovecraft många av de antika klassikerna; Homeros, Vergilius, Ovidius, m.fl. Den unge 

Lovecraft säger att: “The most poignant sensations of my existence are those of 1896 when I 

discovered the Hellenic world” och “When I was six my philosophical evolution received its 

most aesthetically significant impulse—the dawn of Graeco-Roman thought.” Lovecrafts 

fascination för antiken ledde till att han hela sitt liv var ateist och vägrade delta i allt som hade 

med kristendomen att göra. I ett brev till en vän 1931 förklarade Lovecraft sin barndomssyn 

på kristna:42  

 

I felt that one good Roman pagan was worth any six dozen of the cringing scum riff-raff 

who took up with a fanatical foreign belief, and was frankly sorry that the Syrian 

superstition was not stamped out… . When it came to the repressive measures of Marcus 

Aurelius and Diocletianus, I was in complete sympathy with the government and had not a 

shred of use for the Christian herd.43 

  

 
41 Poe 2007, s. 12 
42 Robinson Peter Krämer, Classical Antiquity and the Timeless Horrors of H. P. Lovecraft, New York, Oxford 
University Press, 2017 https://oxford-universitypressscholarship-
com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acprof:oso/9780190610050.001.0001/acprof-9780190610050-chapter-
5#acprof-9780190610050-chapter-5-note-228 (17/12 2020) 
43 Krämer 2017 
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I samma anda som i sitt brev uppfann Lovecraft ett eget romerskt namn och lekte att han 

torterade kristna på amfiteatern.   

Redan 1897 vid sju års ålder skrev Lovecraft sitt första verk: “The Poem of Ulysses; or, 

The Odyssey: Written for Young People” (1897), som är Lovecrafts förkortade version av 

Odyssén. Han följde upp den med andra liknande förkortade versioner av Homeros Illiaden, 

Apollonios Rhodios’ Argonautica, Vergilius’ Aeniden, Ovidius Metamorfoser, och några 

andra klassiska antika myter.44 

Dessa tidiga influenser framträder tydligt i Lovecrafts senare verk. Lovecrafts 

viktigaste, och populäraste, serie av verk utspelar sig i Cthulhu-mytologin. Mytologin följde 

från början inget uttänkt mönster. Mytologin består av flera olika gudar, och utomjordingar 

som ofta dyrkas som gudar av människor. Det som skiljer dessa gudar från gudarna i många 

andra gudaberättelser är att de inte har någon egentlig koppling till mänskligheten. Inför dessa 

gudar är mänskligheten obetydlig, och det är i denna likgiltighet som en del av skräcken 

ligger. Bland gudarna kan nämnas Azathoth som är centralguden vilken runt de andra gudarna 

samlas, och den gud som förekommer mest i Lovecrafts berättelser, Nyarlathotep, vilken är 

gudarnas själ och budbärare och tar många gestalter, bland annat farao.45 Lovecraft använder 

sig av antika språk för att skapa en känsla av uråldrighet och autencitet i mytologin. Bland 

annat så döper han den viktigaste boken i detta universum till ”Necronomicon”, möjligen 

influerad av Manilius’ Astronomicon, och den är skriven av ”den galne araben” Abdul 

Alhazred på 700-talet i Damaskus. På originalspråk heter den ”Al Azif”. Lovecraft använder 

sig av dessa grepp för att skapa en känsla av autencitet i berättelsen. Det förekommer även 

antika citat för frambesvärjande av diverse monster i syfte att framställa samma känslor av 

autencitet. I ”Råttorna i muren” (1924) hittar huvudkaraktären romerska inskriptioner som 

påminner honom om dikter han läst av Catullus: “ ‘P. GETAE. PROP … TEMP … DONA 

…’ and ‘L. PRAEC … VS … PONTIFI … ATYS …’ The reference to Atys made me shiver, 

for I had read Catullus and knew something of the hideous rites of the Eastern god, whose 

worship was so mixed with that of Cybele”. Lovecraft använder sig också av antika begrepp 

för att förklara olika saker i sina berättelser. Beskrivningar av underjordiska valv, hål, eller 

grottor kopplas ofta ihop med den antika underjorden eller en infernalisk aspekt av den, som i 

”that unhallowed Erebus” från ”Festivalen” (1925); ”in the Stygian grotto” och ”gazing into 

 
44 Krämer 2017 
45 Berghorn & Johansson 2006, s. 124-125 
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the Stygian deeps where no light had yet penetrated” från ”Dagon” (1919); ”in this grisly 

Tartarus” från ”Råttorna i muren” (1924).46 

Likt de gotiska romanerna från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal så använde sig 

Lovecraft av latinska citat för att skapa en känsla av en spännande och skrämmande atmosfär. 

