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Inledning och syfte 

H.P. Lovecraft är en av 1900-talets stora författare av skräck- och sciencefictionnoveller ; han 

var som mest aktiv under mellankrigstiden. Han skrev även en del teoretiska texter om 

skräcklitteratur. Edgar Allan Poe var en av Lovecrafts stora förebilder, något som tydligt 

märks i både hans dikter och hans noveller; där galenskap, rädsla för det okända och andra 

hemskheter är återkommande teman. Lovecraft blev aldrig känd under sin livstid, däremot har 

hans popularitet tilltagit under senare delen av 1900-talet och han är idag ett av de största 

namnen inom skräcklitteraturen och har även kallats den moderna skräckens fader; Lovecraft 

blev, som sagt, inte särskilt känd under sin livstid och fick därför arbeta med textbearbetning 

och spökskrivning för att kunna försörja sig. Detta gjorde att mycket av det han skrev blev 

tryckt i någon annans namn och det blev inte känt förrän efter hans död att det var han som 

författat dessa. Han samarbetade även med andra författare och skrev historier utifrån deras 

tidiga utkast. Fastän han tog ut en standardsumma för sitt arbete så var det inte alltid han fick 

den utan fick nöja sig med mindre om något alls.1 

Lovecrafts noveller har även tagit ett steg in i den moderna populärkulturen med spel, filmer 

och musik som är inspirerade av den värld Lovecraft byggt i sina verk. Bland dessa 

populärkulturella fenomen finns brädspelet Arkam Horror, rollspelet World of Darkness, 

filmerna The Mist (2007), The Thing (1982) och The Evil Dead (1981), bandet Sailles låtar 

har tydlig koppling till Lovecrafts mytvärld och det finns även en hel uppsjö av noveller som 

författare lagt i det universum som Lovecraft skapat; Anders Fagers novellsamling Samlade 

Svenska Kulter (2011) hör till dessa. Detta har lett till termen ”Lovecraftian” som ofta 

används när något, vare sig det är litteratur, film eller något annat, använder sig av den 

kosmiska skräck som Lovecraft skapat.  

En av de största anledningarna till att jag valt att arbeta med Lovecraft är på grund av den 

ökade popularitet han har fått genom dessa olika populärkulturella fenomen. Med en ökad 

popularitet följer också att det är motiverar att undersöka hans verk. Detta för att öka intresset 

inte bara för Lovecrafts universum utan även mer specifikt för hans texter, som annars lätt 

försvinner i det stora hav av populärkulturella iscensättningar inspirerade av Lovecrafts texter.  

                                                 
1 M.J. Elliot “Introduction”, The Horror in the Museum & other stories. Wordsworth Editions Limited, Ware, 

Hertfordshire, England 2010 (1933). s. viif 
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Metod och teori  

I denna uppsats ska jag undersöka tre av H.P. Lovecrafts noveller och jag ska göra detta 

utifrån Tzvetan Todorovs teori om det fantastiska. Det finns ett flertal av Lovecrafts noveller 

som denna teori med fördel kan appliceras på; av dessa har jag gjort ett urval. De tre noveller 

jag valt att göra en närläsning av är ”Beyond the Wall of Sleep” (1919), ”The Haunter of the 

Dark” (1936), ”The Horror in the Museum” (1933). Dessa tre noveller passar mycket väl för 

att göra denna undersökning, detta för de olika sätt som fantastiken går att påvisa i dessa 

noveller. 

Tzvetan Todorov 

Den fransk-bulgariske litteraturvetaren Tzvetan Todorov tog sin första akademiska examen 

vid univeristetet i Sofia 1962 och flyttade 1963 till Paris för att studera språk och litteratur. 

1966 lade han fram en Doctorate de troisième cycle, som han skrivit under Roland Barthes’ 

handledning. Från 1968 har han varit verksam vid Centre national de la récherche scientifique 

i Paris. 1970 lade han fram sin Doctorate d’État och han har sedan dess undervisat som 

gästprofessor vid flertalet lärosäten, bland andra Harvard, Yale och Berkeley. 1970 var han 

även med och skapade den litterära tidskriften Poétique. Tillsammans med Julia Kristeva 

introducearde han den ryske litteraturteoretikern Michal Bachtin i den internationella 

litterateoretiska diskussionen. Han är en framstående litteraturteoretiker, ett av hans mest 

spridda verka är Introduction à la littérature fantastique (1970) där han lägger grunden för 

fantastikteorin.
2  Verket ses fortfarande som det främsta verket när det gäller fantastikteori.  

I detta verk arbetar Todorov fram grunderna för fantastikteorin. Han menar att fantastiken är 

en litterär genre.3  Detta är något som leder till problem i hans teori, detta då det fantastiska 

inte alltid upptar ett helt verk utan är snarare ett inslag i verket, medan den övergripande 

genren snarare är en annan. Men oberoende av detta fungerar hans teori väl . Todorov 

definierar det fantastiska som något som framträder i litteratur när det uppstår en tvekan 

huruvida något är verkligt eller galenskap, en illusion eller dröm. Detta förklarar Todorov i 

andra kapitlet av sitt verk. Efter att ha tagit upp ett exempel där en sådan tvekan uppstår så 

förklarar han mer ingående:  

                                                 
2
 Tzvetan Todorov, The Fantastic, A Structural Approach to a Literary Genre, Cornell paperbacks, USA, New 

York, 1975 (1970), foreword vi 
3
 Tzvetan Todorov, The Fantastic, A Structural Approach to a Literary Genre, Cornell paperbacks, USA, New 

York, 1975 (1970), s.3 



Mikael Skäppegård 

LIVK10 
Vt-14 
 

5 
 

Which brings us to the very heart of the fantastic. In a world which is indeed our world, 

the one we know, a world without devils, sylphides, or vampires, there occurs an event 

which cannot be explained by the laws of this same familiar world. The person who 

experiences the event must opt for one of two possible sulutions: either he is the victim of 

an illusion of the senses, of a product of the imagination – and laws of the world will 

remain what they are; or else the event has indeed taken place, it is an integral part of 

reality – but then this reality is controlled by laws unkown to us. […] The fantastic 

occupies the duration of this uncertainty. […] The fantastic is that hesitation experienced 

by a person who knows only the laws of nature, confronting an apparently supernatural 

event.
4
 

När en person upplever något som bryter mot de naturlagar som hen har lärt sig är de rätta, så 

finns det två möjligheter; antingen är det en illusion av något slag eller så är det verklighet; 

det är här som tvekan uppstår. Är personen sinnesförvirrad kvarstår de vanliga naturlagarna, 

är det däremot så att det som inträffat inte är en illusion, en dröm eller galenskap så bryter 

detta mot naturlagarna och personens syn på världen måste förändras. När personen tvekar om 

tolkningen av händelsen, är det verkligt eller overkligt, detta är det som Todorov kallar det 

fantastiska.  

Det är endast om denna tvekan uppstår som det fantastiska står att finna. Händelsen kan 

istället bli förklarad, detta kan ske på ett av två sätt. Antingen blir händelsen förklarad med 

naturlagarna, då hör den till vad Todorov kallar ”the uncanny” (som jag kommer att kalla 

det ”otäcka” hädanefter) eller så sätter man naturlagarna ur spel och erkänner det 

övernaturliga vilket han kallar ”the marvelous” (som jag kommer kalla det ”förunderliga” 

hädanefter). Mer förenklat förklarar han det så: ”the supernatural explained (the ”uncanny”), 

[…] and […] the supernatural accepted (the ”marvelous”)”. 5 Detta innebär att ett verk kan 

tillhöra det fantastiska och sedan kan händelserna förklaras på något sätt och därmed hamnar 

texten antingen i det ”otäcka” eller det ”förunderliga”. Om verket däremot inte får sitt 

övernaturliga element förklarat så håller den sig kvar i det fantastiska.  

