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Inledning 

Edgar Allan Poes novell "The Fall of the House of Usher" publicerades för första gången år 

1839 i Burton's Gentleman's Magazine där Poe också jobbade som redaktör.
1
 Novellen är ett 

av hans mest mångbottnade verk och handlingen kretsar kring hur en anonym jagberättare 

hörsammar sin barndomsväns vädjan om ett besök. Barndomsvännen, Roderick Usher och 

hans syster Lady Madeline Usher bor på familjens gods och är de enda nu levande 

medlemmarna av det anrika adelssläktet Usher. Anledningen till att Roderick ber sin 

barndomsvän att besöka honom är för att hans hälsa vacklar och han hoppas att ett besök från 

hans vän ska hjälpa till att motverka sjukdomsförloppet. 

     Rodericks sjukdom tar sig allvarliga uttryck både fysiskt och psykiskt och den djupa 

melankoli som präglar Roderick påverkar hans syn på tillvaron i sådan utsträckning att det 

präglar honom mer än något annat. För Roderick är tillvaron stigmatiserad av det tunga 

släktarvet, han och hans syster är de sista av släkten Usher som fortfarande är i livet. Det är 

oklart vad detta arv för med sig, allteftersom tiden har gått har också släkten Ushers forna 

glans bleknat och reducerats till en alltmer dekadent tillvaro. Omgivningen, själva huset 

Usher, som en gång stod som ett monument över det stolta släktet är också det långt gånget i 

sitt förfall. Den dekadenta och melankoliska stämningen i novellen utgör också dess kärna. 

     Syftet med denna uppsats är att analysera vilken betydelse den melankoliska stämningen 

har i Poes novell. Vid analysen av novellen ter sig fenomenologins begreppsapparat lämplig 

då den, särskilt hos Heidegger, utvecklats i dialog med den romantiska och postromantiska 

tradition Poe ingår i. Då stämningen som fenomen främst går att skönja genom dess inverkan 

på karaktärerna i novellen kännetecknas den också av sin egen svåråtkomlighet. Den återfinns 

i gränslandet mellan känslorna och tingen och formar novellens meningssammanhang. 

     I syfte att i bästa möjliga mån klarlägga stämningens betydelse för novellen kan det vara 

av vikt att som utgångspunkt förhålla sig till följande frågeställningar: Hur visar sig 

stämningen i novellen?  Hur gestaltas den? Hur kan man förstå den, och i vilken utsträckning 

präglar den novellen? 

 

Fenomenologisk bakgrund 

De fenomenologiska begreppen möjliggör en beskrivning av hur stämningen visar sig, 

gestaltas och har betydelse för novellen som helhet. Uppsatsen syftar således inte till att 

analysera vare Heideggers antiesteticism eller hans destruktion av metafysiken. Den använder 

                                                           
1
 K. J. Hayes, "Chronology of Poe's Life" i The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe, West Nyack 2002, s. 

xvii. 
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sig bara av likheten mellan Poes novell och den särskilda del av Heideggers tänkande som 

handlar om sättet att förhålla sig till meningen hos stämningar av ångest, fruktan, melankoli 

och dekadens. Detta i syfte att begreppsliggöra novellens suggestivt antydande 

meningssammanhang. Det kan därför vara värt att påpeka att begreppet "det metafysiska" 

kommer att användas i den allmänna mening det vanligen har i den postromantiska litterära 

traditionen, av att stå för det som överskrider människans normala fattningsförmåga, inte i 

Heideggers precisa mening. 

     Som Poul Lübcke i sin essä "Husserl: Filosofi som sträng vetenskap" beskriver själva 

grundtanken i Husserls erfarenhetsfilosofi så utgår den från tanken att erfarandet av tinget 

också bekräftar dess existens, dess vara. Varseblivningen av någonting, vare sig det är fysiskt 

eller abstrakt utgör således grunden för dess varande.2 

     I sin bok Heideggers väg beskriver Daniel Birnbaum och Sven Olov Wallenstein hur 

Martin Heidegger, som under en tid var Edmund Husserls assistent, efter en tid delvis kom att 

bryta med sin mentors tänkande. Heidegger håller förvisso också han varat som centralt i sin 

filosofi, dock under andra förutsättningar. Enligt Heidegger var Husserls teorier subjektiva i 

och med det faktum att de höll jaget som utgångspunkt för upplevelsen av varat. Heidegger 

menade att den fenomenologiska reduktionen var en tom gest eftersom det i förlängningen 

blev en teoretisk åskådning av en praktik. Han menade att det jag som upplever tingen hos 

Husserl redan från början tagit ett steg tillbaka från det faktiska varat den fenomenologiska 

traditionen ursprungligen eftersträvade att blottlägga.
3
 

     Heidegger menar att Husserls teorier brister på grund av att de utgår från ett jag, eftersom 

detta medför att det skapas en subjekt/objekt-relation. För att kunna kringgå detta problem 

måste man avstå från att utgå från individen, och istället se den som i-världen-varo, som 

tillvaro, som Dasein. Individen är kastad in i ett vara, detta innebär att individen befinner sig i 

ett sammanhang. Tillvaron, å sin sida, är själva sammanhanget. Själva nyckeln till tillvaron 

står att finna i just benämningen tillvaron, det som läggs till varat är alltså den mening 

individen lägger på världen som bara existerar. 

     Fenomenologins utgångspunkt i förståelsen av existensen ligger till grund för dess tolkning 

av mening. Heideggers vidareutveckling av Husserls teorier har, som tidigare nämnts, 

utvecklats i dialog med den romantiska och postromantiska estetiska tradition som Poe var en 

del av. I Heideggers fenomenologi återfinns därför en välutvecklad begreppsapparat som kan 

                                                           
2
 P. Lübcke, Husserl: "Filosofi som sträng vetenskap" i Vår tids filosofi, Stockholm 1987, s. 56. 

3
 D. Birnbaum, S-O. Wallenstein, Heideggers väg, Stockholm 1999, s. 14. 



5 
 

te sig både lämplig och intressant vid analyserandet och utkristalliserandet av de dekadenta, 

melankoliska samt stämningspräglande aspekterna i Poes novell. 

     Heidegger har i sina teorier om varande och meningsskapande använt sig av begreppet 

Stimmung som syftar till att föra samman meningsskapandet och tillvaron utifrån den 

stämning som råder. Heidegger menar att stämningen är ett resultat av hur tillvaron upplevs. 

Den är riktad mot tingen eftersom de utgör tillvarons sammanhang, det inomvärldsliga. 

Fruktan är så ett fenomen som riktar sig till de inomvärldsliga tingen. Individen har, i termer 

av fruktan, alltid en relation till tingen, eftersom de formar tillvaron. I den andra delen av 

Varat och tiden beskriver Heidegger fruktan som inomvärldsligt fenomen på följande vis: 

 

Fruktan är ju ett fruktande inför /för/ någonting hotfullt, som är skadligt för 

tillvarons faktiska kunna-vara och [...] närmar sig inom kretsen av det tillhands- och 

förehandenvarande som tillvaron ombesörjer. Fruktandet upplåter, på den alldagliga 

kringsynens vis, någonting hotande. Ett blott åskådande subjekt skulle aldrig kunna 

upptäcka någonting dylikt.
4
 

 

Fruktan är utifrån detta perspektiv den känsla som gör individen varse om att någonting hotar 

tillvarons fortsatta i-världen-varo, dess existens. Fruktan är direkt i den meningen att den är 

knuten till de inomvärldsliga tingen eller andra existenser. Heidegger menar att fruktan är 

bestämd av ett "sig-ängslandets 'inför vad?'"
5
, ängsligheten är således riktad mot någonting. 

     För att ytterligare tydliggöra hur detta gestaltar sig kan man dra en parallell till Heideggers 

beskrivning av ångest. Om fruktan är den känsla som är starkast knuten till det 

inomvärldsliga, tingen och andra existenser, är ångesten den känsla som är knuten till det som 

inte är inomvärldsligt. Ångesten, för Heidegger, är ängslighetens yttring gentemot den egna 

existensen. När man inte ser någon mening i tillvaron yttrar sig detta som ångest, frågan blir 

då inte som med fruktan ett inför vad? utan istället ett för vads räkning? Ångesten blir på 

detta vis känslan av meningslöshet.  

     Fredrik Svenaeus sammanfattar i sin essä "Heideggers stämningsbegrepp" Heideggers syn 

på ångestens koppling till fruktan på följande vis: 

 

Fruktan kan ses som en oegentlig version av ångesten som genom förfallenheten 

fallit till världen, d v s knutits till ett ting eller en annan människa. Det som ångesten 

fruktar inför är inte något inomvärldsligt varande utan själva i-världen-varon. 

Ångesten är ångest inför allt och inget, den är ångest inför själva existensen. [...] 

                                                           
4
 M. Heidegger, Varat och tiden, Göteborg 1992, s. 134. 

5
 ibid, s. 136. 
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Intigheten gör sig gällande genom att världen förlorar sin betydelsefullhet, genom att 

existensen blir meningslös.
6
 

 

Fruktan är den känsla som uppstår när existensen hotas av någonting inomvärldsligt, ångesten 

uppkommer när existensen inte längre har någon mening. Tillsammans utgör dessa två 

fenomen exempel på grundbefintligheter genom vilka man kan närma sig en förståelse av 

existensen. Fruktan, som är inomvärldslig, exemplifierar ett utkristalliserande av individens 

existens inom tillvaron medan ångesten exemplifierar stämningen när det inte finns någon 

mening med tillvaron. Ångesten blottar således tillvaron därför att det i detta stadium inte 

finns någon tillagd mening till varat. 

 

Ångesten ängslas för den nakna tillvarons räkning, en tillvaro kastad in i 

kusligheten. Ångesten bringar tillvaron tillbaka mot den innerligast egna, 

individualiserade kastadhetens pura att.
7
 

 

     Ångesten är det fenomen som lyfter individen ur tillvaron, perspektivet blir metafysiskt 

eftersom att ångesten, enligt Heidegger, inte är riktad mot något don eller ting och endast 

existensen, varat kvarstår. Ångesten är skrämmande eftersom den är obekant, det finns 

ingenting att relatera till, det är därför ångesten, enligt Heidegger, ligger till grund för 

förståelsen av existensen. I och med att tillvaron i ångestens tillstånd inte längre har någon 

mening blir detta en grundbefintlighet. Stämningen är vid detta tillfälle just den att tillvaron 

saknar mening.
8
  

     Den här uppsatsen syftar inte till att applicera Heideggers begrepp på Poes novell. Istället 

läser den novellen som en studie i melankoliskt meningsskapande, eller snarare förlust av 

förmågan till meningsskapande, och tar hjälp av fenomenologins begrepp för att formulera 

analysen och lyfta fram särskilda aspekter då det är möjligt. Detta sker utifrån det faktum att 

fenomenologin själv, särskilt Heideggers, utvecklats i en ständig dialog med den romantiska 

och postromantiska estetiska tradition Poe utgör en så viktig del av. Den sammanflätning av 

dekadens, melankoli och stämning som i återfinns novellen tecknar en erfarenhet som 

fenomenologins begrepp kan hjälpa till att formulera. 

 

                                                           
6
 F. Svenaeus, "Heideggers stämningsbegrepp" i Fenomenologiska perspektiv, Stockholm 1996, s. 148. 

7
 M. Heidegger, Varat och tiden, Göteborg 1992, s. 137. 

8
 F. Svenaeus, "Heideggers stämningsbegrepp" i Fenomenologiska perspektiv, Stockholm 1996, s. 147 f. 
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Den estetiska metafysiken i "The Fall of the House of Usher" 

Poes novell är av många ansedd som ett av hans absolut mest fulländade verk, den 

mångbottnade handlingen i kombination med den omfattande symboliken i framställningen 

har sedan den första publikationen år 1839 uppmuntrat många litteraturkännare att tolka dess 

innebörd.  Även om verket öppnar sig för många olika förhållningssätt är de flesta forskare 

ense om att novellen är mycket noggrant strukturerad. Kanske är det Poes noggrannhet och 

omsorgsfulla balanserande av effektfulla intryck som ligger till grund för den omfattande 

diskussion novellen har skapat. 

     Sin essä "Poe´s ‘constructiveness’ and ‘The Fall of the House of Usher’" inleder Scott 

Peepless med att peka på hur Poe har varit ytterst beräknande och medveten om vilka effekter 

han velat uppnå. 

 

As critics have long noted, "The Fall of the House of Usher" is carefully structured, 

with the interpolated (and previously published) poem, "The Haunted Palace," 

positioned appropriately in the middle to function as a mise en abyme, a miniature of 

the story that contains it.
9
 

 

Det är, som Peepless hävdar, nästintill omöjligt att bortse från det faktum att novellen 

innehåller en dikt, "The Haunted Palace", som allegoriserar den själv i dess helhet. Peepless 

lägger mycket stor vikt vid denna dikts utformning och menar att dess strukturerande av 

handlingen går igen på flera plan i novellen och därför är av stor vikt för förståelsen av 

densamma. Vad han vill visa är inte nödvändigtvis hur dikten framställer novellen i sin helhet, 

han menar snarare att ett sådant framställande kan ses som ett gestaltande av en underliggande 

struktur som går igen i novellen. Dikten som sådan syftar inte bara till att porträttera novellen, 

den syftar till att spegla en medvetenhet och sporra ett reflekterande över hur allting kan 

kopplas samman genom hur det är strukturerat. Peepless menar således att den underliggande 

strukturen i sig ger upphov till de yttringar som framträder i novellens handling. 

     Dessa yttringar, den faktiska sammanvävningen av händelser som utgör Poes novell, 

menar Rachel Polonsky i sin essä "Poe´s Aesthetic Theory" har en del av sitt estetiska arv 

knutet till den estetiska reformation som ägde rum under den tidiga romantiken. Hon vill visa 

hur Poes framställningar har sina rötter i ett för tiden nytt tänkande som eftersträvade att 

gestalta hur konsten föder själsliga upplevelser som står bortom alla försök till analys. Det 

klassicistiska arvet som ville konservera och demonstrera fulländning i konsten genom balans 

                                                           
9
 S. Peepless, "Poe´s ‘constructiveness’ and ‘The Fall of the House of Usher’" i The Cambridge Companion to 

Edgar Allan Poe, West Nyack 2002, s. 179. 
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och struktur var enligt denna åskådning förlegat och låg långt ifrån konstens egentliga 

innebörd. Efterliknandet av föregångare var således inte längre någon norm. 

 

In the early nineteenth century, the English Romantic poets reversed the mimetic 

model of creativity, and turned their attention from the work of art to the poet’s own 

creative process, defining art as the communication of the inner processes of the 

poet’s imagination or soul onto the images of the external world. Art’s ultimate 

effects are beyond technical analysis, a communication to the receiver of indefinable 

excitements and intensities originating in the “soul” of the artist. A new vocabulary, 

and a new level of philosophical complexity and quasi-theological obscurity were 

introduced into the language of criticism in the generation preceding Poe. This 

raised new questions about what is intelligible and susceptible to theoretical 

solution.
10

 

 

Polonsky vill visa att Poe bar med sig ett estetiskt arv från generationerna som föregick 

honom i form av den metafysiska strävan som de menade hade sitt ursprung i konsten. Själva 

syftet med konsten var de upplevelser och den mening betraktaren uppnådde genom 

kontakten med den. Detta, menar Polonsky, har haft inverkan på Poes författarskap på så sätt 

att hans konst skulle väcka känslor hos och göra intryck på betraktaren, i syfte att få 

betraktaren att befatta sig med den metafysik som därmed gjorde sig påmind. Konsten kunde 

alltså genom sin utformning inspirera till filosofi och kritiskt tänkande, alltså inte bara visa på 

fulländning genom klassicistisk ordning. 

     Om man utifrån Polonskys och Peepless respektive infallsvinklar ser på Poes estetik blir 

det tydligare att Poes författarskap i allmänhet och "The Fall of the House of Usher" i 

synnerhet är väldigt mångbottnade. Om man ska våga sig på en sammanfattning kan man 

närmast hävda att det hela tiden hos Poe finns en medvetenhet i utformningen av "The Fall of 

the House of Usher", i form av en underliggande struktur och en särpräglad estetik. Det är i 

mötet med dessa aspekter man som betraktare kommer som närmast Poes konst, dynamiken i 

framställningen både fängslar och förundrar, och det är också precis vad Poe syftade till. 

 

The list of paired characters, events, places, and objects that can be regarded as 

doubles for their more-than-coincidental resemblance testifies to the density of Poe’s 

construction, and perhaps to the ingenuity of literary critics: the twins Roderick and 

Madeline; Roderick and the narrator, who eventually becomes “infected” by his 

friend’s condition; Roderick’s abstract but vault-like painting and the vault where 

                                                           
10

 R. Polonsky, "Poe´s Aesthetic Theory"  i The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe, West Nyack 2002, 

s. 43. 
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Madeline is buried; “The Haunted Palace” and “The Fall of the House of Usher”; 

“The Mad Trist” – the Gothic romance the narrator reads to Usher – and the events 

that echo its sounds in the house; the thunderstorm and the tumultuous climax of the 

story. Then there is the house, which is “doubled” or reflected in the tarn, but also 

reflected in the double-meaning of “house,” referring to the family as well as their 

dwelling, and more specifically reflected in Roderick, whose poem likens the 

“palace” to its master; or, if the story is a kind of dream or psychological journey of 

the narrator, as several critics have suggested, the house may express the psyche of 

the narrator.
11

 

 

Peepless hävdar att det knappast är någon slump att flertalet av de mest framträdande 

detaljerna i novellen visar sig som par. Han menar att det är en strukturmässigt alldeles för 

tydlig konstruktion för att kunna avfärdas som något slumpmässigt sammanträffande. Han 

fortsätter sedan att peka ut flera av de parbundna aspekter som ofta lyfts fram för att illustrera 

denna företeelse.
12

 Det han vill illustrera genom att lyfta fram dessa aspekter är att det hos Poe 

finns ett omsorgsfullt beräknande i konstruktionen av ett verk, och att detta tydligt 

exemplifieras i "The Fall of the House of Usher".  

     Peepless menar att Poes användande av parbundenhet i konstruktionen av novellen skapar 

en strukturmässig kompakthet. Det faktum att parbundenheten går igen på flera 

strukturmässiga nivåer i novellen tjänar till att främja en känsla av spegelverkan.
13

 Att 

Roderick och Madeline är tvillingar är ett uppenbart faktum, Rodericks målnings likhet med 

källarvalvet där Madeline begravs är också ett exempel på spegelverkan, men inte lika uttalat 

tydligt. Parbundenheten på grundläggande nivåer antyder också att detta fenomen går igen på 

mer svåråtkomliga plan, exempelvis i berättarens psyke och i dess likhet med själva huset. 

Kompaktheten i Poes struktur gör att meningssammanhangen ligger så pass nära varandra, 

vare sig de är uppenbara eller mer svåråtkomliga, att de sammanflätas. 