I början av ”Graven” (1922) så använder sig Lovecraft av ett citat direkt taget från Vergilius’ 

Aeniden: “Sedibus ut saltem placidis in morte quiescam” (“that at least in death I may find a 

quiet resting-place!”). Citatet kommer från den del där Aeneas påbörjar sin färd ner i 

underjorden. Detta är inte enda gången som Lovecraft använder sig av dessa tidiga latinska 

citat för att skapa en särskild stämning i sina verk, utan det förkommer i flera andra verk. 47 

”Råttorna i muren” skrevs i augusti eller september 1923 och publicerades för första 

gången 1924 i Weird Tales. Weird Tales var ett magasin som samlade fantastiska berättelser 

och ett magasin där många av Lovecrafts noveller publicerades.48 

 

Summering av novellen 

”Råttorna i muren” handlar om en rik amerikan, Delapore, som köper och rustar upp sina 

förfäders engelska slott, Exham Priory. Strax efter att han flyttat in hör han och hans katt 

nattetid hur stora flockar med råttor springer bakom väggarna. Genom efterforskningar, och 

drömmar, får Delapore reda på att hans familj har haft en underjordisk stad under slottet i 

hundratals år och där fött upp människor som boskap för att stilla sina kannibalistiska 

böjelser. Detta slutade inte förrän Delapores förfader Walter De la Poer dödade resten av sin 

familj i sömnen med hjälp av några tjänare och flydde till USA på 1600-talet. Han lämnade 

den underjordiska stadens mänskliga boskap och en kvarvarande släkting att bli uppätna av 

stadens råttor.  

Delapore tar 300 år senare hjälp av brittiska arkeologer för att tyda de förkristna tecken, 

romerska och keltiska, som finns nere i hans källare på ett stenaltare täckt med mörka bruna 

fläckar. De lyckas flytta på altaret och ta sig ned i staden som finns därunder. Delapore blir 

galen av den nya vetskapen om sin familjs grymheter, och en ärftlig grymhet och ilskan över 

 
46 Krämer 2017 
47 Krämer 2017 
48 Stephen Walker, Place Names in H. P. Lovecraft’s ‘The Rats in the Walls’, Notes and Queries, Volume 62, Issue 
3, September 2015, s. 456 https://academic-oup-com.ezproxy.its.uu.se/nq/article/62/3/456/1141797 
(05/01/2020) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/default.aspx?v=1002&a=5&lc=7&mv=1


18 
 

hans sons död i Första Världskriget får honom att attackera en en medlem i gruppen. Han 

börjar äta av honom samtidigt som han svamlar på en blandning av medeltida engelska, latin 

och galliska. Delapore blir övermannad och placerad på ett sinnessjukhus. Novellen avslutas 

med att Exham Priory och den underjordiska staden förstörs, och polisens utredare döljer dess 

existens från resten av världen.  

 

Analys 

Lovecraft använder sig på samma sätt som Poe av ett uråldrigt slott för att bygga upp en 

gotisk och skrämmande stämning av terror, och beskriver slottet som: ”...en arkitektur som 

innefattade gotiska torn vilande på en saxisk eller romansk underbyggnad vars grundvalar 

hörde till en ännu äldre stil eller blandning av stilar – romerska och till och med druidiska 

eller kymriska om legenderna talar sanning.”49 

Underjorden introduceras tidigt i berättelsen och förändrar det gamla slottet från 

någonting som är där för att enbart tillföra en känsla av någonting gammalt och stämningsfullt 

till någonting fasansfullt. Delapore har en dröm där han bevittnar en scen tagen från ett slags 

helvete:  

 

Jag var mycket sömnig och gick tidigt till sängs, men plågades av de mest ohyggliga drömmar. 

Jag tycktes se ned från en väldig höjd i en halvskum grotta där smutsen låg knädjup på marken 

och en vitskäggig demonisk svinaherde med sin stav drev fram en hjord av svampiga, feta djur 

vilkas utseende fyllde mig med outsäglig avsky. När sedan svinaherden satte sig ned och 

slumrade in, regnade en väldig svärm av råttor ned i den stinkande avgrunden och började 

förtära både mannen och djuren.50  

Lovecraft passerar här ganska snabbt det som historiskt skulle anses som terror till horror: 

råttor som äter människor kan ses som ett tydligt exempel på när en författare har gått för 

långt enligt det sättet att se på begreppen, och eventuella känslor av sublimitet ersätts av 

känslor av äckel. 