                                                 
4
 Todorov, 1975, s25. 

5
 Todorov, 1975,  s.41f 
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H.P Lovecraft 

 Lovecrafts uppsats ”Supernatural Horror in Literature” (1937) var en av Todorovs käller till 

teorin om det fantastiska i litteraturen och det har därmed ett visst värde att aktualisera den 

här. Uppsatsen undersöker skräckens framväxt i litteraturen. Det inledande kapitlet behandlar 

skräcken som begrepp och vad skräck är, efter detta går han vidare in på skräcklitteraturens 

framväxt genom historien, från antika myter, genom medeltida sagor och därefter gör han en 

ingående genomgång av det gotiska. Han tar upp klassiska exempel på skräck och gotik så 

som Henry James (Turn of the Screw (1898)), Mary Shelley (Frankenstien; or, The Modern 

Prometheus (1818)) Emily Brontë (Wuthering Heights(1847)) och han ägnar ett helt kapitel åt 

sin förebild Edgar Allan Poe. Han målar upp en övergripande historia över skräcklitteraturen 

och om hur skräcktraditionen skiljer sig mellan det europeiska fastlandet, de brittiska öarna 

och Amerika, för att till slut skriva om de för honom moderna mästarna inom 

skräcklitteraturen t.ex. Lord Dunsany. “The oldest and strongest emotion of mankind is fear, 

and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown”.6 Denna inledande mening är 

ett genomgående tema både hela avhandlingen och i Lovecrafts noveller överlag.  Det ”otäcka” 

är det okända, det främmande, det som inte syns eller det som inte kan förklaras av 

naturlagarna.7 Men skräcklitteraturen är inte för alla, Lovecraft skriver, ”the appeal of the 

spectrally macabre is generally narrow because it demands from the reader a certain degree of 

imagination and a capacity for detachment from every-day life.”8 

Alltså, för att uppskatta skräcklitteratur så måste man ha en viss nivå av fantasi och en 

möjlighet till att släppa taget om den vardagliga verkligheten för en stund, något som, enligt 

Lovecraft, få har möjligheten till att göra. Detta för att man inte har tiden och möjligheten att 

släppa taget om sin ”dagliga rutin” och där världens vardaglighet upptar hela deras liv.  

But the sensitive are always with us, and sometimes a curious streak of fancy invades an 

obscure corner of the very hardest head; so that no amount of rationalisation, reform, or 

Freudian analysis can quite annul the thrill of the chimney corner whisper or the lonely 

wood
9
  

                                                 
6
 H.P. Lovecraft, “Supernatural Horror in Literature”, i Stephen Jones, Eldritch Tales, a Miscellany of the 

Macabre, Orion Publishing Group, London,  2011 (1937). s.423. 
7
 H.P. Lovecraft “Supernatural Horror in Literature”.  s.424f 

8
 H.P. Lovecraft “Supernatural Horror in Literature”. s.423f 

9
 H.P. Lovecraft “Supernatural Horror in Literature”.  s.424  
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För att man ska kunna uppskatta skräck i allmänhet och Lovecrafts noveller i synnerhet så är 

det ett måste att man, till viss del, släpper taget om verkligheten och accepterar vissa 

möjligheter innan man kan njuta av dem fullt ut.  

Denna teori har likheter med Todorovs teori om tvekan som grund för det fantastiska. Både 

Lovecraft och Todorov utgår från att det väsentliga i skräcklitteratur är ”det okända”. Todorov 

preciserar en hållning inför detta: tvekan om det upplevda är verkligt eller overkligt. Det är 

när vår vanliga verklighetsmall ifrågasätts som ett verk hamnar i fantastikgenren, något som 

inte kan ske om man inte på någon nivå kan släppa det som är förankrat i ”verkligheten” och 

acceptera möjligheten att det kanske inte bara är naturlagarna som styr utan det är något mer 

som påverkar världen. Att kunna acceptera detta är en möjlighet i verken är 

grundförutsättning för att denna teori ska vara möjlig att undersöka.  

Analys 

De tre noveller jag ska analysera har mycket gemensamt; huvudpersoner är en vit man som är 

med om en övernaturlig händelse. De har ett yrke som hör ihop med deras nyfikenhet, de kan 

vara professorer som vill ha ett naturligt svar på den övernaturliga, eller en nyfiken författare, 

de är ofta även belästa och/eller beresta. händelserna utspelar sig på platser som ofta är 

förknippade med skräck av olika slag (mentalsjukhus, kyrka och vaxmuseum). Hur 

fantastiken skildras i novellerna skiljer sig tydligt åt. Detta har styrt mitt urval av dessa 

noveller. I vissa är karaktärerna mer säkra på att det som sker är övernaturligt medan i andra 

är de helt säkra på att det inte är något övernaturligt som skett överhuvudtaget. Detta påverkar 

även läsaren då man lätt blir influerade av berättarens ståndpunkt.  

”The Horror in the Museum”: valet av denna novell baseras mycket på att man som läsare 

känner en stor tvekan, medan berättaren, den som upplevde händelsen i fråga, har en bestämd 

uppfattning om att det inte är något övernaturligt som ägt rum, utan att det bara har varit 

tillfälliga sinnesförvirringar eller liknande som har fått händelserna i fråga att verka 

övernaturliga. Man som läsare har dock inte samma uppfattning, man är mer tveksam.  

I ”Beyond the wall of sleep” så är inte bara läsaren tveksam, utan även den som återger 

historien. Personen tvekar genom hela novellen och kan inte bestämma sig för om det är dröm 

eller verklighet. 
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”The Haunter of the Dark”, här är det de olika diegesnivåerna som gör novellen intressant. 

Berättaren återger vad han läst i en dagbok. Samtidigt som berättaren har e n klar inställning 

till händelsernas verklighet så gör han det klart för läsaren att det finns andra sätt att se på 

händelserna som beskrivs i dagboken. 

The Horror in the Museum 

”The Horror in the Museum” utspelar sig, som titeln avslöjar, på ett museum; detta museum 

drivs av George Rogers, en före detta vaxmakare vid madame Tussauds. Han blev avskedad 

då han ansågs vara galen. Hans eget vaxmuseum är, till skillnad från madame Tussauds, helt 

inriktat på skräckavbildningar och har därför fått en relativt stor popularitet. ”The man 

[George Rogers] had been on  the Tussaud staff, but some trouble had developed which led to 

his discharge. There were aspersions on his sanity and tales of his forms of secret worship – 

though latterly his success with his own basement museum had dulled the edge of some of 

criticisms while sharpening the insidious points of others”.10 Historien berättas ur Stephen 

Jones perspektiv, som får upp ögonen för Rogers museum och verk; den är sedan centrerad 

kring dessa. Jones beundrar Rogers’ fantasi och tänker att denne bara blivit missförstådd på 

sin tidigare arbetsplats. ”There was imagination – even a kind of diseased genius – in some of 

this stuff”11 På grund av sitt intresse för Rogers så inleder Jones en relation med honom, de 

samtalar var gång Jones besöker museet och för varje gång så öppnar sig Rogers sig lite mer. 

En kväll när de delat på en flaska whiskey så börjar Rogers tala om lite mer udda saker än 

vanligt.  

To be plain, Rogers began making vague boasts of  having found certain things in 

nature that no-one had found before, and of having brought back tangible 

evidence of such discoveries. According to his bibulous harangue, he had gone 

farther than anyone else in interpreting the obscure and primal books he studied, 

and had been directed by them to certain remote places where strange survivals 

are hidden – survivals of aeons and life-cycles earlier than mankind, and in some 

case connected with other dimensions and other worlds, communication with 

which was frequent in the forgotten pre-human days.12 

                                                 
10

 H.P. Lovecraft “The Horror in the Museum”, M.J. Elliot, The Horror in the Museum & other stories. 