     Under rubriken "The Universe of Roderick Usher"
14

 i sitt verk Ivory Towers and Sacred 

Founts från 1964 ägnar Maurice Beebe kompaktheten i Poes novell samma uppmärksamhet, 

dock utifrån ett mer symboliskt perspektiv. Han menar att förståelsen av tvetydigheterna inom 

de tätt sammanlänkade relationerna inom novellen kan främjas av att Rodericks tillvaro liknas 

vid ett begränsat universum.
15

 

                                                           
11

 S. Peepless, "Poe´s ‘constructiveness’ and ‘The Fall of the House of Usher’" i The Cambridge Companion to 

Edgar Allan Poe, West Nyack 2002, s. 180. 
12

 ibid, s. 180. 
13

 ibid, s. 180. 
14

 M. Beebe, Ivory Towers and Sacred Founts, New York 1964, s. 118. 
15

 ibid, s. 118. 
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The House of Usher is like the universe not only in that everything is related but also 

in that it is limited. In Eureka Poe insists that the universe we know is not infinite 

and that there may be many neighboring universes each with its own god. As a 

result, our universe could conceivably be entered and left again. The same is true of 

the house of Usher, and Poe permits us to crack the shell with the narrator, who 

comes from the outside, travels the ‘whole of a . . . day’ through ‘a singularly dreary 

tract of the country,’ arrives at ‘an atmosphere which had no affinity with the air of 

heaven,’ enters the house, walks ‘through many dark and intricate passages,’ meets 

Roderick Usher in what appears to be the central apartment, is a reluctant observer 

of all that occurs, and finally leaves – a rounded process which in itself suggests the 

circle-like unity of the story. The emphasis on the isolation of the house of Usher 

helps the impression of a self-contained world, a totality.
16

 

 

Beebe menar att det är på grund av berättarens initiala skepticism denne kan fungera som ett 

snitt i det annars så kompakta universum huset Usher utgör. Berättaren skiljer sig från de 

avvikelser som i detta universum, på grund av sin isolation, blivit norm. Berättaren är 

främmande för det universum han nu befinner sig i. Beebe betonar, i likhet med Peepless, att 

parbundenheten spelar en central roll inom novellen, han hävdar att själva enigheten i detta 

slutna universum utgörs av att entiteter speglar varandra. Detta medför i sin tur att det är 

berättaren, som vanligtvis skulle betraktas som normal, som avviker från normen. Beebe 

pekar på att parbundenheten genomsyrar novellen hela vägen från hur huset Usher stillsamt 

speglas i tjärnen framför huset till det faktum att Roderick och Madeline är tvillingar.
17

 Ifall 

berättarens närvaro stör balansen i detta isolerade universum blir detta också kontrasten 

genom vilken detta universum kan observeras. Med denna liknelse om ett slutet och begränsat 

universum vill Beebe också visa att denna slutenhet är starkt bunden till dess egen existens, 

och som exempel på detta lyfter han fram att alla dessa kraftfulla parbundenheter, vilka 

existerar inom huset Usher också som helhet i novellens inledning, reflekteras i tjärnens 

stillsamhet. Beebe skriver: "The ‘unruffled’ tarn may be interpreted as the oneness or 

nothingness from which all has emerged and to which all must return."
18

 Slutenheten blir 

utifrån detta perspektiv således det som sammanbinder detta isolerade universum samtidigt 

som det lägger grunden för dess undergång. Kraftfullheten i det faktiska huset har i bilden av 

sig självt sin motpol, stillsamheten speglar huset samtidigt som det är dess motsats. 

                                                           
16

 ibid, s. 120. 
17

 ibid, s. 120. 
18

 ibid, s. 121. 
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     Rodericks bundenhet till den omgivning huset utgör, menar Beebe, är en nödvändig följd 

av Poes strävan efter enhet. "A belief in the sentience of things is a necessary corollary of 

Poe's insistence on unity. Because the heart divine is ‘our own,’ each soul ‘is, in part, its own 

God – its own Creator.’"
19

 Poe likställer, enligt Beebe, Roderick med den tillvaro inom vilken 

han befinner sig, han är en del av det meningssammanhang som utgör tillvaron. Beebe 

beskriver fenomenet på följande vis: 

 

Poe's equating of agent with substance permits us to understand how Roderick 

Usher, presumably a created being, can influence his environment as well as be 

affected by it. While his morale is affected by the physique of his surroundings, his 

own mind helps to determine the character of the house and tarn. Roderick Usher is 

the dramatic center of the story, and we must see the chain from his point of view.
20

 

 

Kärnan i Beebes liknelse mellan Rodericks tillvaro och ett slutet universum blir den att man 

bör betrakta Roderick som novellens centrum, han blir på detta vis navet i ett cirkulärt 

meningssammanhang. Då detta meningssammanhang i grunden är uppbyggt av parbundenhet 

antyds det att om omgivningen har möjligheten att påverka Rodericks psyke så har Rodericks 

psyke samma möjlighet att påverka omgivningen. Svåråtkomligheten och flyktigheten i detta 

fenomen ligger i att det endast går att skönja genom de effekter det har på tillvaron, alltså den 

del av detta universum som synliggjorts genom berättarens störning av den ordning som 

rådde. 

     För att ytterligare belysa hur pass dynamisk och samtidigt välkomponerad Poes estetik 

faktiskt är kan man blicka till Polonskys beskrivning av hur Poe i sin föreläsning The Poetic 

Principle bekräftar att han håller bland annat den romantiska traditionens retorik och 

användande av metaforer högt. Som Polonsky poängterar finns det hos Poe också ett 

avståndstagande gentemot den romantiska traditionen. I The Philosophy of Composition tar 

Poe avstånd från den romantiska tradition som säger att konstnärligt skapande ska utgå från 

spontaniteten och därefter växa i samklang med denna.
21

 

 

While not a direct descendant of Romantic criticism, Poe draws at will on its 

conceptual vocabulary, its rhetoric, and its metaphors, most strikingly in the lecture 

“The Poetic Principle” – written at the end of his life and often regarded as a 
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summary of his thinking about aesthetic questions – in which his most striking 

“aestheticist” apothegms appear. In “The Philosophy of Composition,” however, 

Poe discards the Romantic organic metaphors for poetry which envisages artistic 

creation as a process of spontaneous growth, and redirects critical attention onto 

technique, to art as a clever illusion which the artist controls like a mathematical or 

mechanical problem. Poe’s imagination was constantly drawn towards elaborate 

technical systems and deft scientific tricks that promise to solve the mysteries of 

existence.
22

 

 

Det finns alltså, som Polonsky demonstrerar, ett romantiskt arv hos Poe, men det är inte det 

arvet från romantikens konstnärliga skapelseprocesser som till fullo styr hans estetik. 

Polonsky vill visa att Poe i sitt skapande var mycket självmedveten och därför valde att bruka 

det han fann mest intressant och användbart hos sina föregångare samtidigt som han inte 

följde de konventioner han inte ansåg gynna hans eget skapande. Poe satte underfundig teknik 

framför spontanitet, detta tillsammans med hans välutvecklade retorik och bildspråk genom 

metaforer skapar en estetik karaktäristisk för honom.  

     Estetiken Polonsky vill demonstrera gestaltar sig mycket tydligt i "The Fall of the House 

of Usher". Poe har inte låtit fantasin och spontaniteten löpa fritt och genast låtit skräcken forsa 

över läsaren. Istället har Poe likt en marionettspelare ett snöre till varje fras och formulering i 

novellen, det som upplevs i novellen är precis det Poe vill att läsaren ska uppleva precis när 

den upplever det. Skickligheten i hans sammanvävande av språket och tekniken utgör kärnan i 

den estetik som placerar läsaren i ett tillstånd där denne upplever samma känslor och 

stämning som karaktärerna i novellen. 

     Peepless, ur sitt mer strukturellt präglade perspektiv, liknar Poes ord vid de stenar som 

utgör själva huset. Han menar att Rodericks övertygelse om att stenarna är kännande och att 

deras kollaps sker som en reaktion på Rodericks egen kollaps är en koppling som antyder att 

huset är levande.
23

 Antydan om att huset självt på något sätt lever är i ordets fulla bemärkelse 

bara en antydan, men på det sätt Poe har konstruerat hela novellen finns det både hos 

karaktärerna i novellen och hos läsaren en gnagande ovisshet om huruvida så är fallet. 

 

Roderick believes that the dead stones that make up his house are sentient, and given 

the fact that they collapse in sympathy with his fall, the story suggests that the house 

is in some way alive. Likewise, the words themselves, like the Gothic conventions 
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that Poe pieces together, are “dead,” but Poe’s construction brings the house to 

life.
24

 

 

Peepless jämförelse mellan stenarna som utgör huset och orden som utgör novellen syftar till 

att åskådliggöra hur strukturen ligger till grund för uppfattningen om huset som levande. 

Dock är detta inte bara en fråga om huruvida huset lever eller inte. Det handlar också om hur 

Poe genom att sammanfläta gotiska konventioner, som till skillnad från romantiska 

konventioner inte syftar till att försköna utan snarare att förskräcka, med sin noggranna 

tekniska strukturering lyckas befästa bilden av huset som levande. 

     Även i Poes samtid fanns ett intresse för att analysera hans förmåga att genom sina verk 

porträttera tillvarons flyktiga och mer svårförklarliga aspekter. Den franske författaren och 

Poe-kännaren Charles Baudelaire skriver i sitt verk Amerikas blixt – Om Edgar Allan Poe 

följande om den aspekt han hävdar i stor utsträckning präglade Poes syn på människan: 

 

Det finns, hävdar han, i människan en mystisk kraft som den moderna filosofin inte 

velat ta med i beräkningen. Likväl förblir utan denna okända kraft, denna urdrift, en 

mängd av människans handlingar oförklarade och oförklarliga. Dessa handlingar 

utövar lockelse endast därför att de är onda och farliga. De äger avgrundens 

tjuskraft. Denna primitiva oemotståndliga kraft är det naturliga fördärv som gör 

människan på en gång till dråpare och självmördare, mördare och bödel. Ty, tillfogar 

han med ett verkligt satanistiskt skarpsinne, omöjligheten att finna ett rationellt 

motiv för vissa onda och riskfyllda handlingar skulle kunna få oss att ta dem för 

Djävulens ingivelser, om inte historien och erfarenheten lärde oss att Gud ibland 

med deras hjälp skapar ordning och straffar skälmarna; – efter att ha använt samma 

skälmar som medel till straffet! 
25

 

 

Denna människosyn som Baudelaire håller för central hos Poe kan vid första anblicken te sig 

som något abstrakt och generell. Baudelaire menar att effekterna av denna svårdefinierade 

kraft som skulle diktera människans handlingar är alldeles för påtagliga för att de ska kunna 

bortses från, detta för att om man skulle välja att vända bort blicken från denna skrämmande 

mänskliga aspekt också skulle vända bort blicken från människans natur i stort. Han menar att 

det inte går att blunda för det faktum att människan fascineras av det makabra som bor inom 
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honom eller henne. Detta visste Poe, han besatt dessutom förmågan att illustrera denna 

"avgrundens tjuskraft" snarare än vilja förklara den.
26

 

     Baudelaire vill illustrera hur Poe såg en koppling mellan oförklarligheten i den drivkraft 

som resulterade i människans moraliska illdåd och det faktum att dessa handlingar 

intresserade människorna. Förtjusningen låg i just oförklarligheten, den kraft som Baudelaire 

talar om kunde endast skönjas genom de resultat den förde med sig. Människan är den som 

hyser denna kraft inom sig, och samtidigt som den är svåruppnåelig och flyktig är den ytterst 

påtaglig i hur den gestaltar sig. Detta gör att kraften som Baudelaire menar att Poe har lagt 

märke till ligger till grund för en inneboende otrygghet hos människan. Den kedja av 

meningssammanhang som tydligast går att skönja i dess resultat, alltså den aspekt hos 

människan som får denne att begå illdåd är alltså för människan själv alldeles för flyktig för 

att kunna förklaras. 

     När människan inte kan begripa denna kraft annat än i hur den gestaltar sig genom 

handlingar ställs människan inför det främmande och otrygga. Huruvida det rör sig om någon 

gudomlig inblandning är bäst att låta vara osagt, men det illustrerar ändå tanken om ett 

metafysiskt plan hos Poe. 

     Det är således av vikt att se till den metafysiska aspekt som lyfts fram av både Peepless 

och Polonsky såväl som av Baudelaire. Vad de faktiskt gör alla tre är att försöka illustrera ett 

djup i novellen, ett djup som gestaltar sig som ett tillstånd där tvivlet framtvingar ett 

ifrågasättande av vad som är fantasi respektive verklighet och individen måste anamma ett 

metafysiskt perspektiv för att försöka greppa tillvaron. 

     Peepless menar att nyckeln till förståelsen av hur detta metafysiska plan uppstår i Poes 

novell står att finna i den underliggande struktur som Poe omsorgsfullt konstruerat. Den 

underliggande strukturen som Peeples talar om är de byggstenar som formar sammanhanget i 

novellen, han menar att hela novellens uppbyggnad är konstruerad i samklang med de gotiska 

konventioner som syftar till att förstärka det främmande och otrygga hos människan. 

     I likhet med Beebe väljer också Peepless att lyfta fram slutenheten som en viktig aspekt i 

novellens utformning. 

 

As Pahl argues, the notion of being “inside” a container is a key structural element 

in the story. Indeed, in most instances of doubling in the story, one of the doubles is 

in fact contained by the other: the two interpolated texts, “The Haunted Palace” and 

“The Mad Trist,” are performed inside a haunted palace where a really mad tryst 
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takes place; the painting of the vault is displayed inside a house that is itself sealed 

up in its own atmosphere; Roderick is inside (and never leaves) the house that 

reflects his psyche; at the story’s end the storm outside reflects the tumult within the 

house; the house, in turn, is ultimately swallowed by the tarn that reflects it.
27

 

 

Peepless menar att det inte är någon slump att flera av speglingarna i novellen också omsluter 

det de speglar. Skillnaden i Peepless respektive Beebes förhållning gentemot detta fenomen är 

den att Peeples väljer att framhäva detta som en karaktäristiskt strukturell aspekt medan 

Beebe vill visa hur detta gestaltar ett meningssammanhang. 

     Polonsky vill lyfta fram Poes estetik som central, hon väljer att illustrera detta genom att 

sätta Poe i ett historiskt sammanhang och peka ut de aspekter som går igen i Poes skapande. 

Hon pekar, i likhet med Peepless, på Poes noggrannhet, men hon vill också visa att den i 

kombination med en välutvecklad retorik och ett metaforiskt bildspråk gagnade honom i 

utkristalliserandet av hans ambitioner. Detta får både karaktärer och läsare att närma sig 

problematiken utifrån ett metafysiskt perspektiv som inte kan ge några säkra svar. Estetiken 

är, enligt Polonsky, Poes verktyg för att få individen att konfrontera det den inte förstår men 

som ändå påverkar den. 

     Beebe, å sin sida, väljer att illustrera meningssammanhanget i novellen genom att likna 

detta vid förhållanden som råder i ett begränsat universum. I detta universum utgör 

parbundenheten och speglingen basen i det cirkulära meningssammanhang som också skapar 

dess slutenhet. Navet i detta meningssammanhang är Roderick själv, kopplingen mellan 

honom och de på gränsen till övernaturliga händelser som präglar novellen står att finna i att 

han just är en del av meningssammanhanget, han är genom isoleringen och slutenheten 

bunden till det på samma sätt som det är bundet till honom. Beebe menar att Poe inte har gett 

Roderick någon övernaturligt gudomlig ställning i novellen, istället har Poe likställt Roderick 

med ett centrum i meningssammanhanget, och det är därför Roderick kan påverka densamma 

i sådan utsträckning. Allting och alla ting i detta universum är genom närheten inom 

meningssammanhanget bundet till Roderick på samma sätt som han är en del av 

meningssammanhanget. Genom sin liknelse vid ett universum vill Beebe illustrera hur Poe 

genom sitt noggranna konstruerande av novellen i Roderick har frångått en subjekt/objekt-

relation. Rodericks centrala position inom meningssammanhanget medför också att hans 

handlingar avspeglas i det, när normerna inom detta meningssammanhang på grund av sin 

isolering från omvärlden skiljer sig från omvärldens blir de som mest synliga utifrån 
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berättarens perspektiv. Beebe menar att nyckeln till förståelsen av Rodericks inverkan på sin 

omgivning är att betrakta honom som en så centralt vital del av hans eget universum att hans 

handlingar inom det täta meningssammanhanget och universumets spegelverkan har en 

nästintill kausal effekt. 

     Perspektivet Baudelaire anammar är, till skillnad från Peepless och Plonskys, direkt riktat 

mot den förståelse för metafysikens inverkan på människan han hävdade att Poe besatt. Han 

beskriver en kraft som övergår den moderna samtida filosofins förmåga att förstå. 

Tyngdpunkten ligger således för Baudelaire i människans oförståelse gentemot den kraft som 

förmår folk att begå illdåd, men han poängterar också att denna har en tjusningskraft i och 

med sin flyktighet. Om denna inneboende kraft hos människan endast konkret går att ta fasta 

på genom det resultat den lämnar efter sig i form av gärningar går det dock att skönja den 

genom att gestalta människan som påverkas av den. 

     Det de fyra ovanstående forskarna har gemensamt i sin hållning gentemot Poe och 

novellen är att samtliga vill belysa faktumet att det hos Poe finns en förmåga att porträttera 

individens strävan efter förståelse i det gränsland som kräver ett metafysiskt perspektiv. I 

"The Fall of the House of Usher" är denna strävan central i och med att Poe ytterst medvetet 

för individen till gränslandet mellan fantasi, vanföreställningar och verklighet.  

 

Stämningen 

"The Fall of the House of Usher" inleds med en vemodig och dyster miljöbeskrivning. Den 

anonyme jagberättaren slår omedelbart an den sträng som får läsaren att associera det som 

porträtteras med svårmod och instinktiv motvilja. Berättaren har mottagit ett brev i vilket 

dennes barndomsvän, Roderick Usher, ber honom att å det snaraste besöka honom på 

familjens gods, The House of Usher. Roderick hävdar att han lider av både fysiska och 

psykiska åkommor och går i tron att ett besök från hans barndomsvän skulle kunna ha en 

positiv inverkan på sjukdomsförloppet. 

     Själva miljöbeskrivningen målar upp ett scenario där tunga moln hänger över ett öde och 

dystert landskap och den ensamma resenären. Det börjar skymma när denne närmar sig 

godset. 

 

During the whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of the year, when 

the clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone, on 

horseback, through a singularly dreary tract of country; and at length found myself, 
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as the shades of the evening drew on, within view of the melancholy House of 

User.
28

 

 

Beskrivningen ovan visar hur novellens inledning, på bara några få rader, effektivt skapar en 

stämning som isolerar berättaren; höst, tunga moln och öde landskap är tydliga och 

dramatiska stilgrepp. Redan det första omnämnandet av huset Usher föregås av adjektivet 

melancholy, det tvivlas således föga på hur angenäm situationen ter sig för berättaren. Citatet 

illustrerar effektivt hur stämningen är någonting som uppfattas av berättaren när denne 

betraktar tingen. Den dämpade atmosfären karaktäriseras av höst och mörker. Berättaren 

beskriver hur molnen hänger tryckande lågt på himlen medan han färdas genom en 

synnerligen dyster del av landsbygden. Det som faktiskt sker är att han färdas genom 

landsbygden, men de värderingar som appliceras på tingen är hans egna. Det dystra, dämpade 

och nedtryckande är de aspekter han ser som mest framträdande i tillvaron, de vittnar allihop 

om en avvaktande och osäker stämning. Berättaren beskriver, som tidigare nämnts, huset 

Usher som melankoliskt, denna melankoli speglar en hopplöshet och verkar direkt nedslående 

på berättaren.  