Precis som i Ett fat amontillado finns det onda som berättelsens karaktärer söker efter 

längst ned i slottet, i den nedersta källarvåningen. Lovecraft använder sig också av historiska 

 
49 Lovecraft 2011, s.193 
50 Lovecraft 2011, s. 203 
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referenser för att skapa ett samband mellan sin egen påhittade berättelse och mellan riktiga, 

något ändrade myter och historier, för att få till en mer skrämmande historia. Här med antika 

romare som utfört människooffer i Delapores källare:  

 

Senare ringde jag kapten Norrys, som kom och hjälpte mig utforska  den nedersta 

källarvåningen. Vi fann inget oväntat, men vi kunde inte undertrycka en rysning vid tanken på 

att detta valv var byggt av romerska händer. Varje låg valvbåge och varje massiv pelare var 

romersk – inte de klumpiga saxarnas urartade romanska stil, utan kejsarålderns stränga och 

harmoniskt klassiska stil; väggarna överflödade dessutom av inskriptioner…På ett av dessa 

stenblock fanns bruna fläckar som kom mig att undra. Det största, vilket låg mitt i rummet, 

hade vissa märken på ovansidan som antyddde förekomsten av eld någon gång – antagligen 

brännoffer.51 

 

Lovecraft fortsätter med att det onda kommer nedifrån, och det blir värre längre ned. Delapore 

berättar: ”När jag så redigt jag förmådde lyckats säga honom vad jag tyckt mig höra, 

uppfattade jag det sista svaga ljudet av de springande fötterna, vilka hade försvunnit ännu 

längre ned, långt under denna djupaste källare, tills det föreföll som om hela klippan under 

mina fötter var fylld av flyende råttor.”52, och för att verkligen fastställa att det blir kommer 

bli värre när de kommer ännu längre ned så tillägger han: ”Jag bör nämna att vi innan vi 

lämnade källaren fåfängt försökte flytta det huvudaltare som vi nu förstod var nedgången till 

en ny avgrund fylld av namnlös skräck.”53 

Likt Poe så framställer Lovecraft sin underjord som en grav, men här på ett ännu mer 

tydligt sätt; underjorden är ett riktigt dödsrike eller nekropolis, och Lovecraft använder sitt 

intresse för historia i allmänhet, och romersk historia i synnerhet, för att beskriva denna 

underjordiska mardrömsstad. Och även om det är hemska syner som beskrivs, så är det ändå 

inom gränsen för vad som skulle kunna kallas terror; det är snarare en klassisk gotisk 

melankolisk stämning i scenerna än någonting som kan anses gå över gränsen och anses vara 

horror och framkalla känslor av äckel. Även ljuset har en viktig roll när de träder ner i grottan, 

för även om de nu träder ner under källaren, så är det ännu bara halvskumt. Denna svaga 

skymnnigen antyder att även om det just nu är väldigt hemskt, så kommer det att bli värre:  

 
51 Lovecraft 2011, s. 205 
52 Lovecraft 2011, s. 207 
53 Lovecraft 2011, s. 208 
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Det var en halvskum grotta av enorm höjd som sträckte sig längre bort än ögat kunde nå: en 

underjordisk värld fylld av oändliga mysterier och ohyggliga antydningar. Där fanns byggnader 

och andra arkitektoniska lämningar – i ett enda skräckslaget ögonkast såg jag ett sällsamt 

mönster av gravhögar, en primitiv cirkel av monoliter, en romersk ruin med låg kupol, ett 

utbrett saxiskt huskomplex och ett tidigt engelst hus av trä – men allt detta ställdes i skuggan 

av den makabra anblicken av marken. Metervis runt trappan sträckte sig ett vanvettigt av 

människoben, eller åtminstone ben som var lika mänskliga som de i trappan. De sträckte sig 

bort likt ett skummande hav…54 Varken Hoffman eller Huysmans skulle ha kunnat frammana 

en mer vanvettigt otrolig, mer intensivt motbjudande eller mer gotisk grotesk scen än den 

halvskumma grotta som vi sju stapplade fram genom…Det var helvetets förgård…55 

 

Lovecraft använder sig också av att blanda det typiskt alldagliga med det fantastiska. 

Novellen utspelar sig några år efter slutet av första världskriget, och de scener som utspelades 

där var för många människor ett riktigt helvetet på jorden, och Lovecraft använder sig av detta 

för att beskriva de känslor som denna underjordiska stad skapar, och använder vardagliga 

föremål för att ondskan ska komma närmare, som när kapten Norrys går in i en engelsk 

byggnad i underjorden:  

  

Norrys hade upplevt skyttegravskriget, men han förmådde ändå inte gå rak när han kom ut ur 

den engelska byggnaden. Den var slakteri och kök – han hade väntat sig det – men det blev för 

mycket att se välbekanta engelska husgeråd på en sådan plats och läsa välbekant engelskt 

klotter på väggarna, en del av så sent datum som 1610.56 

 

När i slutet av novellen Delapore upptäcker djupa hål betonas den ökande fasansfullheten i att 

de nu är svartare och djupare än de håligheter de tidigare nedstigit till: 

 

Gud! Dessa svarta likhål fyllda av knäckta, rengnagda ben och krossade skallar! Dessa 

mardrömsklyftor fyllda till bredden av pithecanthropoida57, keltiska, romerska och engelska 