Wordsworth Editions Limited, Ware, Hertfo rdshire, England 2010 (1933). s.280  
11

 H.P. Lovecraft. 2010. s.280 
12

 H.P. Lovecraft. 2010. s.283 
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Tanken att detta skulle vara sant slår inte ens Jones, istället blir han förundrad över Rogers 

livliga fantasi. ”Jones marvelled at the fancy which could conjure up such notions, and 

wondered just what Rogers’s mental history had been. Had his work amidst the morbid 

grotesqueries of Madame Tussaud’s been the start of his imaginative flights, or was the 

tendency innate, so that his choice of occupation was merely one of its manifestations?”13 Här 

kan läsaren få klart för sig att Jones, berättaren, visserligen är en tveksam, analytisk person 

men också att han hela tiden håller på att Rogers fantiserar. Jones tvekar inte mella n det 

verkliga och det overkliga. 

På grund av Jones skepsis så tappar Rogers förtroende för Jones, men Jones nyfikenhet 

försvinner inte. En dag när han besöker museet så kommer underliga ljud från Rogers kontor, 

och när Jones blir misstänksam och går mot kontoret blir han stoppad av Rogers assistent (en 

stor mörk man vid namn Orabona) som säger att Rogers inte är där just nu men kommer 

tillbaka senare under kvällen när väl museet stängt och att Jones är välkommen att träffa 

honom då. Han försäkrar även om att hundskallet måste ha kommit från gränden bakom 

museet. Under sin väntan undersöker Jones gränden, men finner inget spår av någon hund.  

Även om Jones inte finner någon hund så blir man som läsare tveksam, man leds in tankarna 

att det är något konstigt som försiggår bakom kulisserna. Hittills så har dock inte Jones och 

läsaren fått några förnimmelser om att det skulle vara något övernaturligt som är i görningen, 

endast att Rogers är möjligtvis sinnesjuk. Berättelsen i sig håller sig fortfarande stadigt inom 

naturlagarnas gränser, även om den kan anses vara aningen otäck. Nu tar dock den mer 

övernaturliga delen av handlingen fart.  

När väl biblioteket stänger blir Jones insläppt på Rogers kontor.  

[T]he ancient six-panelled portal creaked reluctantly open to reveal the slouching, 

feverish-eyed form of George Rogers. From the first it was clear that the showman 

[Rogers] was in an unusual mood. There was a curious mixture of reluctance and actual 

gloating in his welcome, and his talk at once veered to extravagances of the most hideous 

and incredible sort [...] obviously, Jones reflected, the poor fellow’s madness was gaining 

on him.
14

 

                                                 
13

 H.P. Lovecraft. 2010. s.283 
14

 H.P. Lovecraft. 2010. s .285 
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Rogers börjar nu ta fram foton från en resa han och Orobona gjorde till Alaska där de 

undersökte ett område fyllt av ruiner. Sedan berättar Rogers om deras långa nedstigning i en 

utav ruinerna.  

[A]t the third level down we found the ivory throne […] and I may as well tell you it 

wasn’t empty. The thing on the throne didn’t move – and we knew then that it needed the 

nourishment of sacrifice. But we didn’t want to wake it then. Better get it to London first 

[…] it was last year that I got It and ever since then I’ve been trying different rites and 

sacrifices […] and last week the transition came. The sacrifice was … received and 

enjoyed.
15

 

Möjligheten för det övernaturliga öppnas nu upp, även om Jones inte har upplevt något 

övernaturligt än så har han fått se något som gör att det går att ifrågasätta den vanliga 

verklighetsuppfattningen. Detta gör att läsaren börjar förstå att det kan finnas något 

övernaturligt i novellen. Tvekan börjar introduceras, både hos läsaren och Jones.  

Jones börjar bli aningen nervös efter att han lyssnat på Rogers historia. Rogers ler och 

säger ”you heard a dog screaming here this afternoon. Do you know what that meant”?16 

Varpå han går mot hörnet av sitt kontor och lyfter på en bit segelduk som legat i en hög på 

golvet. Det tar ett tag innan Jones lyckas identifiera högen. 

It was what was left of a dog – a dog, perhaps of considerable size and of whitish colour. 

Its breed was past recognition, for distortion had come in nameless and hideous ways. 

Most of the hair was burned off as by some pungent acid, and the exposed, bloodless skin 

was riddled by innumerable circular wounds or incisions. The form of torture necessary 

to cause such results was past imagining.
17

  

Jones ryggar tillbaka när han ser detta och tror sig förstår vad som har hänt och kallar Rogers 

för sadist och galning. Jones tänker automatiskt att det är Rogers som torterat hunden, han 

hamnar alltså inte i någon tvekan utan är bestämd att det är Rogers verk; därmed håller sig 

berättelsen till det otäcka.   

Rogers fnyser till när han blir anklagad av Jones:”why you fool, do you think I did this? […] 

What happend is It’s work, not mine […] let me show you what it looks like”.18 Rogers tar då 

                                                 
15

 H.P. Lovecraft. 2010. s.286f 
16

 H.P. Lovecraft. 2010. s.288 
17

 H.P. Lovecraft. 2010. s.288 
18

 H.P. Lovecraft. 2010. s.288 
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fram ett sista foto; Jones tänker automatiskt att detta är ännu en av Rogers vaxskapelser, men 

den hemskaste han skapat hittills.  

There was an almost globular torso, with six long, sinous limbs terminating in crab-like 

claws. From the upper end a subsidiary globe bulged forth bubble-like; its triangle of 

three staring, fishy eyes, its foot-long and evidently flexible proboscis, and a distended 

lateral system analogous to gills, suggesting that it was a head. Most of the body was 

covered with what at first appeared to be fur, but which on closer examination proved to 

be a dense growth of dark, slender tentacles or sucking filaments, each tipped with a 

mouth suggesting the head of an asp. On the head and below the proboscis the tentacles 

tended to be longer and thicker, marked with spiral stripes – suggesting the traditional 

serpent-locks of medusa.
19

 

Efter denna långa inledande del av novellen kommer så den första stora antydan till det 

övernaturliga i historien. Bilden av varelsen samt den ”utsugna” hunden blir i kombination 

med varandra ännu mer övertygande om att det är något övernaturligt som pågår och att 

Rogers inte endast är galen. Som läsare kommer känslan av att det är något övernaturligt att 

bli starkare från den här punkten och framåt. Jones tror dock inte på Rogers historia och 

uppmanar honom att söka hjälp, tvekan förmedlas alltså fortfarande. Rogers kontrar då genom 

att utmana Jones att tillbringa natten på museet. Jones accepterar i hopp om att kunna tillslut 

hjälpa Rogers. Jones är ytterst skeptisk och tror inte en sekund att det är något övernaturligt 

som förekommer. Detta kommer dock att ändras under natten.  

Efter en kort tids förberedelser så stängs Jones in i museet och inleder sin nattliga vaka. För 

varje minut som går så blir Jones mer och mer rädd, han känner konstiga dofter och han 

tycker sig se en del av vaxskulpturerna röra på sig och han måste avhålla sig från att skrika av 

rädsla. Han försöker skaka av sig det genom att fundera över fotona som Rogers visat honom.  

“Perhaps Rogers had been to Alaska, but that picture was certainly nothing but stage scenery. 

It couldn’t normally be otherwise”.20 Jones tror fortfarande inte på Rogers påstående, men nu 

är han inte längre lika självsäker, han blir mer och mer tveksam. Efter ett tag tycker han att 

han hör hasande fotsteg närma sig honom, Jones får inget svar på sina frågor och slår då på 

sin ficklampa, den syn som han möter får honom att svimma.  