     I raderna som följer närmar sig berättaren godset ytterligare och här sker någonting som är 

klart värt att notera. Berättandet skiftar från miljöbeskrivning till att vända sig in mot 

berättaren själv. Denne uppvisar instinktivt starka känslor i samma ögonblick som han får syn 

på själva huset. Notera att det vid detta tillfälle i berättelsen inte har påpekats att känslorna i 

fråga föds ur någon form av empati eller oro över hur barndomsvännen Roderick mår. 

Känslorna föds vid blotta anblicken av huset. Inte heller antyds det att någon särskild aspekt i 

husets framtoning sporrar dessa känslor och berättaren inleder själv med att konstatera att 

denne inte vet varför just dessa känslor av olidligt mörker plötsligt översvallar hans sinne. 

 

I know not how it was – but, with the first glimpse of the building, a sense of 

insufferable gloom pervaded my spirit. I say insufferable; for the feeling was 

unrelieved by any of that half-pleasurable, because poetic, sentiment, with which the 

mind usually receives even the sternest natural images of the desolate and terrible.
29

 

 

Berättaren känner sig nödgad att understryka att detta känslomässiga mörker är olidligt och att 

det är det för att det är ett mörker av en sådan karaktär att det inte kan stävjas eller förmildras 

genom någon poetisk synvinkel – det är helt enkelt ett kompakt och oförlåtande mörker. 
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Berättaren konstaterar alltså att mörkret som föds inom honom inte är någonting han själv 

skapar i syfte att romantisera den syn han ställs inför. Denna reaktion från berättarens sida 

visar den självreflexivitet och medvetenhet som präglar hans egen uppfattning av situationen. 

Känslorna, det upplevda mörkret, kommer utifrån, men tar sig uttryck inom honom själv, de 

är främmande samtidigt som de känns igen. Det står klart att berättarens självkännedom i 

detta ögonblick står på osäker grund, blotta åsynen av ett ting skapar en reaktion hos honom 

som han själv beskriver som olidlig. Ett synintryck får som effekt att det i sinnet inte finns 

några eufemismer som kan dämpa den överväldigande känslan av mörker.  

     Det är inte heller någon slump att berättaren använder sig av uttrycket mörker, detta för att 

mörker är bland det mest abstrakta som finns, men ändå fungerar som en outtalad definition 

av sådant som känns främmande. Om man är rädd för mörker är man inte rädd för färgen 

svart, man är rädd för vad som kan dölja sig i mörkret, det obekanta och främmande. 

Känslointrycken berättaren slås av är alltså framförallt präglade av det främmande och 

obekanta, vilket präglar intrycket i stort och som manifesterar sig i känslor av starkt obehag. 

Ingen förskönande poetisk omskrivning kan göras eftersom det inte finns någonting, i någon 

mening, bekant att försköna, endast ett överväldigande mörker. Detta ställer, i sin tur, 

tillvaron på kant i den meningen att om känslorna och intrycken inte är naturliga eller 

begripliga så kanske de inte heller är helt tillförlitliga. Detta är vad berättaren uppfattar, det är 

vad han upplever vid blotta åsynen av huset. Värt att notera är att rent fysiskt har inte mycket 

mer än så hänt, men ett djupt känslomässigt intryck har redan präglat berättarens perspektiv. 

     Här börjar berättaren själv närma sig det som utgörs av, det för honom, svåråtkomliga 

gränslandet mellan känslor och tingen. Även om han bara beskriver det han själv känner är 

han snubblande nära det gränsland som utgörs av känslor i relation till tingen. Hans känslor är 

tröstlöst melankoliska samtidigt som han är ytterst medveten om att de föds genom det han 

upplever. Sammanhanget utövar sin makt över honom genom honom själv, den mening han 

får ut av sina intryck påverkar hans sinnesstämning vilken i sin tur kommer att prägla hans 

fortsatta meningsskapande. Detta kan liknas vid den känsla Baudelaire beskriver som en kraft 

som i sin oförklarlighet ändå har en direkt inverkan på individen. Denna kraft uppstår på 

grund av den mening som läggs till tillvaron. När berättaren betraktar omgivningen väcks 

känslor av obehag hos honom. Dessa känslor uppkommer genom de intryck han får av tingen 

men när intrycken är av en obekant och främmande karaktär väcker de känslor av obehag. Det 

är det faktum att berättaren förstår att han känner som han gör på grund av sin omgivning som 

främmandegör honom, samtidigt som han inte förstår varför det väcks sådana känslor inom 

honom. Den otrygghet detta skapar präglar också det fortsatta meningsskapandet i och med att 
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känslointrycken, hans upplevelse av tillvaron, kännetecknas av otrygga känslor. Dessa känslor 

bildar tillsammans en kuslig stämning.   

     För att närma sig detta ytterligare kan man relatera till Heideggers stämningsbegrepp. Det 

är i detta sammanhang också av intresse att nämna Fredrik Svenaeus träffande beskrivning av 

kärnan i ett eventuellt närmande till Heideggers stämningsbegrepp: 

 

Att följa stämningen i spåren ser jag som en viktig uppgift för 

Heideggerforskningen. Anledningen till att denna uppgift får sitt speciella intresse 

sammanhänger emellertid med att den är inbäddad i ett fält som sträcker sig långt 

utanför fenomenologins och hermeneutikens domäner: känslornas filosofi.
30

 

 

Svenaeus menar att känslans roll inom den västerländska filosofiska traditionen har varit att 

"gå i förnuftets ledband och därvidlag ständigt hota att locka vilse genom förbindelsen med 

kroppens timliga lustar och passioner", men att Heideggers förhållningssätt, genom 

stämningsbegreppet, avviker från sagda tradition.
 31

 Detta sker genom att man istället för att 

rationalisera känslornas domän i förhållande till, och till förmån för, tankens, betraktar 

känslans roll som en erfarenhet, alltså ett fenomen i det meningssammanhang som utgör 

tillvaron.  Känslan blir meningsfull i och med att den erfars, den ges mening och blir en del av 

det sammanhang som utgör tillvaron.
32

 Då känslans roll inom fenomenologin inte underkastas 

tankens roll, utan istället betraktas som en del i samma meningssammanhang blir det möjligt 

att skönja dess orsaker och effekter i form av stämning. Om Heidegger utifrån detta 

perspektiv och genom sitt stämningsbegrepp kan betraktas som en känslornas filosof går det 

utifrån detta perspektiv också att betrakta Poe, som genom sin ytterst medvetna estetik i "The 

Fall of the House of Usher" verkligen illustrerar den melankoliska stämningens effekter, som 

detsamma. 

     Som ovan nämnts uppträder stämningen tidigt i novellen genom att meningssammanhanget 

präglas av otrygghet. Denna sinnesstämning är det som får en omedelbar effekt på Roderick, 

men det är det, för honom, oförklarliga i hur just tingen kan frambringa dessa upplevelser som 

inte får någon förklaring. Han är medveten om vad det är som föder reaktionen inom honom, 

han är också högst medveten om vilken stämning omgivningen tvingar på honom, men han 

vet inte hur detta sker. Ovissheten om hur reaktionerna inom honom föds manifesterar sig i 

just det, en ovisshet. Meningen han får ut av tingen visar sig direkt i en reaktion som är 
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stämningen, han vet inte varför eller hur detta sker, han upplever bara effekten. Ovissheten i 

att inte veta hur eller varför bildar den gråzon som ligger till grund för tvivel. När tillvaron, 

det för honom inomvärldsliga, inte är fullständigt bekant upplevs detta som kusligt, något som 

kan liknas vid det som i Heideggerska termer kallas unheimlich.
33

 Kusligheten uppenbarar sig 

som ångest, denna representerar den, för honom, flyktiga gråzonen mellan den bekanta 

tillvaron och den ouppnåeliga metafysiken. Det kusliga slår an den sträng hos honom som han 

är allt för bekant med men aldrig kunnat förklara, det är dock det faktum att det är oförklarligt 

som får honom att respektera det i den utsträckning att det påverkar honom och hans 

handlingar, såsom tillvaro. Stämningens mening präglar meningsskapandet.  

     Berättaren har alltså i detta skeende i novellen börjat närma sig huset men fått starka 

känslor av obehag. Detta obehag är ett resultat av de känslor som föds av omgivningen han 

betraktar. Hans känslor är således en yttring av den mening han får ut av sin omgivning. När 

omgivningen upplevs som främmande och obekant bidrar detta till en stämning av otrygghet 

som i sin tur påverkar meningssammanhanget. När hela situationen upplevs som otrygg och 

inget positivt uppenbarar sig bidrar detta endast till känslor av hopplöshet, stämningen som 

råder påverkar således i längden tillvarons mening. Det är på grund av denna länk mellan 

meningsskapande och stämning man kan dra paralleller till Heideggers stämningsbegrepp, 

vilket också är av intresse eftersom både Poe och Heidegger har rötter i samma estetiskt 

orienterade romantiska och postromantiska tradition. Känslorna av hopplöshet, som de 

framträder i detta skeende i novellen, ligger nära de tankar Heidegger har om ångesten som en 

gestaltning av meningslöshet i tillvaron. 

 

Den värld där jag existerar har sjunkit ihop till betydelselöshet, och den värld som 

upplåts på det viset kan blott frige sådant varande som har karaktär av obevänthet. 

Världens intet, inför vilken ångesten ängslas, innebär inte att tillvaron i ångesten 

skulle erfara något slags frånvaro av det som är inomvärldsligt för handen.
34

 

 

Ångesten, enligt Heidegger, är den känsla som blottar varat. Det är frigjort från den mening 

individen har lagt på det. Men detta fjärmar inte individen, i detta fall berättaren, från 

tillvaron, ångesten upplevs inom tillvaron och påverkar därför berättaren som befinner sig i 

den. En avsaknad av mening föder känslor av tomhet hos berättaren och ifrågasätter andra 

känslors betydelse. Ångesten blir på så sätt en stämning som präglar andra känslor genom att 

ifrågasätta deras mening. 

                                                           
33

 ibid, s. 149. 
34

 M. Heidegger, Varat och tiden, Göteborg 1992, s. 136 f. 



21 
 

     När berättaren väl kommer fram till huset beskriver han sceneriet framför honom på 

följande vis: 

 

I looked upon the scene before me – upon the mere house, and the simple landscape 

features of the domain – upon the bleak walls – upon the vacant eye-like windows – 

upon a few rank sedges – and upon a few white trunks of decayed trees – with an 

utter depression of soul which I can compare to no earthly sensation more properly 

than to the afterdream of the reveller upon opium – the bitter lapse into everyday life 

– the hideous dropping of the veil. There was an iciness, a sinking, a sickening of the 

heart – an unredeemed dreariness of thought which no goading of imagination could 

torture into aught of the sublime.
35

 

 

Byggnaden och de ruttnande träden tjänar med sin blotta existens till att väcka ytterligare 

obehag hos betraktaren. Berättaren menar att känslan närmast kan liknas vid den grad av 

depression en opiummissbrukare känner när drogen slutar verka. Det liknas vid ett 

uppvaknande som medför en bitter insikt i precis hur kall och oförlåtande verkligheten kan te 

sig när man dessförinnan rört sig utanför dess gränser. Ett återfall med sådan karaktär att det 

medför en så pass överväldigande tristess och hopplöshet att inte ens fantasin rår på att lyfta 

fram någonting gott föder känslor av tomhet och hopplöshet.  

     Så visar sig den effekt omgivningen har på betraktaren, känslorna som föds må visserligen 

vara uppgivna, men de är ändå känslor och intryck som uppkommit som en reaktion på 

betraktandet. Detta känns igen från citatet ovan, med de tidigare instinktiva intrycken färska i 

minnet uppvisar berättaren ett sinnelag som liknar det som beskrevs ovan. Skillnaden är den 

att han denna gång beskriver sina känslor, inte som ett kompakt mörker, utan som hopplöshet 

och tomhet. Detta visar att han fram till denna punkt hyste hopp om bättring, det fanns således 

någonting positivt att blicka framåt till, en strimma hopp om att situationen som sådan kanske 

inte var alldeles tröstlös. När då också detta tas ifrån honom infinner sig känslan av tomhet, 

men vad som är av stor vikt i detta skeende är det faktum att också dessa känslor föddes 

genom de intryck han fick från omgivningen i kombination med den stämning som råder. 

Synintrycken är desamma för alla betraktare, tingen förändras inte, berättarens tolkning av de 

tecken som står att finna är unik för honom. I detta fall präglas berättarens meningsskapande 

redan av en uppgiven otrygghet som ett resultat av hans sinnesstämning.  

     Synintrycken i kombination med den stämning som råder ligger till grund för den mening 

han får ut av tillvaron. Alla de intryck berättaren får vid åsynen av huset präglas också av att 
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han är fullt medveten om att det faktiskt bara är livlösa ting som får honom att reagera på det 

sätt han gör: 

 

I was forced to fall back upon the unsatisfactory conclusion, that while, beyond 

doubt, there are combinations of very simple natural objects which have the power 

of thus affecting us, still the analysis of this power lies among considerations beyond 

our depth. It was possible, I reflected, that a mere different arrangement of the 

particulars of the scene, of the details of the picture, would be sufficient to modify, 

or perhaps annihilate its capacity for sorrowful impression[...].
36

 

 

Det berättaren försöker, men misslyckas med, är att konkretisera hur hans intryck utifrån de 

ting han möter påverkar honom. Han upplever att tingen, bara genom att de finns, deras vara, 

utövar en kraft över individen. Han hävdar att en analys av en sådan kraft ligger bortom 

individens kapacitet. Det är för honom alltför svåråtkomligt i och med att hans jag, för honom 

själv, är subjektivt, det är alltså en del av det meningsskapande som han själv försöker förstå 

sig på. Den kraft han söker att behärska återfinns på ett plan som för honom är oåtkomligt på 

grund av det faktum att han inte kan åtskilja subjekt och objekt då de för honom är detsamma. 

Han upplever sin meningsvärld, som formar hans tillvaro, men det metafysiska planet är för 

honom oåtkomligt. 

     För att sammanfatta detta kan man åter igen se till vad det är som ligger till grund för 

stämning. Svenaeus pekar på en känslornas filosofi som utgår från vad Heidegger kallar 

befintlighet. 

 

I Heideggers jakt på en filosofi som förmår göra rättvisa åt existensens 

meningsstruktur har känslan och stämningen redan från början en plats i begreppet 

"befintlighet", med vars hjälp han försöker fånga hur vi alltid befinner oss i en 

situation såsom stämda i ett visst känsloläge.
37

 

 

Tillvaron är utifrån detta perspektiv stämd, de intryck individen får av sin omgivning är alltid 

färgade av den stämning som råder. De känslor som uppkommer vid betraktandet av världen 

påverkar hur den uppfattas, detta är ofrånkomligt på grund av att individen alltid befinner sig i 

den tillvaro som betraktas. 

     Vidare förklarar Svenaeus att denna befintlighet också skapar begränsningar för förståelsen 

av tillvaron: 
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Att tillvaron är möjlig-vara, kunna-vara, innebär att den måste förstås som en form 

av process, ständigt realiserande sig själv i ett frihetsskeende som likväl inte fritt 

förfogar över de möjligheter som överantvardas åt den i varje situation. Den aktiva 

delen av denna process är förståelsens existential. Nödvändighetsaspekten, som 

anger förståelsens begränsning, men också dess förutsättning och grund, kallar 

Heidegger befintlighet. Befintligheten anger det sätt på vilken tillvaron som i-

världen-varo befinner sig i en situation som den själv inte från början har valt, 

eftersom den präglas av överindividuella kulturella och historiska omständigheter.
38

 

 

Då tillvaron kontinuerligt processeras genom det filter av känslor som utgör stämningen 

kommer bilden av tillvaron också kontinuerligt att förändras utifrån dessa förutsättningar. 

Känslorna som uppkommer vid betraktandet av världen formas också av individens förståelse 

av tillvaron. Tillvaron får olika mening beroende av hur väl individen förstår den. Detta är en 

variabel som färgas av det kulturella och historiska arvet. Om individen exempelvis har 

upplevt någonting tidigare är det troligt att denne har en större förståelse för detta nästa gång 

denne möter någonting liknande. Men utifall någonting är främmande och därför oförståeligt 

väcker detta känslor av otrygghet som i sin tur färgar det fortsatta meningsskapandet. Det hela 

är således en fortgående process som hela tiden påverkar sig själv. 

     Känslor uppkommer som en produkt av den mening individen, i detta fall berättaren, får ut 

av omgivningen. Berättaren upplever känslor av hopplöshet och otrygghet, han är medveten 

om att dessa känslor föds utifrån hans omgivning, han talar själv om en kraft som påverkar 

honom, men det är för honom främmande. Han upplever bara känslorna, alltså bara resultatet 

av sitt meningsskapande i och med att de intryck han möter tycks ligga bortom hans 

förståelse. När han själv försöker koppla samman sina känslor med det bekanta i tillvaron 

visar sig detta vara för svårt för honom. Han känner av effekterna, han vet att de är kopplade 

till tillvaron, tingen, men själva kopplingen återfinns på ett metafysiskt plan med vilket han 

inte är bekant. Känslan av att påverkas utifrån utan att egentligen veta varför blir för honom 

ångestframkallande. 

 

Tiden, dekadensen och förfallet 

De intryck som berättaren får i början av novellen är obehagliga och speglar en tristess och ett 

sorgligt förfall, allt detta bidrar till den stämning som påverkar berättaren. Men det är av vikt 

att granska förfallet som fenomen, detta för att det är starkt bundet till tid. Ett förfall är 
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gradvis nedbrytning under en tidsperiod, förfallet kan endast observeras genom dess resultat, 

det är därför inte förfallet självt som är skrämmande, det är tiden. Dekadensen som 

idéhistorisk strömning under 1800-talet, med en tydlig anknytning till Poe, handlar delvis om 

tidens nedbrytande förmåga, den är också sprungen ur de religiöst eskatologiskt orienterade 

traditionerna som hävdar att människan lever i den yttersta tiden och står inför någon form av 

domedag, som Calinescu beskriver det i sin bok om moderniteten.
39

 Det dekadenta förfallet 

vittnar för dåtidens författare om både det moraliska förfallet hos människan i väntan på 

undergången såväl som tidens förstörelsekraft. Detta föder i sin tur känslor av hopplöshet, 

uppgivenhet och melankoli. 

     Tiden går endast att skönja genom dess effekter, förfallet är nedbrytningen av det individen 

kan uppfatta. Då förfall blir ett mått på tidens fortskridande är det dess effekter som betraktas, 

tiden som fenomen är således i sig självt inte möjligt att skåda utan dess effekt. På grund av 

detta blir tiden av naturen flyktig och oviss samtidigt som den är självklar i sin närvaro. Då 

förståelsen av tiden är begränsad och dess främsta egenskap tycks vara dess förmåga att bryta 

ned den värld den själv ombesörjer finns det en grogrund för den eskatologiska förhållningen 

som är så karaktäristisk för dekadensen. Om förfallet är tidens främsta kännetecken och detta 

dessutom är kontinuerligt finns det fog att ifrågasätta tillvarons meningsfullhet. En kollektiv 

avsaknad av mening kan medföra att hopplösheten blir norm, denna tomhet medför att andra 

känslor också ifrågasätts vilket skapar en kollektivt melankolisk stämning. Dekadensens 

fascination för förfallet, hopplösheten och en nära stundande undergång blir också det som 

kommer att utmärka den som litterär strömning. 