 
54 Lovecraft 2011, s. 211 
55 Lovecraft 2011, s. 212 
56 Lovecraft 2011,  s. 213 
57 Äldre vetenskapligt namn på ett utdött släkte homininer. Homo erectus och Homo rudolfensis hör till detta 
släkte.  
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skelett från oräkneliga hedniska sekel! En del av hålen var fyllda, och ingen kan säga hur djupa 

de en gång varit. Andra var fortfarande bottenlösa under ljuset från våra lyktor, och befolkade 

av onämnbara aningar. Vad, undrade jag, hade hänt med de olyckliga råttor som under sitt 

sökande i mörkret i detta hemska Tartaros störtade ned i sådana fällor?58 

 

Återigen refererar Lovecraft till antika och även tidiga mänskliga folk, och gör också en direkt 

jämförelse med det antika Greklands helvete, Tartaros. Delapore fortsätter mot de mörkaste 

delarna av grottan vilket innebär skådeplatsen för de värsta händelserna: 

  

Sedan hörde jag ett ljud från den bläcksvarta, oändliga bortre delen av grottan som jag tyckte mig känna igen; 

och jag såg hur min gamla svarta katt störtade förbi mig in i det okändas gränslösa avgrund som en bevingad 

egyptisk gud. Det var det kusliga ljudet från de demoniska råttorna som alltid sökte efter nya fasor och som var 

fast beslutna att leda mig vidare ned till de gapande grottor i jordens centrum där Nyarlathotep, den vansinnige 

guden, blint vrålar i mörkret till pipandet från två tanketomma, formlösa flöjtspelare.59 

 

Nu har det svarta blivit bläcksvart och fasorna blivit övermänskliga för Delapore. Likt Dante i 

Den gudomliga komedin har nu Lovecrafts protagonist kommit till, om inte fysiskt så i alla 

fall psykiskt, de lägsta delarna av detta dödsrike. Till skillnad från Dante som lämnade sitt 

helvete som en visare man, den traditionella utvecklingen i katabasis, lämnar Delapore dock 

inte sitt helvete visare utan blir istället galen av det han får uppleva i mörkret och flyttas till 

ett mentalsjukhus. Lovecraft blandar också gamla myter med sina egna när han gör en slags 

inverterad version av Den gudomliga komedin där han byter ut Satan fastfrusen längst ned i 

Helvetet mot sin egen gud Nyarlahotep. Likt i infernot hos Dante finns korta sekvenser i 

”Råttorna i muren” där Lovecrafts skildringar gränsar till att övergå till ”horror”, men 

eftersom dessa händelser samspelar väl med resten av berättelsen så står de inte ut på ett sätt 

som orsakar chocker; hela berättelsen är karaktäriserad av en melankoli och ett mörker som 

gör att dessa något äckliga uttryck inte får samma effekt som om de skulle vara helt 

fristående.  

 

 

 
58 Lovecraft 2011, s. 214 
59 Lovecraft 2011,  s. 214-215 
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4.3. Speciella omständigheter av John Ajvide Lindqvist 

Bakgrund till novellen 

Annika Johansson skriver i Mörkrets mästare- skräcklitteraturen genom tiderna om att det 

nästan går att hävda att det inte finns någon svensk skräcklitteratur. Att det i Sverige inte finns 

en riktig tradition, ingen urskiljbar utveckling och inga berömda skräckförfattare, utan det har  

bara handlat om enstaka undantag. I den största delen av de fall där det handlat om 

spökhistorier eller andra rysliga inslag har det handlat om folktro.60 Detta ändrades 2004 då en 

svensk skräckroman gavs ut på stort och välkänt förlag. John Ajvide Lindqvists vampyrroman 

Låt den rätte komma in mottogs med lovord från de svenska kultursidorna. Romanen väver 

samman realistisk skildring i en betongförort på 1970-talet med en otäck mytfigur.61 

Tio år senare släpper John Ajvide Lindqvist novellsamlingen Våran hud, vårat blod, våra ben 

där ”Speciella omständigheter” ingår. I efterordet kommenterar Ajvide Lindqvist själv sin 

novell:  

 

Det lustiga med denna enkla lilla berättelse helt utan blod, våld eller monster, är att flera 

människor har sagt till mig att den är det läskigaste de har läst. Läskigare än mina 

romaner. Det finns en lärdom där som jag vägrar ta till mig.”62 

 

Summering av novellen 

”Speciella omständigheter” är en novell av John Ajvide Lindqvist från 2014. Berättelsen 

handlar om ett par och  som vill flytta från sin lilla lägenhet i Stockholms innerstad till ett 

större hus i förorterna. De hittar en annons för ett hus i Vallentuna till ett förvånansvärt pris, 

men annonsen kommer med texten: ”OBS! Speciella omständigheter!”. Huset är en 90 år 

gammal skola som byggts om till lärarbostad.  