                                                 
19

 H.P. Lovecraft. 2010. s.288 
20

 H.P. Lovecraft. 2010. s.293f  
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Shuffling towards him in the darkness was the gigantic, blasphemous form of a black 

thing not wholly ape and not wholly insect. Its hide hang loosely upon its frame, and its 

rugose, dead-eyed rudiment of a head swayed drunkenly from side to side. Its forepaws 

were extended, with talons spread wide, and its whole body was taut with murderous 

malignity despite its utter lack of facial expression.
21

 

Här blir läsaren för en kort stund ännu mera övertygad om att det som Rogers talat om är 

sanning, det otroliga monster som visat sig är följer inte de naturlagar som hen känner till.  

Även om Jones inte utrycker det i ord så kan man tänka sig att även han är tror att monstret 

är ”verkligt” och för en stund är man i det förunderliga.  

När Jones väl vaknar till blir han släpad av ”monstret” mot Rogers kontor. Vid sitt 

uppvaknande hör han ”monstret” tala, det är inte en monstruös stämma utan en mycket 

mänsklig röst.  

’Iä! Iä!’ it was howling. ‘I am coming, O Rhan-Tegoth, coming with the nourishment. 

You have waited long and fed ill, but now you shall have what was promised. That and 

more , for instead of Orobona it will be one of high degree who has doubted you. You 

shall crush and drain him , with all his doubts, and grow strong thereby. And ever after 

among men he shall be shown as a monument to your glory. Rhan-Tegoth, infinite and 

invincible, I am your slave and high-priest. You are hungry, and I shall provide. I read the 

sign and have led you forth. I shall feed you with blood, and you shall feed me with 

power. Iä! Shub-Niggurath! The goat with a Thousand Young!’
22

  

Det är uppenbarligen Rogers som är utklädd till “monstret” och Jones återhämtar sig från sin 

rädsla snabbt när han inser detta. Men för en kort stund har han tvekat, en sekund har han trott 

att Rogers historia har varit sanning och även läsaren har fått mer att gå på när hen tolkar 

skeendet som övernaturligt. Läsaren förlorar nu merparten av den övertygelse som tidigare 

fanns där, det kan nog vara så att det endast är Rogers som är galen ändå. Men när Jones är 

åter vid sina sinnens fulla bruk så slår han sig loss och övermannar Rogers och lyckas binda 

fast honom inne på hans kontor; nu är Jones plan att springa efter hjälp, Rogers är ju 

uppenbarligen i akut behov av psykiatrisk vård. Men innan han hinner ge sig av börjar Rogers 

tala. 
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Do you know you would have been immortal? Look at the furnace! There is a fire ready 

to light, and there is wax in the kettle. I would have done with you as I have done with 

other once living forms. Hei! You, who have vowed all my effigies are waxen, would 

have become a waxen effigy yourself! […] When It had had its fill, and you were like 

that dog I showed you, I would have done it. […] do you still think I made all my 

effigies? Why not say preserved? […] Jones merely shook his head, though the 

hideousness of the showman’s imaginings revolted him.
23

 

Jones är åter igen säker på att Rogers inte är annat än en sinnesjuk människa och att hans 

arbete fått honom att förlora förståndet. Dock sker det nu en vändning i novellen; det Jones nu 

upplever får honom till att ifrågasätta sina sinnens vittnesbörd. Och även läsaren börjar nu 

återigen tveka om vad som händer, lutar det mer åt galenskap eller är det faktiskt något 

övernaturligt som försiggår?  

Then, in one terrible instant, Jones completely lost the power to draw a breath […] a 

spasm of shivering convulsed him from head to foot. He might have known the place 

would drive him mad as it had driven Rogers – and now he was mad […] There was a 

splashing. There was a padding or shuffling, as of great wet paws on a solid surface […]  

The stench was horrible […] There was an ominous cracking… a splintering… a welling 

fetor … a falling plank … a black paw ending in a crab-like claw…  

 ‘Help! Help! God help me! Aaaaaaa! . . .’
24

  

Vad som hände efter detta är något som Jones har svårt att komma ihåg förutom att han lyckas 

att komma undan och lämna museet(och lämnar Rogers åt sitt öde). Hur han till slut tog sig 

hem är något han inte kan minnas. Efter den här händelsen vilar Jones ut en vecka utan att 

lämna sin säng och han gör inte detta förrän en doktor uppmanar honom till det. Han börjar nu 

ifrågasätta händelsen. ”How much, after all, had been reality? Where did reality end and 

morbid dream begin? Had his mind gone wholly to pieces in that dark exhibition chamber, 

and the whole fight with Rogers been a phantasm of fever? 25 

Jones tvekar nu, han vet inte vad som har varit dröm och vad som har varit verklighet, 

novellen hamnar här i det fantastiska. Som läsare blir man här mer säker på att det är det 

övernaturliga som tar överhanden, detta till stor del tack vare berättarperspektivet. Man kan 
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dock inte vara helt säker, då Jones själv verkar tro att delar av det bara är någon typ av 

sinnesförvirring. 

I ett försök att få svar på sina frågor och må bättre bestämmer han sig för att återigen besöka 

museet. Det tar honom ännu en vecka innan han kan samla tillräckligt med mod fö r att ta sig 

dit. Han möts av assistenten Orobona i dörren.  

’Good morning, Mr Jones. It is some time since we have seen you here. Did you wish Mr 

Rogers? I’m sorry, but he is away. He had word of business in America and had to go. 

Yes, it was very sudden. I am in charge now […] I try to maintain Mr Rogers’s high 

standard … till he is back.’
26

  

Jones frågar trevande om kvällen då hans nattliga kamp inträffade, varpå Orobona svarar: 

’Oh, yes, Mr Jones – the 28th of last month. I remember it for many reasons. In the 

morning – before Mr Rogers got here, you understand – I found the workroom in quite a 

mess. There was a great deal of … cleaning up … to do. There had been … late work, 

you see. Important new specimen given its secondary baking process. I took complete 

charge when I came […] ’As for the new specimen – that matter is very unfortunate […]’ 

‘The police, you know. We put it on display a week ago, and there were two or three 

fainting. One poor fellow had an epileptic fit in front of it […] The next day a  couple of 

men from Scotland Yard looked it over and said it was too morbid to be shown. Said 

we’d have to remove it.
27

 

Orobona erbjuder Jones en privat visning av den nya, hemska, skulpturen. Trots att Jones 

instinktivt känner att han vill avstå från erbjudandet, så går han med på det. 

’You must know, Mr Jones, that the title of this specimen is ”The Sacrifice to Rhan-

Tegoth”.’ […] He almost reached out to stop Orobona when he saw the curtain beginning 

to swing aside […]
28

 

Bakom draperiet visar sig det enorma monster, som Rogers skall ha tagit med sig från sin resa 

i Alaska, sittandes på sin tron; och i monstrets klor ett hoptryckt, utsuget, knyte täckt med en 

miljon små nålstick, vid en närmare undersökning inser Jones att ”offret” bara kan vara 

Rogers själv och vid denna insikt svimmar han och faller ner på marken. Orobona ler.  
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Sådant är slutet på novellen och läsaren står här med en mängd frågor: är detta bara 

vanföreställningar till följd av att han slagit i huvudet när han svimmade? Är Rogers verkligen 

på en resa till Amerika? Eller har monstret dödat honom och livnärt sig på hans kropp? Har 

Orobona sedan slutfört vad Rogers planerat att göra med Jones?  

Även om dessa frågor ställs så får man inget svar och läsaren förblir tvekande. Vi har sett 

övernaturliga saker och Orobonas leende känns avslöjande, dock kan man inte med säkerhet 

veta, och historien är därmed fantastisk.  