     Tiden för med sig förfallet och individen kan bara skönja förfallet genom att betrakta de 

ögonblick i tiden som en gång var nuet men som nu är då. Individen vet hur någonting en 

gång var, vilken mening det då fyllde, men efter det att tiden tagit ut sin rätt fyller det en helt 

annan. Huset Usher var en gång praktfullt, ståtligt och speglade framgång och välstånd, men 

tiden har fört med sig förfallet, tingen är desamma, men meningen har helt förändrats i och 

med att tiden tagit ut sin rätt. De stenar som utgör huset Usher visade en gång i tiden på 

välstånd och lycka, men numera, då meningen på grund av tiden är en annan, speglar de 

förfall och därför även hur alltomfattande och destruktiv tiden kan vara. 

     Dekadensen som litterär strömning anses ur ett historiskt perspektiv vara en reaktion mot 

den slags individualism som var knuten till artonhundratalets militaristiska imperialism. I 
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Litteraturens historia i världen beskriver Bernt Olsson och Ingemar Algulin dekadensens 

uppkomst som reaktion till samtidens individualistiska styrkedemonstrationer på följande vis: 

 

Dekadensens alternativ är att spela ut de motsatta sidorna: svagheten, 

degenerationen, undergångsmärktheten. Dekadensen blir en bohemisk-artistisk 

attityd, som demonstrativt poserar med sin själsliga smärta, sin sensuellt-tragiska 

livsnjutning, sin lastbarhet, sin känsla av underläge inför tidens 

styrkedemonstrationer på de politiska, militära och vetenskapliga områdena.
40

 

 

Dekadensens fascination för förfall, tragik och lidande känns igen i den antinaturalistiska 

estetik Poe framställer i exempelvis "The Fall of the House of Usher". Någonting som är 

centralt både för dekadensen som strömning samt för estetiken i Poes novell är tidens 

nedbrytande effekt. Förfall, som per definition är bundet till tid, är någonting som Matei 

Calinescu håller som centralt inom dekadensen och illustrerar dess betydelse för individen ur 

ett historiskt perspektiv. 

 

The destructiveness of time and the fatality of decline are among the outstanding 

motifs of all great mythical-religious traditions, from the Indian notion of the Age of 

Kali to the terrifying visions of corruption and sinfulness conveyed by the Jewish 

prophets; and from the Greeks´ sense of living in a malignant world that was 

approaching the dominion of absolute evil (the reign of Antichrist), as announced by 

the Apocalypse.
41

 

 

Calinescu menar att tidens potentiella förstörelsekraft i kombination med förfallets dödlighet 

har varit ständigt närvarande i flertalet kulturer genom tiderna. Detta är ofrånkomligt för varje 

individ, men om det kollektiva varat, tillvaron, ändå fortsätter kan man förstå hur tankarna om 

en världsomfattande undergång kommit till, Calinescu väljer den kristna apokalypsen som 

exempel. 

     För att tydligare illustrera hur dekadensens förfall gör sig påmint i släkten Ushers situation 

kan man granska Calinescus citerande av Montesquieus generella regel över vad som 

särpräglar dekadens. 

 

[...]Montesquieu came close to formulating a general law of decadence, seen in its 

paradoxical interrelationship with prosperity. This law would also apply to cultural 
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decadence, and Montesquieu suggests that the very richness and diversity of the 

moderns´ literary achievement might have been taken as a sign that decadence was 

in the offing: "In the history of empires, nothing is closer to decadence than great 

prosperity; likewise, in our literary republic, one worries lest prosperity lead to 

decadence."
42

 

 

Han menar att dekadensen och därigenom det begynnande förfallet är som närmast anstående 

då välståndet är som mest. Släkten Ushers välstånd, samt den främsta symbolen för detta, 

huset, har sedan länge börjat förfalla. Det som återstår är tidens vittnesbörd över sin egen 

makt att förstöra. 

 

I had so worked upon my imagination as really to believe that about the whole 

mansion and domain there hung an atmosphere peculiar to themselves and their 

immediate vicinity – an atmosphere which had no affinity with the air of heaven, but 

which had reeked up from the decayed trees, and the gray wall, and the silent tarn – 

a pestilent and mystic vapour, dull, sluggish, faintly discernible, and leaden hued. 

     Shaking off from my spirit what must have been a dream, I scanned more 

narrowly the real aspect of the building.
43

 

 

Det första berättaren konstaterar när han närmar sig huset är att han är så pass påverkad av sin 

egen fantasi att han nästintill har övertygat sig själv att huset och dess omgivning beslöjas av 

en atmosfär av förruttnelse och förfall. I och med att han inleder med att konstatera att hans 

fantasi påverkar honom till den grad att gränsen mellan fantasi och verklighet suddas ut för 

detta osökt tankarna till Heideggers teorier om stämning. Tillvaron är full av ting på vilka 

berättaren applicerar sin mening, i detta fall konstaterar han själv att fantasi och verklighet 

överlappar varandra, hans känslor skapar stämningen och denna får honom att träda djupare in 

i sin egen meningsvärld. 

     Berättaren avslutar med att försöka skaka av sig dessa intryck och övertyga sig själv om att 

det måste vara en dröm. Redan här antyds att berättarens trovärdighet kan ifrågasättas. 

Tillförlitligheten i hans återgivelser bör betraktas med viss skepticism då han själv medger att 

han har svårt att skilja på fantasi och verklighet. Förruttnelsen som omger huset är en tydlig 

yttring av förfall, detta illustrerande av tidens förstörelsekraft är för berättaren en tyst 

påminnelse om livets oundvikliga upphörande. Dessa ständiga påminnelser om dekadensens 

förfall bidrar hela tiden till att generera de känslor hos berättaren som bidrar till stämningen. 
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När berättaren känner att dessa aspekter blir alltför påtagliga upplever han dem som 

avlägsnade från verkligheten. Återigen ett tillfälle då han eftersträvar en förståelse av en 

metafysisk nivå som för honom är otillgänglig. Han är medveten om att det är omgivningen 

som föder intrycken hos honom, men dessa intryck är så pass överväldigande och oförklarliga 

att han söker trygghet i att avfärda dem som någonting som hör hemma i en metafysisk värld 

han inte förstår sig på. 

     När berättaren för första gången träder in i huset Usher grips han av känslan att de intryck 

som huset gav från utsidan också går igen inuti, och inte bara det, det hävdas också att 

intrycken, i form av förnimmelser, förhöjs då huset betraktas inifrån. 

 

Much that I encountered on the way contributed, I know not how, to heighten the 

vague sentiments of which I have already spoken. While the objects around me – 

while the carvings on the ceilings, the sombre tapestries of the walls, the ebon 

blackness of the floors, and the phantasmagoric armorial trophies which rattled as I 

strode, were but matters to which, or to such as which, I had been accustomed from 

my infancy – while I hesitated not to acknowledge how familiar was all this – I still 

wondered to find how unfamiliar were the fancies which ordinary images were 

stirring up.
44

 

 

Vid inträdet i huset konstaterar berättaren att de intryck han fick utanför huset också bidrog 

till att förstärka de intryck han fick inne i huset. Den stämning som rådde under hans färd i 

riktning mot huset förändras enbart på det viset att de förstärks ytterligare. Det är av vikt att 

notera att han också konstaterar att han inte vet just varför så är fallet. Åter igen uppvisar han 

alltså en självreflexivitet och en strävan efter att förstå hur omgivningen kan utöva sådan makt 

på honom. 

     Han menar att inredningsdetaljerna och den atmosfär de skapar inomhus för honom är 

bekanta sedan barndomsdagar, men att de vid åsynen denna gång får honom att känna 

främmande känslor. Med främmande känslor menas då att de känslor som i detta fall upplevs 

inte är de som förväntas, miljön med kopplingen till barndomen förväntas av honom skapa en 

viss trygghet. Då denna trygghet uteblir måste intrycken tolkas på annat sätt och förstärker då, 

enligt honom själv, de intryck han möttes av vid betraktandet av huset från utsidan. Det är 

således berättaren själv som reflekterar över det faktum att det är bekanta syner, men att 

sinnesintrycken dessa ger upphov till inte är desamma som förut. Tingen är desamma som när 

han i sin barndoms dagar betraktade dem, men meningsvärlden är en annan. Berättaren 
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sammanlänkar genom sina observationer alltså tiden, förfallet och stämningen genom att den 

mening han nu lägger på omgivningen har sitt ursprung i skillnaden mellan barndomens 

tillvaro och den nuvarande tillvaron. Detta förstärks ytterligare av den stämning som präglat 

hans meningsskapande ända sedan han i inledningen av novellen började närma sig huset och 

reflektera över sin omgivning. 

     När berättaren träder in i rummet där hans vän, Roderick Usher, befinner sig förstärks den 

dystra bilden ytterligare. 

 

The general furniture was profuse, comfortless, antique, and tattered. Many books 

and musical instruments lay scattered about, but failed to give any vitality to the 

scene. I felt that I breathed an atmosphere of sorrow. An air of stern, deep, and 

irredeemable gloom hung over and pervaded all.
45

 

 

Poe målar onekligen upp en tungsint bild av miljön i huset Usher, rummet är utförligt 

möblerat med antika möbler, vilket kan förväntas av ett anrikt familjegods, även om dessa 

uppges vara slitna. Själva tyngdpunkten ligger dock på det faktum att berättaren tidigt väljer 

att uppmärksamma hur sådant som vanligtvis skulle kunna associeras med kreativitet och 

vitalitet, i detta fall böcker och musikinstrument, inte bidrar med just det. Berättaren fortsätter 

med att konstatera att huset andas en atmosfär av sorg, att mörkret i salen beskrivs som 

strängt, mörkt och oförbätterligt sätter sin otvetydiga prägel på hela scenariot. Själva intrigen 

är i detta skede i sin linda och redan här är en känsla av hopplöshet och mörker starkt befäst 

genom den stämning som råder. Den underförstådda strimma av hopp om att atmosfären och 

stämningen inne i huset skulle vara en annan suddas nu ut helt och hållet. Stämningen som 

rådde innan han trädde in genom husets dörrar har snarare förstärkts av besvikelsen i det att 

kusligheten och melankolin är lika påtaglig inne i huset. Huset skulle kunna ha fungerat som 

ett tryggt ljus i mörkret, men gör i själva verket motsatsen därför att det i förlängningen bara 

förstärker den stämning som är så påtaglig utanför. 

     För att sammanfatta detta avsnitt måste man åter se till berättarens situation. I heideggerska 

begrepp kan man säga att hans existens är ett vara i en värld. Denna värld i sig utgörs av ting 

och han betraktar dessa ting på ett meningsgivande sätt. Den mening han lägger till tingen 

utgör hans meningsvärld, hans tillvaro, alltså det han lägger till varat. En överväldigande 

majoritet av de intryck, den mening, som präglar honom i inledningen av novellen är tydliga 

exempel på melankoli, dekadens, mörker, tristess, förfall, tomhet och hopplöshet. Dessa 
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förstärks ytterligare av det faktum att det han skönjer också är tidens gång, han har en punkt i 

tillvaron han kan relatera till, nämligen barndomen. När stämningen påverkar hans 

meningsskapande förstärks också bilden av förfall, då denna skiljer sig så pass markant från 

den han hade i barndomen, detta trots att tingen är desamma. 

     När meningen i sin tur föder känslor inom honom bidrar dessa till stämningen, i detta fall 

är de intryck han får, som sagt, överväldigande melankoliska och främmande. Stämningen, i 

sin tur, präglar tillvaron genom att hela tiden hänga över berättaren som en slöja av 

påminnelser om att han är otrygg. Stämningen nästan föder sig själv genom att prägla hans 

fortsatta meningsskapande och få honom att tvivla på det egna meningsskapandet. Detta sker i 

sådan utsträckning att han själv börjar tvivla på om han är kapabel att skönja någon tydlig 

gräns mellan fantasi och verklighet. 

 

Den melankoliska insikten 

Efter det att berättaren och Roderick Usher har hälsat på varandra berättar Roderick mer 

utförligt om de symptom som plågar honom. Han hävdar att hans sinnen blivit onaturligt 

skärpta och därför exempelvis finner doften av blommor och ljudet av andra musikinstrument 

än de med strängar rent outhärdliga. Han menar att hans sinnen är skärpta till den grad att 

oönskad stimulans av dessa fyller honom med ren fasa.  

 

To an anomalous species of terror I found him a bounden slave. ‘I shall perish,’ said 

he, ‘I must perish in this deplorable folly. Thus, thus, and not otherwise, shall I be 

lost. I dread the events of the future, not in themselves, but in their results. I shudder 

at the thought of any, even the most trivial, incident, which may operate upon this 

intolerable agitation of soul. I have, indeed, no abhorrence of danger, except in its 

absolute effect – in terror. In this unnerved – in this pitiable condition – I feel that 

the period will sooner or later arrive when I must abandon life and reason together, 

in some struggle with the grim phantasm, FEAR.’
46

 

 

Den bild som inledningsvis målas upp av Roderick är att han befinner sig på sammanbrottets 

gräns, berättaren konstaterar detta och beskriver honom som en ovillkorligt bunden slav. 

Denna bild förstärks ytterligare av det nästintill fatalistiska utspel Roderick visar upp i citatet 

ovan. Han menar att det är nödvändigt för honom att gå under i vad han själv anser vara ett 

stadium av beklaglig dårskap. Han hävdar att han fruktar de resultat framtidens händelser 

kommer att föra med sig. Paradoxalt nog är det i detta skede av galenskap som han själv 
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hävdar att hans öde är beseglat av detsamma. Han menar att den mentala sjukdomen 

oundvikligen kommer att medföra hans egen undergång, men det är just i detta stadium som 

han är i stånd att komma till den slutsatsen. Han hävdar att han måste gå under genom att 

konfrontera frukan själv. 

     Detta konstaterande av Roderick utgör en mycket viktig vändpunkt i novellen. Här flätas 

berättarens vacklande verklighetsuppfattning ihop med den tvärsäkra insikten hos Roderick. 

Roderick, den ovillkorligt bundna slaven, förutspår sitt eget öde, men han hävdar samtidigt att 

detta öde kommer att komma som ett resultat av hans sjukdom. Denna sjukdom har i honom 

fött insikten om hans egen undergång, men frågan kvarstår huruvida vare sig insikten eller 

undergången hade existerat utan sjukdomen. Detta beteende är centralt inom dekadensen, 

typiskt eskatologiskt till sin karaktär och säger att människan lever i den yttersta tiden och 

närmar sig någon form av domedag. Detta speglar en desperation i handlande och 

resonemang. Matei Calinescu menar att dekadensen präglas av denna aspekt till den 

utsträckning att det medför en tydlig rastlöshet hos individen. 

 

In the perspective of the rapidly approaching end of the world every single instant 

can be decisive. The consciousness of decadence brings about restlessness and a 

need for self-examination, for agonizing commitments and momentous 

renunciations.
47

 

 

Denna rastlöshet går igen i Roderick, han har i detta skeende också vänt blicken inåt sig själv. 

Resultatet av denna självrannsakan bekräftar den profetia han ålagt sig själv. Calinescu menar 

att dekadensens mentalitet banar väg för plågsamma åtaganden och betydelsefulla 

avståndstaganden. Detta stämmer mycket väl in på Roderick, hans åtagande är den mening 

han lägger i rollen som herre av huset Usher och det öde detta för med sig. Avståndstagandet 

å sin sida är sammanlänkat med åtagandet, i och med att han anser sig vara nödgad att axla 

detta ansvar och öde är han också medveten om att detta för med sig det tyngsta 

avståndstagandet av alla, nämligen hans egen existens. För Roderick är detta vad 

självrannsakan har fört med sig, han anser sig ha blickat inåt och skrämts av det han sett. 

Avsaknaden av hopp får som resultat att han inte längre ser någon annan utväg än att 

omfamna det han anser vara ödesbestämt, detta om än det är han själv som gjort denna 

värdering. Det är således Roderick själv som ironiskt nog dikterar sitt öde samtidigt som han 

fruktar det mer än något annat. 
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     Hans självrannsakan föder en våg av överväldigande känslor, det beseglade ödet, 

vetskapen om det stundande ögonblicket då han kommer vara tvungen att konfrontera sin 

egen dödlighet och slutligen upphörandet av hans egen existens får andra intryck att blekna. 

Hans vara i världen kommer att upphöra, det står för honom bortom alla tvivel, det blir 

således den för honom största sanningen och insikten. Denna vetskap om hans egen 

tidsbegränsade existens för också med sig en hel del deprimerande känslor, existensen och all 

den mening den utgör den kommer för honom att upphöra. Samtidigt som ingenting någonsin 

har varit så säkert för honom så är det faktumet att han kommer att gå under på grund av 

sjukdomen som får honom att komma till insikt om detta. Denna insikt präglas dock av den 

djupt deprimerande melankolin, meningen han applicerar på det faktum att hans öde är nära 

förestående. Känslorna av hopplöshet och maktlöshet inför vad som komma skall blir till den 

sinnesstämning som kommer att prägla all mening fram till den punkt då hans profetia 

uppfyller sig själv. För Roderick är detta alltså en tidpunkt då den bekanta tillvaron och den 

otillgängliga metafysiken möts och ångestens gråzon tar vid. 

     En intressant parallell kan göras mellan de observationer kring begreppet melankoli Karin 

Johannisson gör i sitt verk Melankoliska rum och den bild berättaren presenterar av Roderick. 

 

Begreppet melankoli har åtminstone tre dimensioner: ett stämningsläge, en känsla 

och en sjukdom. Som förbigående stämning finns melankolin i de flestas erfarenhet. 

Som känsla har den många namn: nedstämdhet, svårmod, leda och tungsinne, 

ålderdomliga benämningar som modstulenhet, maktstulenhet och mjältsjuka och 

nationella varianter som spleen, ennui, och Weltschmerz. Alla har olika tyngd och 

klang. Men de förknippas inte med sjukdom. I stället pekar de på ett särskilt tema: 

förlust. Melankoli kan betyda förlust av mening, men också en konkret förlust av 

språk, handlingskraft och ork att ta sig ur sängen. Ibland har den definierats som 

förlust av beteende, ett slags förlamning eller brist på i-världen-varo. Men den kan 

också visa sig som ångest och rastlöshet eller som stegrad sensibilitet.
48

 

 

Calinescu pekar på hur självrannsakan är av stor vikt inom dekadensen, Johannisson pekar på 

hur melankolin överskrider dimensioner i den mening att det kan vara ett stämningsläge, 

övergående känsla såväl som en sjukdom. I Rodericks fall rör det sig om en person vars 

melankoliska tillstånd också dynamiskt överskrider de tre tillstånd som Johannison tog upp. 

Det enda som egentligen står säkert är att Roderick är melankolisk, han är nedstämd, tungsint 

och upplever att hans sinnen är skärpta till en grad av outhärdlighet. Den rastlöshet som 
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Calinescu pekar på, föder i Rodericks tillstånd ett behov av självrannsakan. Frågan blir då den 

om huruvida en person som anser sig känna sin annalkande undergång närma sig kommer att 

påverkas i termer av meningsskapande. Med andra ord, vad kommer först när den 

melankoliske betraktar världen, melankolin eller världen? För Roderick står det bortom allt 

tvivel vad som kommer att ske, han måste enligt honom själv gå under för att få ett slut på den 

melankoli som plågar honom. 