Paret går på visningen och allting verkar bra, men i slutet av visningen samlar mäklaren 

alla på nedervåningen i huset och läser upp ett brev som lämnats av den tidigare ägaren. I 

brevet säger den tidigare ägaren till huset att det finns någonting i källaren som bara kommer 

ut på nätterna och inte är ett djur.   

 
60 Berghorn & Johansson 2006, s. 226 
61 Berghorn & Johansson 2006, s. 233 
62 https://www.creepypasta.se/creepypodden/creepypodden-speciella-omstandigheter/ (01/01/2020) 
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Paret är inte vidskepligt så de blir bara glada över att kunna köpa ett så stort och fint hus 

till ett så billigt pris, men så en kväll hörs ljud från källaren. Det är bara mannen som hör 

ljuden, och på inrådan av sin fru köper han råttfällor. När han ska se efter vad som fångats i 

fällorna är den ena fällan orörd och den andra är försvunnen. Några dagar senare hör han hur 

det knackar på källardörren.  

Till slut får mannen kontakt med varelsen i källaren vilket leder till att mannen förklarar 

för frun om varför de inte längre kan bo kvar i huset. De flyttar och han skriver ett likadant 

meddelande som den tidigare ägaren och de säljer huset. Likt den tidigare ägaren lämnar han 

också instruktioner till mäklaren om att han inte vill bli kontaktad av köparna.  

 

Analys 

Ajvide Lindqvist skiljer sig från Lovecraft och särskilt Poe genom att han går ifrån den 

gotiska traditionen med en annorlunda och melankolisk värld där det händer saker som 

överensstämmer med den världen, till en väldigt normal, svenska nutida värld. En helt vanlig 

värld men som ibland kan få besök av väldigt ovanliga och hemska saker. När novellens 

protagonist är på visning i huset framställs allting som helt normalt, och när mäklaren läser 

upp den tidigare ägarens brev är det den tidigare ägaren som är den konstige som trott på 

någonting övernaturligt:  

 

Jag kan tyvärr inte återge den exakta ordalydelsen i den ganska omfattande och röriga 

berättelsen, men den springande punkten var denna: Det fanns något i källaren.63 Mäklaren tog 

oss på ännu en guidad tur genom den, faktiskt, ovanligt fräscha källaren. Ett par förråd, en 

tvättstuga med väl fungerande maskin och tumlare, samt rummet med värmepannan och 

ackumulatortanken, ett mindre vedförråd med inkastningslucka.64  

 

Här använder, men på ett mycket tydligare sätt, Ajvide Lindqvist än Lovecraft helt vanliga 

saker för att bygga upp stämning, eller, kanske, en brist därav. Ajvide Lindqvist skriver som 

att allting är helt normalt, tills det inte är det längre, och denna ökning kan komma krypande 

eller med full kraft på en gång. Speciella omständigheter är en återhållsam historia. Det 

 
63 Ajvide Lindqvist 2016,  s.20 
64 Ajvide Lindqvist 2016, s. 25-26 
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obehagliga byggs långsamt upp under hela berättelsen, och blir starkare och starkare och har 

därför en starkare känsla av terror än horror, även fast det gamla gotiska slottet har bytts ut till 

ett relativt modernt hus i förorten. Det första mystiska som händer i källaren förklaras, till en 

början, rationellt bort:  

 

Det kom ett ljud från undervåningen… Ett svagt hasande eller släpande. Som om något drogs 

över ett golv…Ljudet var dämpat och tycktes onekligen komma från källaren. Det kunde vara 

vad som helst, men troligen möss eller råttor.65 På kvällen genomsökte jag källaren. Jag hade 

ringt pappa under dagen och han hade sagt att jag skulle leta efter råttbajs (eller musbajs, tack) 

för att se var djuren rörde sig. Jag hittade ingenting, så på ren spekulation satte jag den ena 

fällan i ett hörn av förrådet och den andra i pannrummet.66 Det var först på fredagen, när jag 

var nere för att lägga i tvättmaskinen, som jag kom ihåg att kontrollera fällorna. Med viss 

ängslan närmade jag mig hörnet i förrådet där jag placerat ut den ena. Antingen hade inget 

hänt, eller så var osten borta utan att fällan smällt igen, eller så satt där en stackars sönderklmd 

lite varelse. Jag hoppades på det första alternativet. Det var ingetdera. Fällan var borta.67 

 

Till skillnad från Lovecraft använder sig Ajvide Lindqvist av helt vardagliga saker för att 

framkalla rädsla och en stigande känsla av obehag; istället för demoniska herdar som vallar 

människor som boskap är det en försvunnen råttfälla i ett förråd.  