Beyond the Wall of Sleep 

”Beyond the Wall of Sleep” är ett återberättande av en psykologs upplevelser under en vinter i 

sin ungdom då han praktiserat på ett mentalsjukhus. Under denna vinter kommer en patient, 

Joe Slater, till sjukhuset. Denne man får då och då vansinniga utbrott då han svamlar om 

underliga drömmar. ”He [Joe Slater] had habitually slept at night beyond the ordinary time, 

and upon waking would often talk of unkown things in a manner so bizarre as to inspire fear 

even in the hearts of an unimaginative populace.”29 Lovecraft använder sig här av sina egna 

teorier om skräck i novellen. Genom att säga att även den fantasilösa befolkningen blir 

skrämd så antyder berättaren att det är något otroligt skrämmande som Joe Slater talar om. 

Detta då en fantasilös människa inte låter sig skrämmas särskilt enkelt. Patienten väcker 

genast berättarens nyfikenhet, och han tillbringar sina dagar med att studera honom. 

 By degrees I commenced to feel an overwhelming wonder at the mad and fantastic 

conceptions of Joe Slater. The man himself was pitiably inferior in mentality and 

language alike; but his glowing, titanic visions, though described in a barbarous and 

disjointed jargon, were assuredly things which only a surperior or even exceptional brain 

could concieve […] How could any backwoods dullard have gained so much as an idea of 

those glittering realms of supernal radience and space about which Slater ranted in his 

furios delirium?
30

 

Berättaren anser att det är underligt hur en sådan ”lantis” som Joe Slater kan få dessa tankar i 

sitt sinne. Här antyds en undran, en tvekan om vad Slater berättar är verkligt eller overkligt. 

Dessa visioner om stjärnor och andra rymdfenomen som ligger utanför Slaters begreppsvärld 

finner berättaren underligt. Hans iakttagelser leder inte till någon definitivt, men han finner 
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två återkommande meddelanden i Slaters utbrott. Det första ”a being of visib le yet ethereal 

structure, and who did not appear to be of human shape”31 och det andra om att brinnandes 

flyga genom rymden. Som läsare dras man med av berättarens frågande inställning till 

händelserna och genomgående osäkra, tvekande hållning till vad som skett. Berättarens egna 

brinnande intresse på att få reda på mer gör att man som läser också känner ett behov av att få 

reda på mer, är detta något övernaturligt eller har allt en förklaring?  

I ett försök att få fram mer information letar berättaren fram en apparat han och en vän till 

honom konstruerade under sina studieår. Denna apparat skulle i teorin kunna få ens tankar att 

föras över likt telekommunikation mellan personernas hjärnor, men berättaren och hans vän 

fick inte den att fungera. Nu skall han dock försöka på nytt. Han kopplar upp apparaten 

mellan sig själv och Slater men det verkar som om den fortfarande inte fungerar. Men 

plötsligt en dag är Slater döende och är väldigt sömnig och trött. Berättaren prövar då att 

koppla på apparaten ännu en gång. Denna gång somnar Slater i sitt utmattade stadium och 

berättaren själv nickar till och somnar. Då drömmer berättaren om att sväva genom rymden, 

genom obeskrivbara landskap och världar. Till slut vaknar upp av att en sjuksköterska 

upptäcker att Slater har avlidit. Men då är det något som talar till berättaren genom apparaten.  

I am an entity like that which you yourself become in the freedom of dreamless sleep. I 

am your brother of light, and have floated with you in the effulgent valleys. It is not 

permitted me to tell your waking earth-self of your real self, but we are all roamers of 

vast spaces and travelers in many ages […] Of the oppressor I cannot speak. You on earth 

have unwittingly felt its distant presence – you who without knowing idly gave to its 

blinking beacon the name algol, the Daemon-Star. It is to meet and conquer the oppressor 

that I have vainly striven for aeons, held back by bodily encumbrances. Tonight I go as a 

Nemesis bearing just and blazingly cataclysmic vengeance. Watch me in the sky close by 

the Daemon-Star. I cannot speak any longer, for the body of Joe Slater grows cold and 

rigid, and the coarse brains are ceasing to vibrate as I wish.
32

  

Berättaren blir mycket förbryllad över händelsen; han tvekar om vad som är verkligt eller 

overkligt. På sin överordnades inrådan tar han en längre semester. När han på kvällen lämnar 

mentalsjukhuset ser han något i natthimmeln som får han att minnas händelsen för resten av 

livet. Ett par månader senare står det i tidningen: 
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’On Feburary 22, 1901, a marvellous new star was discovered by Dr Anderson, of 

Edinburgh, not very far from Algol. No star had been visible at that point before. Within 

twenty-four hours the stranger had become so bright that it outshone Capella. In a week 

or two it had visibly faded, and in the course of a few months it was hardly discernible 

with the nakes eye’
33

  

Så avslutas novellen. Över hela återberättandet har berättarens tvekan visats genom att han 

skriver om sina efterföljande tankar kring händelserna och de diskussioner han haft med sin 

överordnade Dr Fenton. ”As I look back across the years I realise how unreal it seems; and 

sometimes half wonder if old Dr Fenton was not right when he charged it all to my excited 

imagination”. 34  Var det bara en dröm? Var det en ungdoms önsketänkande som 

manifesterades i hans tankar? Eller var Joe Slater verkligen besatt av denna ljusvarelse? Dessa 

frågor ställer sig både läsaren och berättaren. Som läsare ligger man nära berättarens hållning 

i frågan. Detta då tvekan uppstår hos berättaren själv och som läsare tar man enkelt över 

denna tvekan.  

The Haunter of the Dark 

”The Haunter of the Dark” är ett återberättande av informationen i författaren Robert Blakes 

dagbok, som man funnit i den lägenhet där han gick en mystisk död till mötes. Berättaren är 

en av dem som undersöker Blakes död. Novellen inleds med att visa berättarens förståelse för 

att det kan finnas tvekan till de skeenden som återfinns i dagboken:  

Cautious investigators will hesitate to challenge the common belief that Robert Blake was 

killed by lightning, or by some nervous shock derived from an electrical discharge. It is 

true that the window was unbroken, but Nature has shewn herself capable of many 

freakish performances. The expression on his face may easily have arisen from some 

obscure muscular source unrelated to anything he saw, while the entries in his diary are 

clearly the result of a fantastic imagination aroused by certain local superstitions and by 

certain old matters he had uncovered [...] Among those, however, who have examined 

and correlated all this evidence, there remain several who cling to less rational and 

commonplace theories. They are inclined to take much of Blake’s diary at its face value  
35
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Berättarens skepsis över det övernaturliga som kan ha skett i novellen är tydlig, däremot lyfter 

han fram att det finns de som tror annorlunda. Lovecraft utnyttjar de olika diegesnivåerna för 

att skapa fantastik i novellen. Den som återberättar händelserna som beskrivs i dagboken är 

uppenbart kritisk till händelserna, men Blakes berättelse återger också vad andra tror kan ha 

hänt. Därmed får man även andra perspektiv på historien, och läsaren kan tveka om vad som 

har hänt. 

Berättaren fortsätter: 

Between these two schools of opinion the reader must judge for himself. The papers have 

given the tangible details from a skeptical angle, leaving for others the drawing of the 

picture as Robert Blake saw it – or thought he saw it – or pretended to see it.
36

 

Redan i novellens inledning får läsaren således veta att det finns en tvetydighet i materialet 

och att av de två olika tolkningarna finns det inget som är det självklara valet. Berättaren leds 

redan in i det tveksamma i novellen, även om berättaren är ”säker” på vad som skett så ger 

han läsaren en möjlighet att förankra sin tvekan.   