 

‘I shall perish,’ said he, ‘I must perish in this deplorable folly. Thus, thus, and not 

otherwise, shall I be lost. I dread the events of the future, not in themselves, but in 

their results. I shudder at the thought of any, even the most trivial, incident, which 

may operate upon this intolerable agitation of soul. [...] In this unnerved – in this 

pitiable condition – I feel that the period will sooner or later arrive when I must 

abandon life and reason together, in some struggle with the grim phantasm, FEAR.
49

 

 

     Melankolin har, enligt honom, försatt honom själv i ett stadium av absolut klarsyn, han är 

mer insiktsfull än någonsin, men insikten är den om hans egen undergång. Melankolin blir för 

honom medlet med vilket han kommer till insikt om sin undergång samt det som kommer att 

leda fram till hans undergång. Paradoxalt nog är det också bara undergången som melankolin 

orsakat som kan befria honom från melankolin som plågar honom. Melankolin, för Roderick, 

föder både plågorna och insikten om det som behövs för att de ska upphöra. 

     Det är också av intresse att notera att en del av de melankoliska aspekterna också återfinns 

hos berättaren. Detta är av vikt för att det vid detta skeende i novellen nu rör sig om två 

karaktärer med melankoliska tendenser, den ena, för tillfället, mer så än den andra. Roderick 

uppfattas av berättaren som förskräckligt förändrad: "Surely, man had never before so terribly 

altered, in so brief a period, as had Roderick Usher."
50

 Det finns en tydlig skillnad i hur 

melankolin gestaltar sig hos berättaren respektive Roderick, dock är denna skillnad relativ till 

just dem själva. Det är som sagt två karaktärer med melankoliska aspekter, således blir det 

svårare att avgöra hur de båda influeras av varandras tillstånd. Berättarens återgivelser är 

redan sedan innan ifrågasatta i och med att han själv konstaterat att han har svårt att skilja på 

fantasi och verklighet. Det blir således inte bara en fråga om vad som kommer först när den 

melankoliske betraktar världen, det blir också en fråga om vad som sker när den melankoliske 

betraktar den melankoliske. 
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     En del tid passerar och berättaren bildar sig allteftersom en vidare bild av sin väns mentala 

tillstånd. I detta skede kan man börja skönja en verklig koppling mellan Rodericks 

sinnesnärvaro och den meningsvärld som under generationer byggts upp runt själva huset. 

Dock bör det förtydligas att detta är en del av Rodericks meningsvärld, husets historik; den 

historik som säger att tidigare herrar över huset Usher har mött olyckliga slut och att 

traditionen dikterar att samma sak ska hända Roderick, får sin effekt på grund av att Roderick 

lägger vikt vid den. Huset har en historik, denna bär dock inte mer mening än den ges av den 

som begrundar den. Roderick känner en stark koppling till denna historik i och med att den 

utgörs av hans förfäders respektive öden. Roderick, i sitt försvagade tillstånd, är mer 

mottaglig för de intryck han möter, han skapar sin egen meningsvärld där husets historik 

sammanflätas med hans egen. Han ser sig själv således som ännu ett led i historien  och väljer 

att se sin vacklande hälsa som ett symptom på det öde han för sig själv anser vara 

förutbestämt. Han förväntar sig, med andra ord, att bli sjuk och blir sjuk just eftersom han 

förväntar sig bli det. Detta är dels bevis på i vilken utsträckning Roderick lägger sin mening 

på det som faktiskt sker och dels vilken effekt detta har på honom. Roderick har således vävt 

samman sin meningsvärld med den mening han drar utifrån det faktum att tidigare herrar av 

huset Usher har gått mindre angenäma öden till mötes, detta har skett i så pass stor 

utsträckning att denna mening nästintill har tagit över hela Rodericks meningsvärld. För 

honom kretsar nu en stor del av tillvaron kring det öde han tror sig komma till mötes, detta är 

för honom så centralt att det påverkar allt annat. Den bild Roderick har av sitt hem påverkar 

honom i sådan utsträckning att han drivs allt närmare ett sammanbrott. Meningsvärlden utövar 

här en direkt makt över honom, exempelvis har han inte förmått sig att resa ifrån huset på 

flera år. 

 

He was enchained by certain superstitious impressions in regard to the dwelling 

which he tenanted, and whence, for many years, he had never ventured forth – in 

regard to an influence whose supposititious force was conveyed in terms too 

shadowy here to be re-stated – an influence which some peculiarities in the mere 

form and substance of his family mansion, had, by dint of long sufferance, he said, 

obtained over his spirit – an effect which the physique of the gray walls and turrets, 

and the dim tarn into which they all looked down, had at length, brought about upon 

the morale of his existence.
51
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Berättaren menar att själva huset har makt över Roderick i det avseendet att han lägger stor 

betydelse på vad berättaren hävdar är vidskepelser. Berättaren är alltså medveten om att själva 

huset, Rodericks tillvaro, hos Roderick har mening utöver sig självt som styr hans handlingar. 

Berättaren får höra av Roderick att den makt huset har över honom har tillkommit ur husets 

form och substans som i sin tur har legat till grund för de vidskepligheter Roderick nu håller 

för sanna. Det lidande som denna, för dem oförklarliga, kraft orsakat släkten Usher har 

kopplat ett grepp om Roderick. Här görs alltså av Roderick själv en omedelbar koppling 

mellan husets fysiska aspekter och den mening det har för honom. Det berättaren avfärdar 

som vidskepelser är för Roderick sanning i och med att han bevittnat resultatet i form av 

lidande. 

     Rodericks och berättarens hållning gentemot huset skiljer sig från varandra. De har olika 

meningsvärldar genom vilka de betraktar huset, för Roderick är det en fysisk representation 

av hans släktes forna storhet samtidigt som det nu representerar det lidande som uppkommit 

på grund av detta. Berättaren å sin sida lägger märke till hur huset och dess historik utövar en 

direkt makt över Roderick och gör därigenom en koppling mellan själva husets mening för 

Roderick och hans mentala tillstånd. 

     Melankolin har hos Roderick fött insikten om att han måste upphöra att existera för att 

slippa undan melankolin, och berättaren börjar komma till insikten att huset för Roderick 

ligger till grund för den mening som föder hans melankoli. Denna melankoliska paradox 

förstärker ytterligare den redan så tydligt befästa melankoliska stämningen. Dock är 

förutsättningarna i detta skeende något annorlunda i och med att det nu är två karaktärer med 

melankoliska tendenser och dynamiken dem sinsemellan som ligger till grund för det fortsatta 

meningsskapandet och stämningen. 

 

Syskonromantikens hoppfullhet 

Rodericks tvillingsysters till synes förtvinande hälsa pekas av berättaren ut som en bidragande 

faktor i broderns sorgespiral. Berättarens återgivelse av det första mötet med systern, 

Madeline Usher, präglas till stor utsträckning av Rodericks omedelbara reaktion vid mötet 

med henne. 

 

A sensation of stupor opressed me, as my eyes followed her retreating steps. When a 

door, at length, closed upon her, my glance sought instinctively and eagerly the 

countenance of the brother – but he had buried his face in his hands, and I could 
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only perceive that a far more than ordinary wanness had overspread the emaciated 

fingers through which trickled many passionate tears.
52

 

 

Berättaren söker en reaktion i Rodericks ansikte, men då denne begravt ansiktet i händerna 

står ingen sådan att finna. Istället tycker han sig lägga märke till att blekheten hos Roderick 

verkar ha intensifierats. Blotta åsynen av systern har hos honom väckt sådana känslor att han 

omedelbart reagerar både fysiskt och psykiskt genom att falla i tårar. 

     Madeline lider av en åkomma till vilken det inte anses finnas någon bot. Hon beskrivs som 

apatisk och frånvarande i en gradvis eskalerande skala. 

 

The disease of the lady Madeline had long baffled the skill of her physicians. A 

settled apathy, a gradual wasting away of the person, and frequent although transient 

affections of a partially cataleptical character, were the unusual diagnosis. Hitherto 

she had steadily borne up against the pressure of her malady, and had not betaken 

herself finally to bed; but, on the closing in of the evening of my arrival at the house, 

she succumbed (as her brother told me at night with inexpressible agitation) to the 

prostrating power of the destroyer; and I learned that the glimpse I had obtained of 

her person would thus probably be the last I should obtain – that the lady, at least 

while living, would be seen by me no more.
53

 

 

Madelines sjukdom försätter Roderick i ett tillstånd av melankolisk tröstlöshet, men det finns 

också kringliggande omständigheter vilka antyder att broderns sinnelag uttrycker mer än bara 

sorg rörande systerns tillstånd. Exempelvis klargör Roderick för berättaren att denne inte 

kommer att träffa systerns något mer, samt att han gör så i ett, enligt berättaren själv, 

outsägligt upprört tillstånd. Denna antydan om att det i relationen syskonen emellan skulle 

finnas någonting utöver det som anses vara normalt inom en syskonrelation har gett utrymme 

för spekulationer inom tidigare forskning. 

     Scott Peepless pekar på att antydan om ett incestuöst förhållande mellan syskonen i sin tur 

kan vara en illustration av isolering på flera plan. 

 

The Usher line, whether literally incestuous or not, has, paradoxically, contaminated 

itself by trying to remain pure – that is, by trying to contain and control the family 
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lineage just as they have secluded themselves in a house so isolated that it has its 

own weather system.
54

 

 

Han menar att strukturmässigt går ett mönster igen i både husets geografiska isolering samt 

syskonen Ushers relation. En eftersträvan att bevara släktet Ushers forna storhet genom att 

framställa ättlingar av samma blod blir dess fall genom att det är medicinskt ogynnsamt. Den 

släktskapliga isoleringen som ett resultat av önskemål om ättlingar av samma härkomst kan 

liknas vid det önskemål om avskildhet som kan utläsas av husets geografiskt svårtillgängliga 

läge. 

     Ett annat perspektiv på den incestuösa antydan inom novellen framför George Steiner i sitt 

verk Antigones: 

  

The Gothic novel and melodrama make a cliché of brother-sister incest. So do high 

literature and art and those haunting intermediary modes – the verse and tales of Poe 

– in which popular, mendacious forms take on the light of esoteric vision.
55

 

 

Det Steiner hävdar är att incestuösa förhållanden mellan bror och syster används som klichéer 

inom gotiska romaner och melodramer. Han menar att denna typ framställning, att använda 

sig av kraftfullheten i en sådan tematik, medför en lögnaktighet i det att det snarare är effekten 

i det moraliska avståndstagandet som eftersöks än porträtterandet av det svårmodiga i mötet 

mellan två individer som är varandras spegelbilder.
56

 

     Så är dock nödvändigtvis inte fallet. För Roderick var syskonromantiken ett sista hopp, 

han tillsammans med systern var de enda som hade möjligheten att återställa släktet Ushers 

forna storhet och samtidigt säkra dess omedelbara framtid. Bilden av ett incestuöst 

förhållande mellan bror och syster är onekligen ett mycket kraftfullt verktyg som genast 

väcker moraliska resonemang. Dock är förhållandet mellan Roderick och Madeline aldrig 

uttalat incestuöst, det antyds bara att det finns någonting mer i deras relation än det som anses 

vara normen för en relation mellan bror och syster. Huruvida det faktiskt rör sig om incest är 

dock inte av lika stor vikt som vad det faktiskt signalerar. För Roderick kan hoppfullheten i att 

återställa husets forna storhet i en handvändning ha utbytts mot melankolisk skuld över att 

istället ha orsakat sin älskade systers undergång. Även Roderick borde innan ett eventuellt 

förhållande av sådan karaktär stått inför det moraliska dilemma som kommer med det. 
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Roderick kan ha sett deras eventuellt incestuösa relation som en självuppoffring i syfte att 

göra det han anser vara ålagt honom, att föra släktet vidare. Steiner beskriver fenomenet på 

följande vis: "Indeed, the more ecstatic the self-surrender, the more acid are the mechanics of 

self- and reciprocal corrosion."
57

 

     Rodericks hoppfullhet gentemot en lösning på problemen som släktet Usher står inför tar 

sin form i gestaltningen av en syskonrelation höljd i dunkel. Det antyds att det kan röra sig om 

en incestuös relation syskonen emellan, men huruvida så är fallet är inte av lika stor vikt som 

vad den signalerar, nämligen Rodericks hopp om en räddning av släktet. 

     Paralleller kan också dras till dekadensens traditionella undergångsfilosofi, i systern ser 

Roderick ett gradvist förfall. Då de två syskonen är de enda kvarlevande av det anrika släktet 

Usher ser Roderick i sig själv och Madeline möjligheten till ett återupprättande av släktets 

storhet. Att istället för ett förverkligande av denna vision tvingas han istället bevittna sin 

systers gradvisa förfall och som resultat av detta också sitt eget förfall. Om deras tillvaro i 

första hand präglas av förfall och en stundande undergång blir det ännu tydligare varför 

Rodericks ångest tilltar. Genom att bevittna tidens effekter som sitt, systerns och släktets 

förfall fråntas tillvaron dess mening. Den hoppfullhet de två tillsammans en gång ägde har 

istället utbytts mot en hopplöshet och i Rodericks ögon en kvittens på förfallets oundvikliga 

slutresultat. 

 

Konsten som melankolisk och dekadent insikt 

Efter det att berättaren har blivit någorlunda införstådd med systerns tillstånd undviks 

samtalsämnet i flera dagar av honom och Roderick. I syfte att stärka sin mentala hälsa ägnar 

sig han och berättaren åt rekreation så som måleri, läsning och gitarrspelande. Berättaren 

fascineras av sin väns improvisationsförmåga på gitarren, och successivt upplever berättaren 

att han mindre och minde motvilligt finner gehör för sin väns tillstånd i sitt eget sinnelag och 

således bidrar detta till att intensifiera relationen dem emellan. 

 

And thus, as a closer and still closer intimacy admitted me more unreservedly into 

the recesses of his spirit, the more bitterly did I perceive the futility of all attempt at 

cheering a mind from which darkness, as if an inherent positive quality, poured forth 

upon all objects of the moral and physical universe, in one unceasing radiation of 

gloom.
58
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Dock menar berättaren att deras rekreation inte uppnår önskad effekt, eftersom Roderick inte 

visar några tecken på förbättring, och berättaren själv börjar se hopplösheten i att rädda sin 

vän och istället upplever mörkret i dennes sinne. Här gör berättaren också själv en koppling 

mellan det fysiska och psykiska planet då han menar att mörkret och hopplösheten som föds 

inom deras relation inte gör skillnad på det fysiska och psykiska, utan är så pass intensivt och 

omfattande att det överskrider bägge planen. För att vidare förklara detta fenomen kan man 

dra en parallell till hur Jean-Luc Nancy understryker poesins funktion som den yttersta 

representationen av transcendental konst inom den romantiska traditionen. 

 

Poetry, in this context, was simply the Romantic name for Art; so one could say that 

modern art is what happens when those "artistic practices" that had lost the proper 

name of their common identity, that is, "poetry," gathered together around a lifeless 

word, which was: "art." Why was this? Perhaps because poetry, for the Romantics, 

as for Kant and others before him, signified the organ of the infinite. The organ of 

the infinite was supposed to be what put to work (in the strong sense of the word 

"work") a kind of absolute transcendence beyond all determination.
59

 

 

Det Nancy gör är att visa hur konst, i detta fall poesin, inom den romantiska tradition som 

föregick Poe grundlade en tanke om att konsten faktiskt har ett syfte utöver sig självt. Detta 

syfte återfinns i konstens möjliggörande av transcendens, konsten kan förmå betraktaren att 

lyfta blicken i syfte att skönja någonting utöver det världsliga. Detta i kombination med 

Peepless tankar rörande Poes noggranna strukturerande av novellens intrig kan fungera som 

en bakgrund i strävan efter att förstå vilken betydelse konsten har för både berättaren, 

Roderick och novellen i stort.
60

 

     Konsten verkar som ett medium utifrån vilket Roderick kan uttrycka sig på ett plan som 

överskrider språkets begränsningar. Den melankoli som präglar Rodericks sinne kommer 

också till uttryck i de målningar han skapar, hans konst inbjuder till tolkning just eftersom den 

ger en inblick i hans meningsvärld. Konsten tar inte sitt uttryck i ord, genom sitt gestaltande 

syfte kan den överskrida språkliga barriärer och skildra den metafysiska inverkan som 

påverkar Roderick. 

     Berättaren försöker själv att beskriva hur detta fenomen får utlopp genom Rodericks 

målningar. 
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From the paintings over which his elaborate fancy brooded, and which grew, touch 

by touch, into vaguenesses at which I shuttered the more thrillingly, because I 

shuttered knowing not why; – from these paintings (vivid as their images now are 

before me) I would in vain endeavour to educe more than a small portion which 

should lie within the compass of merely written words. By the utter simplicity, by 

the nakedness of his designs, he arrested and overawed attention. If ever a mortal 

painted an idea, that mortal was Roderick Usher.
61

 

 

Rodericks entusiasm och flyktiga framställningar av motiven föder hos berättaren tankar om 

att Rodericks konst uttrycker någonting utöver det som framträder på målarduken. Berättarens 

tankar färdas åter igen mot den underliggande kraft han känner påverkar Roderick men 

berättaren själv besitter inte förmågan att beskriva den i ord. Skillnaden i detta skeende mellan 

berättaren och Roderick är den att den senare i konsten verkar ha funnit ett uttryck för den 

metafysik för vilket hans melankoliska sinnelag lagt grunden, detta medan berättaren 

eftersträvar en förståelse av densamma med endast Rodericks konst och hans framtoning som 

medium. Roderick har alltså funnit en insiktsfullhet i konsten som berättaren saknar. 

Berättaren uppfattar dock att Rodericks konst uttrycker någonting utöver sig självt, men vad 

detta är ligger bortom berättarens förmåga att förstå. 

     Berättaren fortsätter med att beskriva motivet i en av Rodericks målningar, som han själv 

hävdar inte kan ges rättvisa i ord. 

 

One of the phantasmagoric conceptions of my friend, partaking not so rigidly of the 

spirit of abstraction, may be shadowed forth, although feebly, in words. A small 

picture presented the interior of an immensely long and rectangular vault or tunnel, 

with low walls, smooth, white, and without interruption or device. Certain accessory 

points of the design served well to convey the idea that this excavation lay at an 

exceeding depth below the surface of the earth. No outlet was observed in any 

portion of its vast extent, and no torch, or other artificial source of light was 

discernible; yet a flood of intense rays rolled throughout, and bathed the whole in a 

ghastly and inappropriate splendour.
62

 

 

Målningen, som föreställer ett långt källarvalv eller en tunnel under jorden, fascinerar 

berättaren eftersom detta dunkla motiv framställs med en praktfullhet med vilken den 

vanligtvis inte associeras. Valet av detta motiv har av Roderick inte föranletts av någon 
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förklaring, berättarens fascination förstärker således bilden av Rodericks insiktsfulla uttryck 

genom konsten. 

     Berättaren förundras över det faktum att Roderick, sina åkommor till trots och i sitt 

bräckliga tillstånd, ändå besitter förmågan att koncentrera och samla sig för att sedan genom 

improvisation frambringa fängslande sånger och tonsatta dikter. 