Ajvide Lindqvists berättelse skiljer sig också från Lovecrafts berättelse på det sättet att 

det är det som man inte får se som är det som skapar spänningen. Det är det okända som finns 

bakom källardörren som utgör faran i historien, och även fast man aldrig får se vad det är, så 

gör det sin närvaro mer och mer påmind, och på ett sätt som gör att de rationella, ofarliga 

ursäkterna försvinner och bara terrorn finns kvar:  

  

Det rådde inget tvivel. Någonting rörde sig nere i källaren. Någonting större än en mus…det lät även som att det 

var större än en råtta. Mer en räv eller grävling.68 På översta trappsteget stannade jag och tog ett djupt andetag. 

Då hördes en knackning. Det krampade till i halsen och luften stannade i lungorna.69 Dessutom var ljudet mycket 

närmare än tvättmaskinen. Det lät som om någon knackade på den låsta dörren till källartrappan. Ville bli 

 
65 Ajvide Lindqvist 2016, s. 35-36 
66 Ajvide Lindqvist 2016, s. 44 
67 Ajvide Lindqvist 2016, s. 46-47 
68 Ajvide Lindqvist 2016, s. 51 
69 Ajvide Lindqvist 2016, s. 53 
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insläppt. Eller utsläppt. Det var mörkt i trappan ner till undervåningen, bara det svaga skenet från gatlyktorna 

långt borta fick trappstegens konturer att framträda.70 

 

Nu står det klart att det inte rör sig om ett djur och rädslan hos huvudpersonen ökar 

dramatiskt. Precis som hos Poe, Lovecraft och de tidigare antika och medeltida författarna får 

mörkret kontra ljuset här en stor roll. Det mörka och svarta representerar det okända och 

farliga, medan ljuset representerar det kända och välvilliga:  

 

Då hördes knackningen igen, tre meter till höger om mig. Om jag haft några tvivel blåstes de omedelbart bort. 

Ljudet kom från källardörren. Jag ryckte till och kastade mig på lysknappen. Ögonblicket efter badade hallen i 

ljus från plafonden med tre lampor i taket. Allt såg ut som vanligt. Där var våra jackor, helt ofarliga. Våra skor 

på hyllan. Korgmöbeln med mössor och vantar, garderoben med regnkläder och vinterjackor. Och så 

källardörren.71 

 

Det otäcka kommer från den mörka okända källaren, och huvudpersonen kämpar emot 

mörkret och sin rädsla genom att tända ljuset och försöka återställa sitt hem till den vardagliga 

plats han vill med sina välkända ägodelar.  

Likt i ”Råttorna i muren” visar det sig i ”Speciella omständigheter” att det i underjorden 

finns ännu en nedgång: ”Jag drog ut kartongen igen och ställde mig på knä, lyste under hyllan 

på en brädvägg av obearbetad furu. Jag knackade på den med hammaren och fann den 

hålighet jag hela tiden hade sökt…En lucka. Som bara gick att öppna från insidan.”72  

Som i Poe, Lovecraft och även Dante så symboliseras denna ytterligare nedstigning med att 

det är ännu mörkare, luften är dålig, och protagonisten försöker omedelbart bekämpa mörkret 

med ljuset (lyser med ficklampan). Och som sina litterära föregångare kopplas detta mörker 

ihop med döden:   

 

Luckan började glida upp mot mig och en pust av skämd luft trängde in i näsborrarna. Luckan 

gled upp. Utrymmet bakom den var kolmörkt och jag såg omedelbart till att lysa med 

ficklampan. Utrymmet bakom luckan var så trångt att det var otänkbart att en människa kunde 

 
70 Ajvide Lindqvist 2016, s. 55 
71 Ajvide Lindqvist 2016, s. 86-87 
72 Ajvide Lindqvist 2016, s. 101-102 
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hålla till där. Max tjugo centimeter mellan berget och husgrundens undersida. Möjligen skulle 

ett barn få rum. Ett mycket smalt barn. Ett mycket dött barn.73 

 

Novellen avslutas med att tydligt förklara att det är underjordens mörker som innehåller 

ondskan och i ljuset finns godheten och tryggheten: ”Jag vill inte veta vad som döljer sig i den 

där källarens mörker. Vill aldrig veta. På det att vi må leva i ljuset.”74 

 

4.4. Staden av Camilla Sten 

Bakgrund till novellen 

Camilla Sten säger i en intervju att hon tycker att man ska läsa Staden för att det ”är en väldigt 

spännande berättelse med mycket driv och komplexa karaktärer.”, och eftersom ”det är en 

berättelse om rädsla, och utsatthet, mental ohälsa och religion. Vad som händer när tvivel 

övergår i ilska och en kyrka förvandlas till en kult.”75 Hon beskriver i  en annan intervju på 

sitt förlags hemsida sin roman:  

 

Jag ville skriva en bok om alla de underliga, emellanåt rätt morbida saker jag är intresserad 

av. Väckelserörelser, bruksorter, mental ohälsa, övergivna platser, dysfunktionella 

familjerelationer – och dysfunktionella relationer i allmänhet! – och ur det föddes idén om 

att skriva en bok om ett litet dokumentärteam som åkte till en förfallen, öde stad för att göra 

en film om mysteriet bakom den.76 

 

Summering av novellen 

”Staden” är en roman av Camilla Sten från  2019 och handlar om en grupp 

dokumentärfilmare, ledda av Alice, som ska spendera fem dagar och nätter i Silvertjärn- 

staden, för att samla in material till filmen.  