Efter detta inledande stycke återger berättaren berättelsen i Blakes dagbok. Blake flyttar 

vintern mellan 1934 och 1935 till staden Providence i USA. Providence är den stad där 

Lovecraft tillbringade merparten av sitt liv och som han kände väl. Detta har gjort att han 

kunnat koppla novellen till en verklig plats på ett annat sätt än de övriga novellerna.  

Från sitt kontorsfönster i våningen Blake flyttat till kan han se upp mot stadsdelen Federal 

Hill. På denna kulle ser Blake en gammal kyrka som fångar hans intresse. ”Of all the distant 

objects on Federal Hill, a certain huge, dark church most fascinated Blake. It stood out with 

especial distinctness at certain hours of the day, and at sunset the great tower and tapering 

steeple loomed blackly against the flaming sky”37 I flera månader studerar han kyrkan på 

avstånd med växande intresse; det är något mystiskt med den. Han inser att den måste vara 

övergiven då dess fönster aldrig är tända. Han lägger även märke till att fåglar inte verkar vilja 

slå sig ner på kyrkans tak. Efter denna tid av långväga iakttagande bestämmer han sig för att 

studera kyrkan på närmre håll.   
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Now and then a battered church façade or crumbling spire came in sight, but never the 

blackened pile that he sought. When he asked a shopkeeper about a great stone church the 

man smiled and shook his head […] Again he asked a merchant about the massive church 

of stone, and this time he could have sworn that the plea of ignorance was feigned. The 

dark man’s face had a look of fear which he tried to hide, and Blake saw him make a 

curios sign with his right hand.
38

 

Plötsligt hittar han fram till kyrkan på egen hand; han kommer till torget framför kyrkan. Han 

möter en poliskonstapel som han börjar tala med. När han frågar om kyrkan reagerar 

poliskonstapeln genom att göra korstecknet över bröstet och muttrar något om att ingen talar 

om den. Blake pressar då honom till att säga mer och konstapeln säger att de katolska 

prästerna varnade folk för kyrkan (stadsdelen Federal Hill har en stor del italienska 

innevånare, därav de katolska prästerna). Dessa säger att det en gång har funnits en monstruös 

ondska som har satt sina spår på byggnaden. Konstapeln talar även om en sekt som huserat 

där fram till 1877 då de flydde staden efter att en mängd försvinnanden fått innevånarna i 

staden att lägga ansvaret på sekten. Efter detta har inget velat gå i närheten av kyrkan. 

Poliskonstapeln går vidare och Blake står kvar och betraktar kyrkan.  

The afternoon sun came out from behind dispersing clouds, but seemed unable to light up 

the stained, sooty walls of the old temple that towered on its high plateau. It was odd that 

the green of spring had not touched the brown, withered growths in the raised, iron-

fenced yard. Blake found himself edging nearer the raised area and examining the bank 

wall and rusted fence for possible avenues of ingress. There was a terrible lure about the 

blackened fane that was not to be resisted.
39

 

Blake blir inte avskräckt av konstapelns historia, istället ökar hans intresse för kyrkan. 

Lovecraft skildrar den vidskepelse som omfattas av den lokala befolkningen gör att läsaren får 

upp ett öga för vad det är som kan vara övernaturligt i novellen. 

Blake finner nu upp en väg till kyrkan, först går han in på kyrkogården och sedan vidare in i 

själva byggnaden. Väl inne börjar han utforska de olika rummen. Kyrkans mittskepp visar 

tydliga tecken på att det är någon typ av sekt som har hållit till i kyrkan.  

The paintings on those windows were so obscured by soot that Blake could scarcely 

decipher what they had represented, but from the little he could scarcely decipher what 

                                                 
38

 H.P. Lovecraft (2011). s.7 
39

 H.P. Lovecraft (2011). s.8f 



Mikael Skäppegård 

LIVK10 
Vt-14 
 

20 
 

they had represented, but from the little he could make out he did not like them. The 

designs were largely conventional, and his knowledge of obscure symbolism told him 

much concerning some of the ancient patterns. The few saints depicted bore expressions 

distinctly open to criticism, while one of the windows seemed to shew merely a dark 

space with spirals of curious luminosity scattered about in it. Turning away from 

windows, Blake noticed that the cobwebbed cross above the altar was not of the ordinary 

kind, but resembled the primordial ankh or crux ansanta of shadowy Egypt.
40

 

I ett intilliggande rum hittar han även en mängd böcker tillägnade det ockulta, bland annat 

Necromonicon och Unaussprechlichen Kulten (vanligt förekommande fiktiva verk i 

Lovecrafts noveller). Han finner även en bok med ovanliga symboler och tecken. I hopp om 

att senare kunna tyda vad som står i denna stoppar han ner den i fickan. Efter att ha undersökt 

bottenvåningen grundligt tar han sig upp i tornet. När han väl har tagit sig upp för den långa 

spiraltrappan kommer han in i tornrummet. Detta är väldigt sparsamt belyst då fönstren delvis 

är mörklagda och dammet ligger tjockt på golvet. Lovecraft ger en detaljerad 

miljöbeskrivning och då han spenderat majoriteten av sitt liv i Providence kan han lättare göra 

en verklighetstrogen, detaljrik miljöbeskrivning. Detta bidrar till det otäcka i berättelsen då 

realismen blir mer påtaglig vilket i sin tur gör att fantastiken blir tydligare och därmed även 

skräcken. Kontrasten mellan verklighet, realistisk och overkligt, övernaturlig blir påfallande, 

och stärker läsarens tvekan om det skildrade underliga är verkligt eller overkligt. I mitten av 

rummet står en dryg meter hög pelare täckt med oigenkännliga hieroglyfer. På denna pelare 

finner han något han tycker är underligt:  

On this pillar rested a metal box of peculiary assymetrical form; its hinged lid thrown 

back, and its interior holding what looked beneath the dacade-deep dust to be an egg-

shaped or irregularly spherical object some four inches through. […] As Blake grew 

accustomed to the feeble light he noticed odd bas-reliefs on the strange open box of 

yellowish metal. Approaching, he tried to clear the dust away with his handkerchief, and 

saw that the figurings were of monstrous and utterly alien kind; depicting entities which, 

though seemingly alive, resembled no known life-from ever evolved on this planet. The 

four-inch seeming sphere turned out to be nearly black, red-striated polyhedron with 

many irregular flat surfaces; either a very remarkable crystal of some sort, or an artificial 

object of carved and highly polished mineral matter. […] The stone, once exposed, 

exerted upon Blake an almost alarming fascination. He could scarcely tear his eyes from 
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it, and as he looked at its glistening surfaces he almost fancied it was transparent, with 

half-formed worlds of wonder within. Into his mind floated pictures of alien orbs with 

great stone towers, and other orbs with titan mountains and no mark of life, and still 

remoter spaces where only a stirring in vague blacknesses told of the presence of 

consciousness and will.
41

 

Har sekten funnits på riktigt? Vad är stenen i lådan för något? Vad är det för syner Blake har? 

Är det på riktigt eller något han bara skrivit ner?  Utrycken för Blakes och den eventuelle 

läsarens tvekan är många. 

Efter att han slitit sin blick från stenen så fortsätter han undersöka rummet och finner till sin 

förskräckelse ett skelett. Skelettet visar sig vara en man vid namn Edwin M. Lillibridge och 

bredvid kroppen finner han en tidning. I tidningen står det skrivet dels om sekten och om de 

försvinnanden som tidigare skett i staden, men även om tillbedjandet av en låda funnen i 

egyptiska ruiner och vad sektmedlemmarna upplevde.   

[T]hey call up something that can’t exist in light. Flees a little light, and banished by 

strong light. Then has to be summoned again. […] the Shining Trapezohedron shews 

them heaven & other worlds & that the Haunter of the Dark tells them secrets in some 

way.
42

 

Vad är denna ”Haunter of the Dark”? Är det den som rasslar på loftet? 