     Berättaren är också noga med att peka på att Roderick vid dessa tillfällen visade sig vara 

extraordinärt engagerad och exalterad över sitt eget skapande. Allra tydligast minns berättaren 

sången "The Haunted Palace", detta både som resultat av textens innehåll och därför att denne 

vid framförandet upplevde att Roderick för första gången utstrålade en gedigen klarhet i 

sinnet. Berättaren hävdar också att sången direkt gjorde ett sådant intryck på honom att han 

fortfarande minns så pass väl att han kan återberätta den i sin helhet. "The Haunted Palace" 

förtjänar en närmare granskning eftersom den dels är skapad av Roderick i ett tillstånd som 

hans, för tillfället, enda vän har beskrivit som klarsynt och dels eftersom det redan i dess titel 

antyds att det kan finnas en koppling till hans situation i stort. Detta då själva husets 

framträdande roll vid denna tidpunkt i berättelsen redan tydligt etablerats. Sången upplevs 

redan i sin titel som betungande, ett palats som vanligtvis associeras med prakt, ståt och 

framgång karaktäriseras av att det är hemsökt. Dess främsta drag är inte någonting som 

vanligtvis anses vara positivt, istället för det tankarna till det ockulta, och till ett lidande som 

ligger bortom förståelsen för vanliga dödliga. Det är samtidigt en antydan om Rodericks bild 

av släktets och husets historiska arv. 

 

   I 

  In the greenest of our valleys, 

      By good angels tenanted, 

  Once a fair and stately palace – 

      Radiant palace – reared its head. 

  In the monarch Thought's dominion – 

      It stood there! 

  Never seraph spread a pinion 

      Over fabric half so fair.
63

 

 

Redan i den första strofen målas det upp en bild av ett livfullt sceneri, In the greenest of our 

valleys är ett tydligt bildspråk; omgivningen är vital och full av liv. Det bör också noteras att 

den gröna dalen refereras till som vår, detta är knappast en slump. Kopplingen till historien i 
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stort blir tydlig just därför att det i första versen i den första strofen fastslås att det är vår dal, 

vår grönaste dal, det är någonting som tillhör oss och därför också existerar inom berättelsen. 

Det antyds alltså redan i första raden att sången är en allegori över hur Roderick uppfattar 

situationen.  

     Detta subtila, men ändå centrala berättargrepp tjänar till att redan från början länka 

samman Rodericks improviserade sång med händelserna i stort. Det är Roderick som hävdar 

att dalen är vår, det är hans perspektiv på händelseförloppet fram till denna punkt i berättelsen 

och antyder även längre fram vad han tror komma skall. Det är dock viktigt att notera att det i 

detta skeende är svårt att avgöra i vilken utsträckning man kan lyssna ordagrant på Roderick; 

språkbruket är poetiskt och målande samtidigt som man som läsare sedan tidigare är 

införstådd i hur pass präglad Roderick är av vad berättaren tidigare ansett vara mentala 

villfarelser. Men i novellen är berättarens perspektiv också ifrågasatt då denne själv medgett 

att han har haft svårigheter att skilja på fantasi och verklighet, detta kan i sin tur kontrasteras 

mot det faktum att Roderick i sitt melankoliska tillstånd uppnått en insiktsfullhet som övergår 

berättarens förståelse. Berättaren känner av stämningen och känner en tydlig påverkan han 

inte kan förklara, men skiftet har gjort att det nu är Roderick som finner uttryck för denna 

metafysik genom sin konst. 

     Hans sång kan betraktas som en allegori över situationen i stort, eller en "mise en abyme"
64

 

som Peepless uttrycker det, och är då tydligt färgad av hans egen uppfattning av densamma. 

Kanske låter Poe honom bokstavligt talat sjunga ut i syfte att förstärka hans framtoning som 

någon som brottas med vanföreställningar och en snedvriden självbild.  Detta kan dock också 

vara ett tillfälle, vilket antyds av berättaren, då Roderick faktiskt är som mest samlad.
65

 Den 

senare tolkningen skulle innebära att Roderick besitter förmågan att samla sig så pass mycket 

att han visar att han är högst medveten om vad som pågår, men att han ändå står maktlös inför 

skeendet då han anser det vara förutbestämt. Detta känns igen i både det resonemang 

Calinescu för kring dekadensens eskatologiska förhållningssätt och Johannisons tankar kring 

melankolikerns ångestfyllda rastlöshet. Calinescu menar att insikten om en stundande 

undergång föder ett behov av självrannsakan, smärtsamma åtaganden och betydelsefulla 

avståndstaganden.
66

 Detta ligger mycket nära Rodericks insikt, hans åtagande är släktet och 

husets arv, avståndstagandet är den egna undergången. Ångestens frambringande av rastlöshet 
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och noggrannhet som Johannison talar om kan också den kännas igen i Rodericks 

skapelseprocess, hans intensitet i skapandet av konst kan liknas vid en kombination av 

dekadensens behov av självrannsakan, melankolins insiktsfullhet och möjliggörandet av 

uttryck för en sådan metafysik i det medium som konsten utgör. 

     Detta är ett av de få tillfällen i berättelsen då Roderick själv verkligen kommer till tals. 

Sången som sådan är en romantiserad allegori över berättelsen i stort, men detta i sig är inte 

av lika stor vikt som det faktum att Roderick faktiskt kommer till tals. Detta ger läsaren ett 

praktiskt exempel på hur Roderick faktiskt väljer att framställa sig, detta oavsett ifall han vid 

tillfället lider av svåra vanföreställningar eller demonstrerar en ögonblicklig klarsynthet. Det 

som inledningsvis porträtteras är en utopi, vanföreställningar eller inte så är det vad han har 

valt att dela med sig av. Romantiserandet ger i detta skeende också uttryck för hoppfullheten 

som existerar i den sinnebild Roderick har av släktets forna storhet. 

     Det man med säkerhet kan konstatera är att det han delar med sig av gör han för att han vill 

att berättaren ska höra det. Rodericks sinnestillstånd vid detta tillfälle finns inom en gråzon, 

berättaren uppfattar honom som klarsynt, men det är Roderick som lagt värderingarna i det 

som framställs. Detta är en demonstration av hans meningsvärld framställd av honom själv, 

detta vare sig det demonstrerar klarsyn och romantiserande av situationen eller 

vanföreställningar han själv tar för sanning. Denna tvetydighet är ständigt närvarande hos 

Roderick, ytterligare ett exempel på detta är det faktum att han är ytterst medveten om att 

hans mentala hälsa vacklar och varför den gör det samtidigt som han är benägen att motverka 

detta genom att kalla på sin barndomsvän i hopp om att stävja sjukdomsförloppet. Det som 

tidigare, av berättaren, ansågs vara vanföreställningar tas av Roderick för sanningar, insikter 

om situationens faktiska karaktär. Då Roderick nu framstår som den mer insiktsfulla av de två 

påverkar detta också berättarens perspektiv genom att han indirekt tvingas ifrågasätta sin bild 

av situationen.  

     I den andra versen förstärks den antydda utopin ytterligare genom att det inte var några 

andra än goda änglar som återfanns där. Detta speglar både den bild som målas upp av 

palatset och dess omgivning samt hur Roderick själv upplever situationen. Ett vackert och 

ståtligt palats återfinns på denna plats. Palatset riktigt strålar, det är onekligen en pampig bild 

som målas upp. Men också här blir det påtagligt att ordvalet är ytterst medvetet, palatset står 

inte bara där och låter sig betraktas i all sin pompa och ståt, det visar sitt huvud. Det rör sig 

inte om något vanligt palats, det har särdrag som vanligtvis förknippas med sådant som lever. 

Dess monark inser värdet i och hyser höga tankar om palatset. Palatset, denna symbol över 

lycka och välgång står i den grönaste av våra dalgångar för alla att beskåda, det är en absolut 
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sanning, detta allra högst för den som bebor det. Dock kan man inte undgå att, med verkets 

titel färskt i minne, uppleva att en förebådande känsla infinner sig. Om en serafs vingspetsar 

aldrig har smekt ett tyg ens hälften så vackert måste detta palats vara någonting extraordinärt, 

detta enligt den som valt att lovsjunga det. Tanken väcks om huruvida palatset faktiskt var så 

fantastiskt som det uppges vara eller om det är så Roderick vill minnas det, eller om det i 

själva verket är så att han väljer att framställa det på detta vis just för att lägga grunden för en 

skarp kontrast för vad som komma skall. Det råder dock inga tvivel om att det redan i första 

versen av sången målas upp en ståtlig bild men att det ändå finns subtila fästpunkter för ett 

annalkande förfall. 

 

   II 

  Banners yellow, glorious, golden, 

      On its roof did float and flow; 

  (This – all this – was in the olden 

      Time long ago) 

  And every gentle air that dallied, 

      In that sweet day, 

  Along the ramparts plumed and pallid, 

      A winged odour went away. 

 

 

   III 

  Wanderers in that happy valley 

      Through two luminous windows saw 

  Spirits moving musically 

      To a lute's well-tunèd law, 

  Round about a throne, where sitting 

      (Porphyrogene!) 

  In state his glory well befitting, 

      The ruler of the realm was seen.
67

 

 

Den andra versen i strof två fortsätter inledningsvis på samma tema som den första, gula 

baner som pryder palatsets tak. Man bör också uppmärksamma att det i den tredje och fjärde 

versen pekas på att detta tillhör en svunnen tid långt tillbaka. Detta påstående får 

genomslagskraft just därför att det med hjälp av pauseringar upprepas att allt, precis allt 
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tillhörde denna svunna tid. Mild luft, plymer och bevingade dofter är stilgrepp som vittnar om 

välgång på gränsen till överdådighet. 

     Här kan det också vara av intresse att se på några av de aspekter Beebe i sin forskning valt 

att lyfta fram. Hans tankar kring tillvaron i novellen som ett exempel på ett slutet universum 

kretsar mycket kring den kompakthet som skapas av novellens parbundenheter. I detta 

skeende i novellen är det alltså Rodericks meningssammanhang som illustreras av honom 

själv. "‘The Haunted Palace,’ a sample of Roderick's musical gift, is sung to the 

accompaniment of a guitar, and the song itself is significant because it expresses Roderick's 

awareness of his own dilemma."
68

 Att Poe låter Roderick komma till tals på detta sätt och 

skildra sin bild av situationen med endast berättaren som åhörare förstärker bilden av 

Roderick som novellens centrum, men det för också Roderick och berättaren närmare 

varandra. Genom att Poe mer eller mindre subtilt framhäver sångens allegoriska effekt och 

låter Roderick spegla situationen utifrån melankolikerns eget perspektiv samtidigt som han 

och berättaren kommer närmare varandra desto mer suddas gränsen mellan fantasi och 

verklighet ut. Den spegelverkan Rodericks sång har på novellen i sig blir den att ett eventuellt 

cirkulärt meningssammanhang med Roderick i centrum blir än mer kompakt. Berättarens 

fascination för den insiktsfullhet Roderick demonstrerar genom sin konst får berättaren att 

tvivla på sitt eget meningsskapande. 

     Strof tre inleds med en beskrivning av hur vandrare genom två skinande fönster kunde 

bevittna andar röra sig till musik som strömmar från en luta. Här kopplas således en 

fantasivärld ihop med en reell verklighet. Palatset och dess storslagenhet var tillgänglig för 

vem som helst som befann sig i dess närhet, det ville spegla en öppenhet och harmoni. Det är 

en verkligt harmonisk bild som målas upp med skinande fönster, lutmusik och andar som rör 

sig till densamma, mitt i allt detta fanns också monarken på sin tron. Att monarken omnämns 

sist är passande då detta förflyttar fokus till honom också i nästa strof. 

 

   IV 

  And all with pearl and ruby glowing 

      Was the fair palace door, 

  Through which came flowing, flowing, flowing 

      And sparkling evermore, 

  A troop of Echoes whose sweet duty 

      Was but to sing, 

  In voices of surpassing beauty, 
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      The wit and wisdom of their king.
69

 

 

Ytterligare beskrivningar av palatset som höljt i pärlor och rubiner syftar till att nästintill leda 

åhöraren fram till dess port. Genom denna dörr strömmar kungens lovsång, sjungen av röster 

så vackra att skönhet inte räcker till för att beskriva dem. Denna strof fullkomligt överöser 

åhöraren med bilder av ett utopiskt scenario i en värld mellan verklighet och fantasi, åhöraren 

har av de fyra inledande stroferna burits fram ända till palatsets storslagna port. Det är här 

man nästintill förväntar sig ett euforiskt klimax, dock är det, med sångens titel i åtanke, också 

här den raka motsatsen sker. 

 

   V 

  But evil things, in robes of sorrow, 

      Assailed the monarch's high estate; 

  (Ah, let us mourn, for never morrow 

      Shall dawn upon him, desolate!) 

  And, round about his home, the glory 

      That blushed and bloomed 

  Is but a dim-remembered story 

      Of the old time entombed.
70

 

 

Notera att det inte anges precis vad det är för illasinnade entiteter som angriper monarkens 

palats. Det är dock tydligt att sorgen har en framträdande roll i det hela. Bildspråket är lika 

kraftfullt som i de inledande fyra stroferna, exempelvis ska monarken i fråga aldrig mer få 

uppleva en gryning. Skiftningen från ett detaljerat beskrivande i de inledande stroferna till ett 

mycket mer generellt beskrivande i den femte är minst lika viktigt som det som faktiskt 

beskrivs. Som tidigare nämnts är detta ett av de få tillfällen i berättelsen då Roderick faktiskt 

kommer till tals och ger sin bild av det som sker. Likheten mellan honom och monarken i 

sången återfinns i berättandet, detaljrikedomen i de inledande stroferna beskriver ingående det 

som var, men det är också av vikt att hålla i minne att detta är just Rodericks version. Detta 

tillfälle ger läsaren en bild av hur Roderick väljer att porträttera situationen. Hans tvetydighet 

gör sig påmind i det att stroferna ett till fyra är romantiserande till en utsträckning som 

antyder att själva romantiserandet speglar en nostalgi riktad till en tid som var problemfri. 

Roderick vill romantisera och framförallt minnas det som var bekant. När den möjligheten 

fråntas honom är det enda igenkänneliga och för honom faktiska sorgen. En händelse, 
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någonting som fötts i Rodericks meningsvärld omsluts och fördunklas av någonting så pass 

abstrakt som sorgen själv. Den är för honom främmande samtidigt som effekterna av den 

faktiskt präglar honom och gör det svårt att beskriva med samma detaljrikedom. Detta styrks 

också av att det påpekas att hela berättelsen bara är en knappt förnimbar historia tiden begravt 

i sig själv. Sorgen tar över fullständigt och överskuggar allt det positiva som var. Detta 

påpekande kontrasterar således tydligt emot den livfulla och detaljrika bilden som målades 

upp inledningsvis. 

     Det vaga, flyktiga, beskrivandet känns igen i den aspekt Nancy beskriver som romantikens 

dröm om konstens möjlighet att ge uttryck för den transcendentala metafysik som språkets 

med sina begränsningar inte förmår att beskriva.
71

 Detta har berättaren vid flertalet tillfällen 

redan vid sina återgivelser påpekat, exempelvis vis skildrandet av de tavlor Roderick målat. 

Uttrycket Rodericks känslor får i den egenkomponerade sången är resultatet av den insikt han 

genom melankolin nått, konsten ger uttryck för de känslor som präglar honom och vittnar om 

den stämning dessa känslor skapar. När orden i sig inte förmår att förmedla den ångest som 

fruktan inför en stundande undergång för med sig kan konsten, i detta fall Rodericks diktning, 

antyda detta och få åhöraren att själv reflektera över hur det metafysiska tar sig uttryck genom 

detta medium. 

     Om nuet, för både kungen i sången och Roderick, främst är präglat av sorg, stämmer detta 

väl överens med den bild Roderick själv har av det arv som huset Usher för med sig i 

framtiden. Förvandlingen från utopi till dystopi är enligt Roderick ödesbestämd och därför 

definitiv. 

     Strof sex parafraserar strof fyra genom att beskriva samma objekt, dock efter det att sorgen 

tagit över fullständigt, således är det effekten sorgen har haft på det som var som beskrivs. 

 

   VI 

  And travellers now within that valley, 

      Through the red-litten windows, see 

  Vast forms that move fantastically 

      To a discordant melody; 

  While, like a rapid ghastly river, 

      Through the pale door, 

  A hideous throng rush out forever, 

      And laugh – but smile no more.
72
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De vandrare som omnämndes i strof fyra möts inte längre av skinande fönster och dansande 

andar, istället ger fönstren ifrån sig ett rött sken och innanför väggarna rör sig häftiga former 

till en disharmonisk melodi. Bildspråket är nu ett helt annat, likt en förskräcklig flod rusar nu 

en förvriden massa ut genom palatsets port och skrattar utan att någonsin igen le. Detta är 

kraftfulla bilder som starkt kontrasterar mot den utopiska bild som tidigare målades upp. 

Förvandlingen är, med hjälp av uttryck som forever och no more, definitiv och inger en 

överväldigande känsla av hopplöshet hos åhöraren samt speglar en genomgående uppgivenhet 

hos Roderick. Hans uppgivenhet är starkt sammanflätad med hans ödestro, han är övertygad 

om att han kommer att gå samma öde till mötes som sina föregångare eftersom han delar 

samma bakgrund och hemvist. Hans vacklande hälsa i kombination med husets historik och 

systerns sjukdom är för honom inte tre separata entiteter, de är en sammantagen bekräftelse på 

den väg som för honom är förutbestämd. Genom att konstatera att så är fallet, allt som går 

emot honom är en del av den profetia som kommer att utgöra hans öde, förväntar han själv att 

detta är definitivt. Han menar att om profetian uppfyllts så här långt så kommer den också att 

fortsätta göra det i framtiden. 

     Roderick har ett eskatologiskt förhållningssätt och framtiden för honom är krisartad. Att 

för honom själv befatta sig med sin framtid är, på grund av hans ytterst självdestruktiva 

meningsvärld, synonymt med dödsångest. Enligt honom håller framtiden för honom inget 

annat i sitt sköte än mötet med hans egen dödlighet och slutligen också undergång. 

     Det kan vara av intresse att vid detta tillfälle knyta an till Heideggers stämningsidé. 

Rodericks fatalistiska inställning gentemot en stundande undergång ligger till grund för hans 

djupa ångest. Då han tar sin egen undergång för sanning är detta sprunget ur den mening han 

lagt på det inomvärldsliga, de intryck han fått. Undergången och upphörandet av existensen är 

främmande, kusligt, och gestaltar sig hos honom som ångest, och avsaknad av mening. Alla 

vidare intrycks mening kommer att fogas inom de ramar som utgörs av stämningen och 

således vidare bekräfta det Roderick tar för sanning. Hans ångest kommer alltså av honom att 

ses som ett tecken på att hans ångest är berättigad. 

     Efter det att Roderick har framfört sin improviserade sång för berättaren reflekterar denne 

över vad det är denne precis har bevittnat. 