 
73 Ajvide Lindqvist 2016, s. 103-105 
74 Ajvide Lindqvist 2016, s. 130 
75 https://www.deckarhuset.se/intervju-camilla-sten/ (04/01/2021) 
76 Norstedts, http://www.norstedts.se/nyheter/188950--jag-dromde-mardrommar-medan-jag-skrev- 
(07/01/2021) 
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Silvertjärn är en gammal isolerad gruvstad i södra Norrlands skogar där sommaren 1959 

hela befolkningen försvinner. De enda människor av de 900 försvunna invånarna som hittas 

några dagar senare när några personer utifrån kommer dit är en kvinna som har blivit stenad 

till döds vid en påle på stadens torg, och ett spädbarn som ligger ensamt i den övergivna 

skolan. Parallellt med berättelsen om dokumentärfilmarna i nutid får man följa vad som hände 

när befolkningen försvann genom Alice’ mormor Elsa.  

Snart efter att de kommit till Silvertjärn så börjar de ana att de inte är ensamma. De hör 

konstiga ljud och ser oförklarliga saker. Deras bilar exploderar och alla utom Alice misstänker 

Tone, som är försvunnen. Tone är barnbarn till det spädbarn som hittades 60 år tidigare, och 

har en del psykiska problem.  

När de undersöker skolan så kollapsar trappan till övervåningen och alla faller ner utom 

Alice’ tidigare vän från filmskolan Emmy, som lyckas kasta sig till övervåningen, men bryter 

några revben. De andra försöker hitta en annan väg upp till Emmy, men när de efter ett tag 

lyckas ta sig dit via brandstegen bakom skolan, så hittar de henne strypt. En av gruppens två 

män hittas senare i kyrkan med bakhuvudet inslaget av en honungsburk. 

I historien om mormor Elsa framkommer att en karismatisk (och ondskefull) präst hade 

kommit till Silvertjärn och förtrollat hela dess befolkning. Elsas dotter Aina är en av de som 

är mest besatt av prästen. Efter några månader uppmanar han hela staden att stena en kvinna 

till döds på torget. En kvinna som han tidigare har våldtagit. Kvinnan är psykiskt 

handikappad, men pastor Mattias påstår att hon är en häxa och besatt av demoner. Pastor 

Mattias för sedan med hjälp av resten av staden ner Elsa och en annan kvinna som har hjälpt 

till med att förlösa barnet ner i den nedlagda gruvan, som är deras nya kyrka, för att offra dem 

till gud. Han skär halsen av en, men när det kommer till Elsas tur kollapsar gruvan över hela 

staden. Den enda som finns kvar ovan jord är Aina som har lämnats där av Pastor Mattias för 

att hålla vakt.  

Det visar sig att det är Aina som har levt kvar i Silvertjärn och har dödat deras vänner. 

Aina tillfångatar de kvarvarande och för ner dem i gruvan för att döda Tone som ett offer till 

gud. Aina tror att Tone är sin pånyttfödda mamma och genom att döda henne så kommer 

staden tillbaka till henne.  

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/default.aspx?v=1002&a=5&lc=7&mv=1


28 
 

Analys 

”Staden” liknar ”Speciella omständigheter” i att den utspelas i en modern och till största delen 

icke religiös värld, och att stilen är realistisk, till skillnad från Lovecraft och Poe där stilen är 

fantastisk. Religionen ses här som det konstiga, okända och onda. De religiösa delarna är inte 

en subtil del av berättelsen, utan förklaras tydligt för läsaren:   

 

När hon klättrar nerför stegen, ner i mörkret kramar hon hårt om pinnarna med svettiga fingrar. 

De är grova och stickiga, känns hafsigt hopsatta. Mörkret där nere är kompakt. Det enda ljuset 

kommer från pastorns fackla. Den är bländande ljus där inne, och det flackande skenet lyser 

upp tunneln åt båda håll. Det måte ha varit en transporttunnel, för den är lång och sluttar. 

Väggarna är skrovliga och fuktiga. Det är redan kallare här än det varit uppe vid ytan.  

Den dansande ljuskäglan framför dem rör sig allt längre ner i underjorden. Han är ljuset de 

följer i mörkret. Elsa förstår att symbolen måste verka förförisk. Säkert vet han om det. Säkert 

är det avsiktligt.77 

 

Användandet av en gruva, istället för som hos Poe och Lovecraft ett slott, kan också anses 

vara representativ för Stens moderna och realistiska stil som på det sättet liknar Ajvide 

Lindqvists. De använder sig båda av miljöer där man som läsare ska känna igen sig och lägger 

sedan in skrämmande element som påverkar den miljön. Detta är grepp som snarare kan 

kopplas till skräckgenren och horror än till den gotiska genren och dess terrorbegrepp.  