Blake funderar på vad Lillibridge var ute efter i kyrkan; var han ute efter material till en 

artikel som ingen annan hade vågat sig på? Eller var det något annat? Berättaren återger 

Blakes tvekan och osäkerhet. Helt plötsligt kommer Blake på sig själv med att se in i stenen 

igen. Efter ytterligare några utomjordiska visioner bryts förtrollningen av en växande rädsla 

hos Blake. Då börjar stenen lysa svagt, Blake stänger igen locket på lådan, och hör ett svagt 

rasslande från tornets loft. Berättaren skyller detta på råttor, men Blake tror antagligen att det 

är något värre. Han får bråttom ner för spiraltrappan och ut ur kyrkan, hela vägen hem till sin 

våning på andra sidan staden.  

I dagarna efter sitt besök i kyrkan forskar Blake i det som framkommit, han läser flera böcker 

och tillbringar många timmar vid stadens tidningsarkiv. Den bok han tagit med sig från 
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kyrkan klarar han inte av att tyda. När Blakes blick faller på kyrkan blir han inte längre 

fascinerad utan nu fyller den honom bara med rädsla.  

Två månader senare (i juni) lyckas han till slut med att tyda texten i den bok han funnit, som 

visar sig vara ”the dark Aklo language used by certain cults of evil antiquity”. 43  I boken 

nämns det att man väcker ”the Haunter of the Dark” genom att stirra in i just den sten som 

fanns uppe i tornet. ”The being is spoken of as holding all knowledge, and demanding 

monsterous sacrifices.” 44   Rädslan i Blakes dagboksanteckningar ökar nu och han börjar 

skriva om mörka gudar och utomjordiska hemskheter. Han är uppenbarligen rädd att han har 

väckt ”the Haunter of The Dark”. Här ligger en stor del av det fantastiska i novellen, litar man 

på att det som Blake skriver är korrekt, eller ska man tro mer på berättaren som avfärdar det 

hela som vidskeplighet och inbillningar som kan förklaras av naturliga orsaker. Blake är dock 

inte ensam i sin rädsla; berättaren tar nu upp information som han funnit i tidningar från juli 

månad. Dessa tidningar rapporterar att det ”vidskepliga” folket uppe på Federal Hill har blivit 

ytterst oroliga sedan en främling tagit sig in i den hemska kyrkan. Man ber även de katolska 

prästerna att försöka förvisa det monster som man tror huserar där. Blake kommenterar detta i 

sin dagbok; han känner ånger för vad han har gjort och en skyldighet att begrava stenen från 

tornet. Det är alltså inte enbart Blake som är orolig, utan det är även av honom oberoende 

källor som utrycker rädsla och oro. Att det inte enbart är Blake som är rädd, lägger mer i hans 

vågskål. 

I mitten av juli kommer det mer information i tidningen, som får Blake att bli utom sig av 

rädsla. En storm hade slagit ut allt elektriskt ljus i staden under en timme och innevånarna 

uppe på Federal Hill hade under den här tiden blivit mycket rädda.  

Those living near the church had sworn that the thing in the thing in the steeple had taken 

advantage of the street-lamps’ absence and gone down into the body of the church, 

flopping and bumping around in a viscous, altogether way. […] It could go wherever the 

darkness reached, but light would always send it fleeing. […] During the dark hour 

praying crowds had clustered round the church in the rain with lighted candles and lamps 

[…] – a guard of light to save the city from the nightmare that stalks the darkness. Once, 

those nearest the church declared, the outer door had rattled hideously.
45
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När ljuset väl fungerar igen hörs ett hemskt oväsen inne i kyrkan och tornet. Ett par reportrar 

tar sig in i kyrkan under stora protester från folket utanför. Där inne finner de, liksom Blake, 

pelaren i tornet, men det nämns i tidningen inget om lådan eller skelettet. Det står däremot om 

brännmärken och en hemsk stank i kyrkan. Tidningen skyllde allt på vandalism vilket stöds av 

polisen.  

Efter detta ökar rädslan i Blakes dagbok; han spekulerar kring vad som skulle kunna hända 

vid ett eventuellt strömavbrott. Berättaren berättar att han under åskstormar ska ha ringt till 

elverket ett flertal gånger i panik och bett dem vidta alla möjliga åtgärder för att hindra ett 

eventuellt avbrott.  

He seemed to feel constant tugging at his will, and callers of that period remember how 

he would sit abstractedly at his desk and stare out of the west window at that far-off, 

spire-bristling mound beyond the swirling smoke of the city. His entries dwell 

monotonously on certain terrible dreams, and on a strengthening of the unholy rapport in 

his sleep. There is mention of a night when he awaked to find himself fully dressed 

outdoors, and headed automatically down College Hill toward the west. Again and again 

he dwells on the fact that the thing in the steeple knows where to find him.
46

 

Veckan efter detta bryter Blake delvis ihop; han klär sig inte, han lämnar inte sin våning och 

han binder fast sina fötter varje kväll så att han inte ska gå i sömnen igen. Fastä n han vidtagit 

dessa åtgärder vaknar han upp en natt och inser att han är inne i kyrktornet. Han får då 

bråttom ner för trappan, ut ur kyrkan och hem. Han bryter nu samman 

fullständigt. ”Thereafter, lounging exhaustedly about in a dressing-gown, he did little but stare 

from his west window, shiver at the threat of thunder, and make wild entries in his diary”.47 

Den åttonde augusti precis före midnatt bryter det ut en stor åskstorm. Blixtar slår ner i flera 

delar av staden och regnet öser ner. Blake försöker ringa elverket runt klockan ett på natten, 

men telefonnätet har gått sönder i stormen. Blake antecknar i sin dagbok hela natten och 

anteckningarna blir mer panikartade och fumligt nertecknade ju senare det blir.    

’The lights nust not go’;’It knows where I am’; ‘I must destroy it’; and ‘It is calling me, 

but perhaps it means no injury this time’; are found scattered down two of the pages.
48
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Klockan 02.12 går strömmen i hela staden, ”Lights out – God help me”49 skriver Blake i sin 

dagbok. På torget framför kyrkan står de katolska innevånarna från Federal Hill för att försöka 

mota bort vålnaden i kyrkan, dock är det i denna storm omöjligt att ha ljus tända.  Klockan 

02.35 sker en rad händelser vid kyrkan som en mängd pålitliga vittnen verifierat.  

There had for some time been a vague exhalation of strange, evil oddours from the church, 

and this had now become emphatic and offensive. Then at last a sound of splintering 

wood, and a large heavy object crashed down in the yard beneath the frowning easterly 

fa[c]ade. […] as the object neared the ground the people knew that it was the smoke-

grimed louver boarding of that tower’s east window. […] Nothing definite could be seen 

in the candleless night, though some upward looking spectators thought they glimpsed a 

great spreading blur of denser blackness against the inky sky – something like a formless 

cloud of smoke that shot with meteor-like speed toward the east.[…] a moment later they 

sent up a prayer as a sharp flash of belated lightning, followed by an earsplitting crash of 

a sound, rent the flood of heavens.
50

 

Dagen efter står det i väldigt kort om incidenten i tidningarna. Blixtnedslaget var inte i 

närheten av kyrkan utan längre österut på College Hill (där Blake har sin bostad). En student 

skall ha sett ett groteskt rökmoln i luften strax före blixtnedslaget. Från en studentbostad där 

ett av fönstren vette mot Blakes kontorsfönster kunde man se ett vitt ansikte titta västerut. När 

det var i samma position framåt kvällen blev studenterna boendes där oroliga och med hjälp 

av polis tog de sig in i Blakes våning där de finner hans kropp. ”the rigid body sat upright at 

the desk by the window, and when the intruders saw the glassy, bulging eyes, and the marks 

of stark, convulsive fright on the twisted features, they turned away in sickened dismay”51.  