 

I lack words to express the full extent, or the earnest abandon of his persuasion. The 

belief, however, was connected (as I have previously hinted) with the gray stones of 

the home of his forefathers. The conditions of the sentience had been here, he 

imagined, fulfilled in the method of collocation of these stones – in the order of their 

arrangement, as well as in that of the many fungi which overspread them, and of the 
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decayed trees which stood around – above all, in the long undisturbed endurance of 

this arrangement, and in its reduplication in the still waters of the tarn.
73

 

 

Berättaren står mållös inför det faktum att han aldrig tidigare bevittnat en sådan genomgående 

uppgivenhet hos sin vän. Berättaren slås av den tydliga kopplingen mellan innehållet i 

Rodericks sång och dennes nuvarande situation, han menar att Roderick påverkas av sin 

omgivning på det sättet att denne skapar sin meningsvärld utifrån huset självt. Berättaren 

menar att huset i sin enklaste form bara är en samling stenar som placerats i en viss ordning, 

detta i sin tur ackompanjeras av svampar på ytterväggarna, ruttna träd och det faktum att 

förfallet tillåtits fortgå obehindrat med tiden. Det går här att urskilja en kontrastering mellan 

berättarens och Rodericks perspektiv. Roderick har till fullo anammat synen på huset och 

omgivningen som förkroppsligandet av den profetia/förbannelse som vilar likt ett ok på hans 

axlar. Husets fysiska förfall föder ett vidare förfall hos Roderick själv genom allt som han 

förknippar med huset och dess väggar: hans egen hälsa, systerns sjukdom och hans förfäders 

öden. Allt detta utgör, för Roderick, huset Usher. Berättaren å andra sidan gör inte samma 

koppling, han ser bara ett hus, men han hävdar också att han har förståelse för hur Roderick 

genom husets framtoning kan förnimma och koppla samman vissa intryck med sina egna 

föreställningar. I fenomenologiska termer skulle man kunna likna detta vid att Rodericks 

tillvaro är stämd utifrån det han känner för huset, systern och arvet från förfäderna. Rodericks 

och berättarens respektive meningsvärldar skiljer sig, dock förstår berättaren att Roderick har 

svårt att göra skillnad på huset och alla de tragedier som utspelas där. 

 

Its evidence – the evidence of the sentience – was to be seen, he said, (and I here 

started as he spoke,) in the gradual yet certain condensation of an atmosphere of 

their own about the waters and the walls. The result was discoverable, he added, in 

that silent, yet importunate and terrible influence which for centuries had moulded 

the destinies of his family, and which made him what I now saw him – what he was. 

Such opinions need no comment, and will make none.
74

 

 

I citatet ovan konstaterar Roderick att allt det som sker faktiskt är bevis på att hans öde är 

sammanlänkat med husets. Det finns för honom en efterhängsen och genomsyrande 

pliktskyldighet att acceptera det öde som genom århundraden har präglat hans släkt. För 

Roderick föder arvet efter hans föregångare i sig självt förväntningar på honom att gå sitt öde 

till mötes, traditionen dikterar att han förblir en Usher i huset Usher. Berättarens perspektiv 
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som åhörare i citatet ovan visar att huset i sig, som tidigare av berättaren omnämndes som en 

samling stenar vilka placerats i en viss ordning, bara genom att finnas där har en enorm 

inverkan på Roderick. Det är således här berättaren börjar inse till vilken utsträckning 

Rodericks meningsvärld är sammanlänkad med husets, han förstår att huset för Roderick är så 

mycket mer än en samling stenar. 

     Roderick konstaterar själv att beviset för att hans förnimmelseförmåga är tillförlitlig, det 

vill säga, hans möjlighet att uppmärksamma profetians fakticitet står att finna i det faktum att 

huset gradvis men obestridligt har kondenserat en egen atmosfär. Han menar också att 

resultatet kan ses i det efterhängsna och fruktansvärda inflytande detta har haft på hans 

föregångare. 

     Insikten om gradvis kondenserande av den egna atmosfären är för Roderick bekräftelsen 

på att hans ångest är befogad, det är för honom en absolut sanning. Det gradvisa 

kondenserandet av atmosfären har inte fört med sig annat än lidande, för honom är hans egen 

stundande undergång, husets förfall och systerns sjukdom bekräftelse på att hans öde är 

beseglat. Detta kan kontrasteras mot berättarens bild av huset som enbart en samling stenar, 

han besitter inte samma insiktsfullhet som Roderick, han kan inte skönja någon metafysisk 

inverkan på samma sätt. Rodericks melankoli får honom att känna denna inverkan. Detta 

känns igen från deras skilda förhållanden till konsten. Berättaren lägger märke till att 

Rodericks konstnärliga skapande för honom uttrycker någonting utöver sig självt. I konsten 

finner Roderick ett uttryck för det metafysiska sammanhang han känner påverkar honom, 

detsamma gäller huset. Huset och dess förfall är, för Roderick, uttryck för det metafysiska, det 

främmande och kusliga förkroppsligat. Berättaren saknar denna insiktsfullhet i och med att 

han inte delar den meningsvärld Roderick skapat i sitt melankoliska tillstånd. Därför ligger 

det bortom berättarens förmåga att förstå huset, och i förlängningen, dess inverkan på 

Roderick. Detta kan liknas vid det faktum att berättaren kan se att Rodericks måleri och 

diktande för Roderick hade en mening utöver sig självt, men själva innebörden av denna 

mening ligger bortom berättarens förståelse. 

    

Upplösningen av ordning 

Efter det att berättaren under en tid har ägnat sig åt en del läsning tillsammans med Roderick i 

syfte att lugna dennes labila sinne faller det sig så att dennes syster, Lady Madeline avlider. 

Roderick ger sig nu hän åt att bevara hennes kropp i ett av husets källarvalv tills dess att den 

slutgiltiga jordfästningen kan äga rum. 
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     Dagarna och nätterna efter det att kroppen burits ned i källarvalvet kan berättaren skönja 

ytterligare förändringar i Rodericks uppenbarelse och beteende. Denne verkar, om möjligt, 

ännu mer upprörd, rastlös och talar med ett darr på rösten som berättaren hävdar närmast kan 

liknas vid vad som hörs i samband med extrem rädsla.
75

 Berättaren reflekterar också över hur 

Rodericks beteende gränsar till galenskap. 

 

At times, again, I was obliged to resolve all into the mere inexplicable vagaries of 

madness, for I beheld him gazing upon vacancy for long hours, in an attitude of the 

profoundest attention, as if listening to some imaginary sound. It was no wonder that 

his condition terrified – that it infected me. I felt creeping upon me, by slow yet 

certain degrees, the wild influences of his own fantastic yet impressive 

superstitions.
76

 

 

När Roderick i timtal stirrar ut i tomma intet som om han koncentrerade sig på att lyssna efter 

något går detta inte berättaren obemärkt förbi. Betraktelserna i citatet ovan demonstrerar hur 

berättaren observerar och analyserar Rodericks beteende, dessa betraktelser är relativt sakliga 

i sig, men det är i citatets andra samt tredje meningar som en väsentlig aspekt gör sig påmind. 

Berättaren hävdar att han influeras av Rodericks tillstånd, att han själv berörs av det till den 

grad att han känner sig tvingad att dela med sig av denna information till läsaren. Berättaren 

som just konstaterade att hans vän befinner sig i gränslandet mellan verklighet och galenskap 

erkänner här att han påverkas av detta och börjar uppleva samma sak. När berättaren är i stånd 

att känna hur hans väns galenskap smittar av sig på honom själv och sedan själv konstaterar 

att så är fallet har man kommit till en mycket viktig vändpunkt i berättelsen. Det är av vikt att 

notera att berättaren i detta skeende fortfarande betraktar Rodericks tillstånd, de intryck han 

får av Rodericks beteende börjar dock i större utsträckning än tidigare att prägla hans eget 

meningsskapande. Den melankoliskt dekadenta stämning som byggts upp runt Roderick 

börjar nu påverka berättaren, insikten om detta föds genom att han känner av en oförklarlig 

men framträdande kuslighet. Just i detta skeende i novellen är det för tidigt att konstatera i 

vilken utsträckning detta präglar berättaren, men det är av intresse att notera följande: 

     Berättaren är intradiegetisk, hans berättande sker utifrån ett förstapersonsperspektiv inom 

den romanvärld av vilken han själv är en del, och är således också läsarens enda länk till 

berättelsen.
 77

 När berättaren konstaterar att Rodericks tillstånd nu också börjar infinna sig hos 

honom själv blir frågan om trovärdighet genast ytterst relevant. Om berättarens sinnestillstånd 
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börjar efterlikna det som redan återfinns hos Roderick har man som läsare stor anledning att 

anamma viss skepsis gentemot berättarens återgivelser. En av huvudfrågorna blir således åter 

igen aktuell; vad kommer först när den melankoliske betraktar världen, melankolin eller 

världen? Hans meningsvärld förändras utifrån det att han, i likhet med Roderick, tycker sig 

kunna uppfatta den metafysik som binder samman Roderick och huset. Detta är en markant 

skillnad gentemot tidigare då han exempelvis kunde se att huset hade en viss inverkan på 

Roderick men det låg då bortom hans förståelse hur huset, historiken och systerns tillstånd 

kunde påverka honom. 

     En kväll som berättaren uppskattar vara sju eller åtta dagar efter det att han och Roderick 

har burit ner Lady Madelines kropp i källarvalvet utbryter en storm i området. Kraftiga vindar 

pinar huset och berättaren upplever det som svårt att sova. Roderick knackar på hans dörr och 

uppges vara hysterisk, för att därefter be berättaren titta ut genom fönstret. Gaser som stigit 

upp ur ett närliggande kärr har i kombination med stormens vildsinthet omgivit huset med ett 

svagt sken. Berättaren anser att en sådan syn knappast kan vara bra för Roderick och försöker 

därför lugna ner honom genom att för honom läsa ur en bok. Denna bok är Mad Trist, ett av 

Poe skapat fiktivt hjälteepos. Den låg närmast till hands för berättaren och enligt honom lades 

inte mer tanke än så på valet av bok. Bokens protagonist är en riddare vid namn Ethelred som, 

vid tillfället då berättaren läser för Roderick, tar sig in i en eremits bosättning. 

 

 ‘And Ethelred, who was by nature of a doughty heart, and who was now mighty 

withal, on account of the powerfulness of the wine which he had drunken, waited no 

longer to hold parley with the hermit, who, in sooth, was of an obstinate and 

maliceful turn, but, feeling the rain upon his shoulders, and fearing the rising of the 

tempest, uplifted his mace outright, and, with blows, made quickly room in the 

plankings of the door for his gaunteled hand; and now pulling therewith sturdily, he 

so cracked, and ripped, and tore all asunder, that the noise of the dry and hollow-

sounding wood alarumed and reverberated throughout the forest.’
78

 

 

Scenariot i Mad Trist påminner till stor utsträckning om det som utspelar sig i Poes novell, 

bildspråket är kraftfullt och stormar rasar över både Ethelred och huset Usher. Ethelred 

befinner sig ute i stormen och använder sig av sin stridsklubba för att med våld forcera dörren. 

I samma ögonblick som berättaren läser dessa rader händer följande: 
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At the termination of this sentence I started, and for a moment, paused; for it 

appeared to me (although I at once concluded that my exited fancy had deceived me) 

– it appeared to me that, from some very remote portion of the mansion, there came, 

indistinctly, to my ears, what might have been, in its exact similarity of character, 

the echo (but a stifled and dull one certainly) of the very cracking and ripping sound 

which Sir Launcelot had so particularly described.
79

 

 

De ljud som beskrivs i Mad Trist sammanfaller med liknande ljud som kommer från en 

avlägsen del av huset. Detta skärrar berättaren så pass mycket att denne stannar upp i läsandet. 

Effekten av detta sammanfallande av ljuden kan beskrivas som en typ av omvänd allusion där 

ett, om än fiktivt, verk intertextuellt anknyter tillbaka till verket i vilket det läses upp. Poes 

stilgrepp är onekligen välkonstruerat och effektfullt, på ett ögonblick har gränsen mellan 

fantasi och verklighet suddats ut för både berättaren och Roderick. För dem sammanfaller 

fantasivärlden i Mad Trist med deras verklighet, stämningen som präglar deras 

meningsskapande får alltså dem att på ett metafysiskt plan koppla samman de intryck de får 

av boken med de intryck de möter fenomenellt. 

     En fördjupad förståelse av detta kan vi få genom Nancys tolkning av Heideggers begrepp 

wink. Nancy menar att en wink har att göra med förväntans inverkan på individen och 

beskriver det på följande vis: 

 

The Wink is a sign of awaiting, or of putting expectation in the position of a sign. It 

is suspended between hope and disappointment. We must await its interpretation, 

but that waiting is, in itself already a mobilization, and its mobility or motility is 

more important than its final interpretation.
80

 

 

Det Nancy syftar till att illustrera med hjälp av Heideggers begrepp är att väntan och 

förväntan i sig själva är handlingar som äger rum inom det mänskliga psyket. Väntan och 

förväntan som fenomen är således någonting utöver det rena passerandet av tid, det är riktat 

mot någonting. Begreppet wink kan alltså användas till att uppmärksamma hur väntan och 

förväntan manifesterar sig. Detta begrepp kan således vara av intresse vid granskandet av 

berättarens och Rodericks förhållning gentemot det de upplever i samband med läsandet av 

Mad Trist. Då Roderick redan tidigt i novellen konstaterat att han kommer att gå under på 

grund av de öden som präglat hans förfäder är han mer benägen att tolka, vad han anser vara, 

tecken på denna besegling av hans eget öde som bekräftelser av detsamma. Hans väntan på en 
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förskräcklig profetias uppfyllelse blir för honom orsak nog att uppmärksamma intryck i 

tillvaron som överensstämmande med det han förväntar sig. 

     Vidare skulle detta också kunna ses ur ett mer textnära perspektiv, då berättaren och 

Roderick läser tillsammans i Mad Trist och ljuden i berättelsen sammanfaller med de ljud de 

själva uppfattar, uppstår för dem en koppling mellan boken och deras egen tillvaro. 

Stämningen i kombination med svårigheten att skilja mellan fantasi och verklighet utvecklas 

ytterligare genom att de intryck de får redan förväntats. Detta bidrar ytterligare till den kusliga 

stämning som, för dem, gång på gång bekräftar det de fruktar. 

     Berättaren fortsätter att läsa för Roderick om hur Ethelred med sin spiklubba slår ihjäl den 

drake som istället för eremiten han eftersökte står framför honom. 

 

Here again I paused abruptly, and now with a feeling of wild amazement – for there 

could be no doubt whatever that, in this instance, I did actually hear (although from 

what direction it proceeded I found it impossible to say) a low and apparently 

distant, but harsh, protracted, and most unusual screaming or grating sound – the 

exact counterpart of what my fancy had already conjured up for the dragon's 

unnatural shriek as described by the romancer.
81

 

 

Åter igen sammanfaller ljuden i boken med de som hörs i huset. Här gör också berättaren klart 

att det står bortom alla tvivel att det ljud han hör komma från någonstans i huset också 

uppträder i boken. Detta bekräftar för dem ytterligare den metafysiska kopplingen. Hade de 

inte gjort den kopplingen hade dessa händelser kanske endast betraktats som osannolika 

sammanträffanden, men för dem, vars gräns mellan fantasi och verklighet nu är en vidsträckt 

gråzon ges detta snarare den mening som stämningen påtvingar. För dem blir detta en 

manifestation av det övernaturliga, det metafysiska de känner av men samtidigt fruktar i dess 

resultat. Berättaren konstaterar att sammanträffandena är extraordinära, men han hävdar 

samtidigt att de präglas av tusentals känslor i konflikt med varandra. Denna känslokonflikt 

blir till en inre strid. Stämningens kusliga unheimlich-verkan utövar en direkt makt över 

berättaren genom att i metafysikens gestaltning skapa den otrygghet som får honom att 

ifrågasätta sin egen verklighetsuppfattning. 

 

Oppressed, as I certainly was, upon the occurrence of the second and most 

extraordinary coincidence, by a thousand conflicting sensations, in which wonder 
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and extreme terror were predominant, I still retained sufficient presence of mind to 

avoid exciting, by any observation, the sensitive nervousness of my companion.
82

 

 

Berättaren menar att han trots att rädslan genomsyrar honom ändå lyckas samla sig i sådan 

utsträckning att han förmår att fortsätta läsa. Dock tydliggör han att syftet med detta är att inte 

uppröra Roderick i hans nervöst bräckliga tillstånd. Detta lägger grunden till ännu ett 

extraordinärt sammanfallande av ljud då i boken en tung sköld av mässing faller ner på ett 

silverbelagt golv.83 

 

No sooner had these syllables passed my lips, than – as if a shield of brass had 

indeed, at the moment, fallen heavily upon a floor of silver – I became aware of a 

distinct, hollow, metallic, and clangorous, yet apparently muffled reverberation.
84

 

 

Detta tredje sammanträffande får berättaren att hoppa upp ur stolen han sitter i och springa 

fram till Roderick som vaggar fram och tillbaka i sin stol. Berättaren noterar hur Roderick 

mumlar för sig själv, uppvisar ett nästan sjukligt leende och inte verkar uppmärksamma 

berättaren alls.
85

 Då berättaren närmar sig Roderick hör han honom säga detta: 

 

‘Not hear it? – yes, I hear it, and have heard it. Long – long – long – many minutes, 

many hours, many days, have I heard it – yet I dared not – oh, pity me, miserable 

wretch that I am! – I dared not – I dared not speak! We have put her living in the 

tomb! Said I not that my senses were acute? I now tell you that I heard her first 

feeble movements in the hollow coffin. I heard them – many, many days ago – yet I 

dared not – I dared not speak! And now – to-night – Ethelred – ha! ha! – the 

breaking of the hermit's door, and the death-cry of the dragon, and the clangour of 

the shield! – say, rather, the rending of her coffin, and the grating of the iron hinges 

of her prison, and her struggles within the coppered archway of the vault!
86

 

 

Roderick är ytterst nära ett totalt sammanbrott, han konstaterar att han redan hört dessa ljud, 

men att de just ikväll sammanföll med handlingen i den bok berättaren läste. Här visar 

Roderick, i sitt mest melankoliska tillstånd, upp en insiktsfullhet i det att han avfärdar 

fantasivärlden som målades upp i boken. I sin fulla övertygelse konstaterar han att ljuden från 

forcerandet av eremitens dörr, drakens avgrundsvrål och sköldens fall till marken i själva 
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verket var Madelines bräckande av kistlocket, raspandet från järnportens gångjärn och hennes 

rörelser inom det kopparbelagda källarvalvet. Efter att ha tagit dessa sammanträffanden som 

den yttersta bekräftelsen på att förutsägelsen om hans undergång står det nu bortom allt tvivel 

för honom att den är mycket nära stundande, sammanträffandena har uppmärksammat honom 

på att det han själv förutsett kommer att ske mycket snart, hans insikt har lett honom fram till 

det han med säkerhet vet kommer att ske. 