 

5. Diskussion och slutsats 

Denna undersökning har använt sig av en tematisk komparativ metod för att undersöka temat 

underjorden i fyra verk inom skräckgenren; Edgar Allan Poes ”Ett fat amontillado”, H P 

Lovecrafts ”Råttorna i muren”, John Ajvide Lindqvists ”Speciella omständigheter” och 

Camilla Stens Staden. Metoden har tillämpats genom att undersöka gestaltningen och 

funktionen av underjorden i verken.  

Undersökningen har visat att i samtliga fyra verk gestaltas underjorden som en plats för 

onda handlingar och en plats som kopplas ihop med döden. Samtliga verk använder sig även 
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av mörkret i underjorden för att visa att handlingen har förflyttats från en trygg normal plats 

till en farlig onormal plats. Denna koppling mellan döden och den mörka underjorden har 

gjorts sedan antiken, och denna undersökning kan inte fastställa om undersökningens 

författare medvetet använder sig av den symboliken, men det går att se tillräckligt stora 

likheter för att konstatera att de i alla fall har blivit influerade på ett intertextuellt sätt och 

genom en kulturell överföring från det samhälle där de lever.  

Lovecraft och Poe använder sig av tydlig symbolik när de förvandlar sina underjordar 

till riktiga dödsriken, och Lovecraft refererar även direkt till antika folk i sin novell. Sten är 

den som använder sig minst medvetet av underjordens symbolik, men är den som har tydligast 

religiösa inslag. Ajvide Lindqvist är okaraktäristiskt återhållsam i skildrandet av våld, medan 

Sten använder relativt mycket våld för att skrämma läsaren. Ajvide Lindqvists novell har 

alltså på det sättet mycket gemensamt med en klassisk gotisk roman då den helt saknar 

grafiska våldsskildringar eller annat som skulle kunna framkalla äckel, utan istället 

koncentrerar sig på att skapa en stämning av terror. Handlingen utspelar sig inte i ett slott som 

i de tidigare gotiska romanerna från 1700-talet, men annars har den mycket av det som 

utmärker en gotisk roman. Ajvide Lindqvists stil är dock till skillnad från de gamla gotiska 

romanerna väldigt mycket mer realistisk och använder sig av vardagliga föremål för att 

ondskan ska komma närmare. Detta grepp använder också Lovecraft, dock inte alls i lika stor 

utsträckning som Ajvide Lindqvist, bland annat när kapten Norrys går in i ett kök/slakteri i 

underjordsstaden och upptäcker engelska köksföremål. I övrigt är inte verkligheten särskilt 

viktig för Lovecraft. 

Det går att se på en utveckling av den gotiska romanen i uppsatsens fyra undersökta 

verk. ”Ett fat amontillado” som kom ut först av verken har många likheter med de första 

gotiska romanerna; den utspelar sig i de mörka gångarna under ett gammalt slott och 

stämningen skapar en känsla av terror. Lovecraft använder många av de grepp som Poe 

använder med gamla slott och mörka gångar, men han använder sig också av explicita 

våldsskildringar som kvalificeras som horror. Ajvide Lindqvists ”Speciella omständigheter” 

utspelas snarare som en typisk skräcknovell. Den utspelas i en väldigt normal miljö där det 

fantastiska kontrasterar det normala för att skapa spänning. Stens roman är helt friställd från 

gotiska inslag. Det är en väldigt modern realistisk berättelse, helt befriad från fantastiska 

inslag, och det som gör skiljer den från ett vanligt drama är korta inslag av våld.  

Funktionen av underjorden är i samtliga fyra verk att skapa en skrämmande stämning; 

en känsla av terror. Undersökningen visar på hur inslagen av horror ökar i de senare verken, 
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men terror är fortfarande en stor del av för att skapa en skrämmande stämning i berättelserna.  

Underjorden används som ett sätt att skapa en känsla av terror och sedan tillförs inslag av 

horror för att skapa ännu större effekt.   

Underjorden hade som tidigare har beskrivits ofta under antiken och medeltiden en 

utvecklande och renande kraft för de som färdades genom den. Både Dante och Aenas blir 

bättre människor av sin katabasis. I dessa skildringar framställs underjorden som någonting 

skrämmande och som man bör frukta, men det är ändå heliga platser influerade av sin tids 

religiositet, och en god troende har ingenting att frukta av att färdas genom dem. 

Undersökningen visar på hur den skrämmande skildringen och symboliken från dessa tidigare 

verk fortfarande finns kvar i senare underjordsskildringar, men att i takt med att samhället har 

blivit mer sekulariserat har underjordsskildringarna förlorat sin religösa del. 
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