Doktorn som undersöker kroppen säger att det är blixten som har dödat Blake, trots att 

fönsterrutan är hel. En annan, mer vidskeplig doktor tar dock Blakes anteckningar på allvar. 

Han letar upp den gula lådan och kastar den i den djupaste delen av bukten som staden ligger 

vid. Novellen avslutas sedan med ett långt utdrag från Blakes dagbok, skrivet precis innan han 

dör. Detta utdrag är fyllt med klassiska namn på olika gudar från Lovecrafts universum. De 

sista raderna lyder: 
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’I am Robert Blake, but I see the tower in the dark. There is a monstrous odour … senses 

transfigured … boarding at that tower window cracking and giving way … Iä … ngai … 

ygg …  

‘I see it – coming here – hell-wind – titan blur – black wings – Yog-Sothoth save me – 

the three lobed burning eye…’
52

 

Genom hela novellen visas berättarens skepsis på olika sätt. Han tar upp olika förklaringar på 

de händelser som har bevittnats av fler än Blake och han avfärdar Blakes 

dagboksanteckningar med att mannen tydligt har blivit galen. Men det finns mycket material 

som stämmer överens med Blakes anteckningar; reportern Lillibridge försvann 1893 och det 

huserade en sekt i kyrkan fram tills 1877. Som läsare står man nu inför valet mellan 

berättarens skeptiska men verklighetsförankrade syn på Blakes historia, eller att ta Blakes 

anteckningar på allvar. Man får ha i åtanke att berättaren är partisk i frågan och hans 

återgivelse blir influerad av detta. Bland de karaktärer som upplevt något som kan vara 

övernaturligt, så finns ingen tvekan, antingen har de helt köpt att det är något övernaturligt 

eller så försöker de förklara det med naturlagarna; hos läsaren uppstår däremot en tvekan, 

ställd inför dessa två alternativ. Stämmer det som Blake skrivit eller var han galen? Var det ett 

monster som bröt sig ut ur kyrkan den stormiga natten eller var det en spontan explosion till 

följd av förruttnelse?  

Sammanfattning och avslutande diskussion 

I denna analys har jag kommit fram till att det finns en tvekan mellan det verkliga och det 

overkliga i samtliga noveller. Denna tvekan kan finnas både hos en karaktär i novellen och 

hos läsaren eller hos någon av dessa instanser. Det finns vissa frågor som får förklaringar, 

men i slutändan så får man inte svar på de viktiga frågorna och man kan inte med de svar man 

fått lista ut om det har skett något övernaturligt eller inte. Därför kan samtliga noveller 

placeras in i fantastiken. Lovecraft hjälper en att komma in i osäkerheten och fantasin som 

krävs, samtidigt som han även håller greppet om verkligheten genom sina specifika och 

realistiska miljöbeskrivningar som gör att miljöerna känns bekanta och verklighetstrogna. 

Trots Jones inledande skepsis i ”The Horror in the Museum” kan vi inte vara säkra på vad 

som hänt. Vi får svar på frågan som uppstår när Jones plötsligt ställs inför ett monster i 
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museet, det visar sig vara Rogers utklädd; men detta är bara en liten del av frågan som 

novellen ställer en. Det kan vara en vaxkonstnär som mist förståndet då han tillägnat för 

mycket tid med sina egna skapelser. Eller ett urgammalt gudalikt monster som väckts till liv 

av just denna vaxmakare. Denna tvekan tilltar då huvudpersonen tvekar på sitt egna 

sinnestillstånd i vissa delar av novellen. Men då det inte finns ett självklart svar i slutet av 

historien så håller den sig till fantastiken hela vägen ut.  

I ”Beyond the Wall of Sleep” ställer vi oss frågan hur långt drömmen sträcker sig och var tar 

verkligheten vid? Är det bara en ungdomlig önskan att lyckas som manifesteras i hans sinne, 

som hans äldre kollega tror? Är det en utomjordisk drömvarelse som har varit fångad i 

patientens kropp eller är han endast sinnesjuk? Hur kommer det sig att det huvudpersonen 

fick berättat för sig av denna varelse sedan sker på riktigt? Eller är det underliga 

himlafenomenet en ren tillfällighet? Att detta är en återberättelse spär ytterligare på läsarens 

tvekan, då berättarens egna tvekan ökar läsarens. Även i denna får vi inte klarhet i vad som är 

på verkligt och vad som är övernaturligt. Denna ligger väl inom fantastikens gränser.  

“The Haunter of the Dark” den sista och kanske mest fantastiska novellen av dessa tre. Även 

om berättaren har sedan länge bestämt sig för att de till synes övernaturliga händelserna inte 

är mer än en galen författares vanföreställningar, uppstår det en tvekan hos läsaren. Detta då 

den information som finns i dagboken får stöd från andra källor. Det är även så att andra i 

novellen tror på det som står i dagboken och agerar därefter. Läsaren ställer sig frågan om 

Blake endast var galen eller om han verkligen släppt lös en mörkrets demon. Var det då detta 

monster som dödade honom eller var det ett vanligt, naturligt blixtnedslag. Dessa frågor får 

läsaren inte ett klart svar på och fantastiken råder genom hela novellen. Det som höjer nivån 

på fantastiken i novellen är Lovecrafts användande av diegesnivåerna. Att berättaren återger 

information från en dagbok, som i sin tur återberättar texter den läst ökar mystiken i 

berättelsen och därmed tvekan. 

När ”The Haunter of the Dark” och ”Beyond the Wall of Sleep” publicerades för första 

gången var det i olika skräckorienterade magasin (Weird Tales och Pine Cones). Om man som 

läsare hade läst någon av dessa noveller vid den första utgivningen så bör detta ha ökat den 

fascinerande kraften i dem. Detta dels för att läsaren enklare hade kunnat leva sig in i 

miljöerna och övriga samtida fenomen, men även för att det sätt de är skrivna på fungerar bra 
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i ett magasin. Läsaren kan lättare tänka sig novellerna som en insändare eller ett brev i den 

formen, vilket gör att händelserna i novellerna blir ännu mer trovärdiga för läsaren.  

För att kunna göra denna analys är det nödvändigt att läsaren släpper taget om sin verklighet 

under den tid man läser novellen. Om läsaren inte låser upp möjligheten för ”det förunderliga”, 

så låser man texten till ”det otäcka”. Samtidigt som läsaren måste hålla sig kvar i ”det otäcka” 

och inte helt släppa taget om verkligheten för att då enbart landa i ”det förunderliga”. Det är 

endast om man som läsare klarar av att hålla en balans mellan båda delarna som man kan 

hitta ”det fantastiska”.    

Om man gör som Lovecraft säger och släpper taget om vardagslivet och ger det övernaturliga 

en chans, så kanske man överlämnar sig till det övernaturliga helt och hållet. Läsarens 

subjektivitet spelar stor roll för hur det fantastiska framträder. Beroende på hur mycket man 

vill se det som kan tänkas vara övernaturligt i en berättelse så kan den bli mer eller 

mindre ”fantastisk”. 

Vidare forskning 

Att fokusera mer på diegesnivåernas inverkan på fantastiken i olika noveller, ”The Haunter of 

the Dark” hade då varit ett utmärkt exempel att jämföra med verk av andra författare. Det 

hade även varit intressant att jämföra olika moderna böcker, tv-serier, filmer eller andra 

moderna tappningar av ”Lovecraftian horror” och jämföra dessa med Lovecrafts verk, hitta 

likheter och skillnader, finns det någon gemensamt bland de Lovecraft- inspirerade verken 

som inte står att finna i Lovecrafts egna verk? 
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