     Han refererar till sig själv som ett miserabelt kräk, det han medvetet försökt undfly, det 

faktum att hans syster vid begravningen endast var skendöd är i detta skeende så pass 

obestridbart uppenbart att det inte längre går att blunda för. (Notera här likheten med 

Baudelaires påstående rörande den mystiska mörka kraft som filosofin valt att blunda för.
87

) 

Roderick är medveten om vad han har gjort, en handling så motbjudande att den driver honom 

till vansinne då han själv inser att han begravt henne levande och sedan valt att inte erkänna 

detta för sig själv. Roderick har inte genomfört denna handling med ett medvetet, som 

Baudelaire beskriver det, satanistiskt skarpsinne, det fanns inget sådant uppsåt. Det är dock i 

resultatet, i det faktum att det faktiskt har hänt, som Roderick själv ser vad han är kapabel till, 

i hans meningsvärld är det inget annat än en alltomfattande ondska som fick honom att 

ignorera de tecken han uppfattade av hennes kamp. I hans mening är han själv, driven av 

rädsla rakt ner i fördärvet. Det finns för honom ingen tid för botgöring, skadan är redan skedd 

och som Baudelaire pekar ut kommer skälmarna straffas på samma sätt som de som utförde 

sina illdåd medvetet, detta är för Roderick ett axiom, en absolut sanning. Hans insikt är 

dubbel, han har åsamkat den han älskar ofantligt lidande och kommer därför tvingas lida lika 

mycket själv, i detta ögonblick vet han vad han har gjort och vad som kommer att ske på 

grund av detta. Rodericks handlingar orsakade oavsiktligt lidande, rädslan drev honom till 

passivitet, att han inte hade för avsikt att orsaka lidande hos den han håller högst har för 

honom ingen betydelse. Lidandet är ett faktum och Roderick ser sig själv som sin systers 

baneman, detta är nu allt som återstår för honom, förlusten av systern samt förlusten av sig 

själv. 

     I ögonblicket som följer detta står Madeline i dörröppningen till rummet där berättaren och 

Roderick befinner sig.  

 

For a moment she remained trembling and reeling to and fro upon the threshold, 

then, with a low moaning cry, fell heavily inward upon the person of her brother, 

                                                           
87

 C. Baudelaire, Amerikas blixt – Om Edgar Allan Poe, Lund 2006, s. 116. 



56 
 

and in her violent and now final death-agonies, bore him to the floor a corpse, and a 

victim to the terrors he had anticipated.
88

 

 

I deras sista omfamning faller bror och syster döda till golvet, vittnet till denna makabra syn, 

berättaren konstaterar att Roderick blev ett offer för de fasor han förväntade sig. Detta klimax, 

beseglandet av det egna ödet kan ses som bekräftandet av insikten om Rodericks melankoli, 

men det är också för berättaren en konkretisering av den metafysiska delen av tillvaron. 

     Novellens kraftfulla slutscener bekräftar Rodericks farhågor, den stundande undergången 

infann sig så som han hade förutsett. Han hade redan tidigt i novellen konstaterat att han 

skulle gå under i en sista konfrontation med rädslan självt.
89

 För att få en bild av vad det är 

som faktiskt sker i slutscenerna kan det vara av intresse att åter igen se till Heideggers bild av 

fruktan. Heidegger menar att fruktan är det fenomen som riktas mot någonting i tillvaron som 

kan hota ens fortsatta i-världen-varo.
90

 Detta riktas alltså mot det inomvärldsliga, tingen eller 

donen om man så vill, eftersom det utgör ett hot mot den egna existensen. Ångesten, å sin 

sida, är den enda känsla som inte är riktad mot någonting inomvärldsligt, den uppstår istället 

när tillvaron förlorat all mening, existensen upplevs således som meningslös. Ångesten blottar 

varat som ingen annan stämning förmår att göra i och med att ingen mening läggs till varat, 

därför betraktar Heidegger den som en grundstämning. 

     I slutskedet av novellen sammanflätas fruktan och ångest mycket tätt och intensivt. 

Ångesten framträder genom att Roderick i sitt mest upprörda sinnelag och på sammanbrottets 

gräns avfärdar de närmast övernaturliga sammanfallandena av de faktiska ljuden och de som 

beskrivs i Mad Trist. Han medger att han under en tid uppfattat ljuden från sin systers kamp i 

källarvalvet men inte agerat, när insikten i detta överöser honom står det klart för honom att 

han bär ansvaret för att ha begravt sin syster levande och därför raserat allting som för honom 

betyder någonting. För honom bekräftar detta också vad som kommer att ske, han kommer 

också själv att gå under. Fruktan uppträder genom att tillvaron för Roderick ger tecken på att 

det finns fog för hans farhågor; stormens vildsinthet och sammanfallandet av ljuden är 

inomvärldsliga och tolkas av honom som tecken på ett eskalerande i närmandet av 

undergången. Undergången i sig, upphörandet av existensen, karaktäriseras av ångest, men 

hur denna undergång faktiskt sker rent inomvärldsligt präglas av fruktan. I detta tumult 

                                                           
88

 E. Poe, "The Fall of the House of Usher" i The Fall of the House of Usher and Other Writings, London 2003, 

s. 108. 
89

 ibid, s. 96. 
90

 M. Heidegger, Varat och tiden, Göteborg 1992, s. 134. 



57 
 

sammanflätas ångesten och fruktan i det att Rodericks tillvaro saknar all mening och hans 

existens kommer att upphöra, men detta kommer också att ske inomvärldsligt. 

     När Roderick tillsammans med Madeline faller död till golvet beseglas slutligen det öde 

han själv förutsett, han går under i sin sista konfrontation med fruktan. 

 

 

While I gazed, this fissure rapidly widened – there came a fierce breath of the 

whirlwind – the entire orb of the satellite burst at once upon my sight – my brain 

reeled as I saw the mighty walls rushing asunder – there was a long tumultuous 

shouting sound like the voice of a thousand waters – and the deep and dank tarn at 

my feet closed sullenly and silently over the fragments of the ‘HOUSE OF 

USHER.’
91

 

 

 

I sin flykt från det som just skett bevittnar berättaren hur huset kollapsar och störtar ner i 

tjärnen framför huset. Här kan det vara av intresse att åter igen blicka till Beebes teori kring 

vad tjärnen representerar. Han menar att tjärnens stillhet är det som balanserar husets 

kraftfullhet och representerar det världsallt till vilket huset i sin undergång kommer att behöva 

återgå.
92

 Det kraftfulla blidspråket skildrar husets kollaps, men med Beebes påstående i 

åtanke kan man betrakta detta som en yttersta konsekvens av spegelverkans funktion i termer 

av ordning. Då Roderick i enighet med sin egen förutsägelse mött sitt öde tillsammans med 

sin syster finns det inte längre något centrum i det meningssammanhang som omfattade huset 

och släktet Usher. Utan denna centralgestalts förmåga att påverka tillvaron i samma 

utsträckning som den påverkade honom återstår inte heller annat än dess kollaps och den 

yttersta konsekvensen av detta blir just husets, tillvarons, undergång. 

 

Sammanfattning 

Poes novell kretsar tydligt kring ångest, fruktan, melankoli och dekadens, centralfiguren i 

gestaltandet av dessa aspekter är Roderick. Han är den som allra tydligast uppvisar tendenser 

av sådan karaktär, och som Beebe valt att framställa det kan han betraktas som navet i ett 

cirkulärt meningssammanhang vilket intensifieras på grund av sitt avskärmande från den 

övriga världen.
93

 Men porträtterandet av Rodericks sinnelag hade inte varit möjligt i samma 
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utsträckning ifall berättarens inledningsvis återhållsamt rationella perspektiv hade saknats. 

Berättaren fungerar inledningsvis som en fast punkt i den annars så melankoliska tillvaron 

inom husets väggar, men successivt kommer också detta att förändras. Allt eftersom 

handlingen fortskrider ifrågasätts berättarens verklighetsuppfattning. Genom att vistas i huset 

tillsammans med Roderick påverkas han av den melankoliska stämning som råder. Rodericks 

hopplöshet och orubbligt eskatologiska förhållning gentemot den egna tillvaron föder känslor 

av osäkerhet och otrygghet hos berättaren, hans eget meningsskapande påverkas således av 

stämningen. Otryggheten underminerar all eventuell hoppfullhet rörande ljusning i tillvaron. 

När känslorna som erfars präglas av hopplöshet och osäkerhet skapar de den mening som 

bidrar till stämningen, vilket leder till en nedåtgående spiral. 

     Som Svenaeus pekar ut när han refererar till Heidegger som en känslornas filosof menar 

Heidegger att tillvaron alltid är stämd, betraktandet av världen sker alltid genom ett filter av 

känslor. Detta är en fortgående process som aldrig upphör, känslor i nuet är alltid påverkade 

av de känslor som föregick dem.
94

 Stämningen i novellen gestaltas utifrån berättarens 

perspektiv, men centralgestalten, den som har störst inverkan på stämningen är Roderick. 

Hans centrala roll gör också att hans melankoli genomsyrar allt meningsskapande, detta gäller 

även berättarens. Rodericks tillstånd kan därför sägas successivt smitta av sig på berättaren, 

men detta sker så sömlöst att det inte handlar om ett konstaterande om huruvida berättaren är 

melankolisk i samma utsträckning som Roderick, utan snarare om just hur detta sker. 

Förståelsen av fenomenet som sådant kan närmas genom just gestaltandet av stämningen och 

dess effekter. När ångesten får verka som primär stämning kommer den också att i sin 

avsaknad av mening prägla andra känslor genom att ifrågasätta deras eventuella mening. Då 

tillvaron alltid är stämd kommer detta också att synas i karaktärernas handlingar och 

berättarens återgivelser av historien. 

     En annan viktig aspekt som gör sig påmind genom hela novellen och bidrar till att forma 

stämningen är dekadensens karaktäristiska eskatologi och porträtterande av förfall. Tidens 

ständiga nedbrytande av tingen i tillvaron gör att den endast synliggörs genom sina effekter. 

Då tid inte medför annat än förfall, vilket novellen indirekt porträtterar, går det att skönja hur 

uppkomsten av ett eskatologiskt förhållningssätt ligger nära till hands för Roderick. Tidens 

förstörelsekraft framträder för honom genom husets och släktets förfall i kombination med 

hans egen respektive hans systers vacklande hälsa. Dekadensen bidrar på så sätt till att skapa 

de grundläggande förutsättningarna för situationen i novellen. Då dekadensen är starkt 
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förknippad med tidens förstörelsekraft kan skildringar av nuet i novellens handling 

åskådliggöra de premisser som förändrat den meningsvärld och tillvaro som präglar både 

Roderick och berättaren. Exempel på detta står att finna i hur husets historik för Roderick inte 

längre associeras med framgång och välstånd, istället har dess mening förändrats med tiden 

och är avsevärt mer nära knutet till vad hans förfäders beklagliga öden kommer att innebära 

för honom självt. Ödesbestämdheten är för honom en del av huset, hans förfäders respektive 

öden är för honom tydliga indikatorer på att han själv står näst på tur. Han vet att hans egen 

undergång i kombination med sin systers också kommer att utgöra slutet för hela Usher-

släktet. Hans utpräglade melankoliska insiktsfullhet i kombination med den förfallande 

omgivningen och övertygelsen om en stundande domedag gestaltar hur han som individ 

inkastad i tillvaron överväldigas av känslor av fruktan och ångest. Dessa känslor tjänar i sin 

tur till att skapa den melankoliska stämning som präglar det fortsatta meningsskapandet. 

     Granskningen av den insiktsfullhet Rodericks melankoli medför är central i närmandet av 

förståelsen av den melankoliska stämningens betydelse. Han är övertygad om att hans 

sjukdom kommer att medföra hans egen undergång, men det är också i detta stadium av vad 

han själv betecknar som "beklaglig dårskap"
95

 som han kommer till denna insikt. Denna 

orubbliga övertygelse hade förmodligen inte existerat ifall han inte hade varit så melankolisk, 

det är alltså genom melankolin han kommer till insikt om att han på grund av melankolin 

måste upphöra att existera. När berättarens meningsskapande påverkas av den stämning 

Rodericks melankoli bidrar till kontrasteras berättarens osäkerhet mot Rodericks insiktsfulla 

tvärsäkerhet. Detta medför i sin tur att berättaren börjar ifrågasätta sin egen 

verklighetsuppfattning och gränsen mellan fantasi och verklighet suddas ut allt mer både för 

berättaren och läsaren. I detta skeende i novellen har den melankoliska stämningen med 

Roderick i centrum medfört att även berättaren påverkas i en sådan utsträckning att hans 

fortsatta meningsskapande är ifrågasatt av både honom själv och läsaren. 

     Calinescu pekar på en annan aspekt som är karaktäristisk för dekadensens eskatologiska 

hållning, han menar att vetskapen om en stundande undergång också medför en rastlöshet i 

och med att varje enskilt ögonblick under sådana omständigheter kan vara avgörande.
96

 

Rastlösheten hos Roderick föds i detta fall genom melankolin i och med att han pendlar 

mellan ångest och fruktan, skiftningarna mellan och sammanflätningen av den inomvärldsliga 

rädslan och ångestens meningslöshet demonstrerar hur han ser sitt hopplösa lidande ha ett 
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oundvikligt slut men också att slutet bär det högsta priset av alla, upphörandet av den egna 

existensen. Melankolin blir således både insiktens och undergångens medium, men för 

Roderick är insikten den att det enda sättet att för honom undslippa melankolins makt är ge 

efter för dess plågor och dö. Hela Rodericks världsbild präglas alltså av melankolin, men 

vidare bidrar den också till den stämning som formar berättarens perspektiv. När också denne, 

så att säga, smittas av Rodericks melankoli sker ett skifte i novellen, det handlar inte längre 

om en skildring av vad som kommer först när den melankoliske betraktar världen, melankolin 

eller världen, det blir också en fråga om vad som sker när den melankoliske betraktar den 

melankoliske. 

     En annan bidragande faktor i framställandet av den melankoliska stämningen är det skifte i 

mening som utgörs av syskonromantiken. I Antigones beskrev Steiner att en sådan tematik 

med incestuösa anspelningar inom den gotiska traditionen syftade till att väcka anstöt och 

moraliska avståndstaganden.
97

Det råder inga tvivel om effektfullheten i en sådan 

framställning, men man bör också hålla i minne att Rodericks och Madelines relation aldrig är 

uttalat incestuös, det handlar snarare om vilken mening relationen har för Roderick. I sig själv 

och sin syster såg han möjligheten att återupprätta släktets forna storhet, det fanns alltså en 

sista strimma av hopp. Denna hoppfullhet byts i och med sin egen respektive systerns förfall 

ut mot hopplöshet. När den sista strimman av hopp om bättring glider Roderick ur händerna 

blir detta för honom också en kvittens på att den undergång han förutsett är nära stundande. 

Hoppfullheten som fanns i relationen till systern byts ut mot skuldkänslor och hopplöshet. 

     Roderick kommer själv sällan till tals i novellen, oftast får läsaren förhålla sig till 

berättarens observationer av sin vän, dock verkar konsten vara det medium genom vilket 

Roderick till störst utsträckning ger sin egen bild av situationen. Nancy menar att poesi i den 

romantiska tradition som föregick Poe betraktades som en konstform med transcendentala 

egenskaper, genom poesin besatt individen förmågan att skildra sådant som egentligen ligger 

bortom den egentliga verkligheten.
98

 Genom sin konst förmår Roderick att överskrida 

eventuella språkliga barriärer, hans sång "The Haunted Palace" allegoriserar situationen som 

han uppfattar den. Den kan inte betraktas som en faktisk skildring av situationen, men ger en 

värdefull inblick i Rodericks meningsvärld. I allegoriserandet antyds i vilken utsträckning 

Roderick håller sig själv som centralgestalt i hela meningssammanhanget och genom denna 

inblicks metafysiska betydelse för honom blir det också tydligt att hans konst uttrycker 

någonting utöver sig själv. Kontrasterandet i detta synliggörs genom att detta ligger utöver 
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berättarens förmåga att förstå. Då berättaren har svårt att förstå precis vad det är Rodericks 

konst uttrycker kan han ändå genom stämningen känna av den krisartade självdestruktivitet 

som hos Roderick uttrycker en dödsångest. Stämningen som uttrycket tar sig genom 

Rodericks konst föder en osäkerhet och otrygghet vilket i sig ligger till grund för kusligheten, 

eller das Unheimliche i Heideggerianska termer. Kusligheten och intensifierandet av deras 

relation kondenserar atmosfären och fjärmar successivt av den yttre verkligheten, detta 

expanderar i sin tur den gråzon inom vilken gränsen mellan fantasi och veklighet återfinns. I 

och med gränsen mellan fantasi och verklighet suddas ut allt mer blir unheimlich-stämningen 

också allt mer påträngande och färgar både Rodericks och berättarens meningsskapande. 

     I novellens slutscener når kusligheten sitt klimax, Roderick befinner sig på gränsen till ett 

slutgiltigt sammanbrott och berättaren försöker att lugna ner honom genom att de tillsammans 

läser boken Mad Trist. Detta sker samtidigt som en storm rasar utanför huset och piskar upp 

ett grönt sken i dimman. Beebe menar att länken mellan Rodericks psyke och händelserna i 

tillvaron här blir som mest tydlig.
99

 I sin liknelse vid ett slutet universum menar han att 

slutenheten och kompaktheten i meningssammanhanget ömsesidigt påverkar Rodericks psyke 

och hans värld. Denna teori har en viss relevans för den melankoliska stämningen i det att 

Rodericks påverkan på berättaren successivt ökat allt eftersom handlingen fortskridit. För 

berättaren är gränsen mellan fantasi och verklighet nu endast en alltomfattande gråzon, då han 

själv uppmärksammar ett samband mellan Rodericks upprördhet och tillvarons instabilitet 

kommer också hans tolkande av händelser i den omedelbara framtiden präglas av detta. Själva 

kulmen på detta fenomen blir sammanfallandet av händelserna i Mad Trist och ljuden de 

uppfattar i huset. Detta sker genom att de för sig själva vill avfärda det första 

sammanfallandet av händelse och ljud betraktas som ett slumpmässigt sammanträffande, men 

i och med att detta fortsätter bekräftar de för sig själva att så inte är fallet. Berättarens tankar 

övergår således från ett verklighetsorienterat rationellt resonemang till ett bekräftande av att 

den för honom oförståeliga metafysiken och verkligheten i tillvaron är sammanlänkad. När 

denna koppling i sig präglas av oförståelse skapar detta den otrygghet som i sin tur präglar 

meningsskapandet i sådan utsträckning att kusligheten blir alltomfattande och gränsen mellan 

fantasi och verklighet inte längre går att urskilja. När det öde Roderick genom melankolins 

insiktsfullhet ålagt sig själv också bekräftas i det att han dör i en sista konfrontation med den 

inomvärldsliga rädslan bekräftar detta också Rodericks insiktsfullhet. Då berättarens själv 

tvivlar på sin egen verklighetsuppfattning kommer Rodericks insiktsfullhet också för honom 
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att vara det närmsta han kommer en sanning. Bekräftandet av Rodericks förutsägelse har för 

berättaren den effekten att denna händelse blir det som definitivt placerar hans eget 

meningsskapande inom den tvivelfyllda gråzon där fantasi och verklighet inte säkert kan 

urskiljas från varandra. 

     Den melankoliska stämningen är ständigt närvarande i Poes novell och visar sig 

inledningsvis tydligast genom berättarens kontrast gentemot Roderick, men gestaltningen av 

stämningens inverkan blir synlig genom dess eskalerande påverkan av berättaren. Stämningen 

verkar genom att få berättaren att själv ifrågasätta sin egen förståelse av tillvaron. 

Oförståelsen föder på detta vis den osäkerhet och känsla av hopplöshet som håller stämningen 

vid liv. 
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