
 

 

Det smittende vanvidd  

 
En innlevelse i fortellernes galskap hos  

Edgar Allan Poe 

 
Mikael Schultz Rasmussen 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave ved Institutt for litteratur, 
områdestudier og europeiske språk 

 
UNIVERSITETET I OSLO  

 
Våren 2019 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

By analyzing seven of Edgar Allan Poe’s tales, I ask whether the dreadful feeling evoked in the 

reader by these texts can be traced back to the madness of their narrators. The analyses are 

thematic and operate on the level of narration. Whereas critics previously have concerned 

themselves with Poe’s work critically, often applying psychoanalytic or feminist theory, I aim 

to refrain from such theoretical frameworks and rather immerse myself, post-critically, in the 

mentally unstable world of Poe’s narrators. To what degree does the reader, in their 

interpretation of literary madness, succumb to the very madness they identify? Can literary 

madness thus be defined as infectious? The tales I analyse are “The Fall of the House of 

Usher” (1839), “Ligeia” (1838), “Morella” (1835), “Eleonora” (1842), “Berenice” (1835), “The 

Black Cat” (1843) and “The Tell-Tale Heart” (1843). 
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1. I Huset Usher 

 

 

Be with me always—take any form—drive me mad.  

– Emily Brontë 

 

__________________________________________________________ 

 

1.1. The Fall of the House of Usher 

Gjennom mørket rir en mann. Han har ridd langt i éns ærend, påkalt av en gammel venn som 

er blitt syk og trenger trøst. Et falleferdig herskapshus kommer til syne. Mannen ser opp. 

Betraktningen tvinger ham til å gi etter for en vag, men ikke desto mindre blytung følelse av 

engstelse. Hva som uroer ham, vet ikke mannen. Like lite vet han noe om hvilke uutholdelige 

redsler han har i vente. Der inne i Husets kvelende mørke, hvor øyet må lide for å se hva som 

gjemmer seg i krokene, skal han oppholde seg med sin venn, den skyggeredde herren av 

Usher. Den uroen han først følte da han kom til Huset, skal i ukene som følger bare bli verre. 

For å kunne hjelpe sin venn trenger han først å forstå hva som feiler denne vekselsvis 

hysteriske og melankolske, men alltid engstelige herren av Usher. Forståelse forutsetter 

imidlertid sympati, hvilket krever innlevelse. Før oppholdet er omme, skal mannen derfor, 

som offer for en fryktelig ironi, bukke under for de selvsamme redslene som herjer i psyken 

til Husets herre. Moralen er nådeløs. Å lodde dybden av Ushers lidelser er ikke ensbetydende 

med å diagnostisere eller temme hans kvaler fra et kaldt og kalkulerende ytre, lik en 

psykiater. Å forstå Ushers galskap er ingen lek. Tvert imot er det å ta den innover seg, ikle seg 

dens hud og emigrere til dens redselsfulle rike. 

 

1.2. Angstens dikter 

Historien fortelles i en av de mest berømte fortellingene forfattet av Edgar Allan Poe, nemlig 

«The Fall of the House of Usher» fra 1839. Forfatteren selv var tretti år gammel da han utga 

dette banebrytende bidraget til den gotisk-litterære kanon. Ti år senere var han død. Til tross 

for den verdensomspennende suksessen Poes tekster har nytt etter hans død – hyllet og 

oversatt blant andre av Charles Baudelaire – har denne «angstens dikter» høstet relativt lite 

oppmerksomhet i norsk litteraturvitenskap. Dette vil jeg gjøre noe med. 

Poes forpinte litteratur har mang en gang blitt lest i lys av hans eget liv. Hans 

tilværelse var en turbulent affære. I løpet av sitt fødselsår ble lille Edgar Poe forlatt av sin far. 

Flere biografer antar at han som treåring var vitne til sin mors død. Han ble satt bort til 

fosterforeldre, John og Frances Allan, som ga ham navnet Edgar Allan Poe og tok ham med 
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seg over havet, fra Amerikas øst-kyst til De britiske øyer. Familien returnerte ikke til USA før 

i 1820, hvor Poe ble værende resten av sitt liv. Fattigdom og alkoholisme preget Poes 

forfatterkarriere. I 1836 giftet han seg med sin tretten år gamle kusine Virginia Clemm, som 

døde et drøyt tiår senere. «[T]he death […] of a beautiful woman is, unquestionably, the most 

poetical topic in the world»,1 skrev Poe i et essay året før hans kone døde, etter en femårig 

kamp med tuberkulose.2 Poes tekster er fylt til randen av kvinner som blir syke og dør, 

hvilket har invitert til feministiske tolkninger, men i hans gotiske romantikk tenderer likevel 

alt som er dødt mot å komme tilbake. Mange Poe-forskere har trukket linjer mellom 

forfatterens liv og hans fiksjon. Dette er naturlig. Dersom mannen bak denne dødsbefengte 

litteraturen virkelig så sin mor dø, og siden levde i årevis med en hustru som langsomt led 

nederlag i kamp med døden, lar ingen seg overraske når fagets historisk-biografiske 

fortolkere melder seg for forskningen. 

Selv er jeg derimot – på ingen måte – interessert i slektskapet mellom Poes tekster og 

hans liv. Like lite interesserer jeg meg for tekstenes verdi i lys av andre teoretiske overheng, 

som for eksempel feministisk eller psykoanalytisk teori. For meg spiller ikke engang Poes 

betydning for litteraturhistorien noen særlig rolle. Og jeg kunne ikke brydd meg mindre om 

hvilke metafysiske eller kosmologiske teorier hans tekster angivelig tematiserer. Til gjengjeld 

er jeg opptatt av hvilken fortolknings- og følelsesmessig effekt Poes tekster kan ha på leseren. 

Poe skrev tekster innenfor et mangfold av sjangre, alt fra kjærlighetsdikt til nådeløs 

litteraturkritikk, men én av de mest sentrale sjangerne han opererte innenfor, var 

skrekkfiksjonen. Spørsmålet om hva denne sjangeren innebærer, vil alltid være gjenstand for 

diskusjon, men det vil neppe by på innvendinger å hevde at skrekkfiksjonens første og 

fremste oppgave er å vekke frykt i leseren. Og det er her jeg som leser kommer inn. 

Frykt, tør jeg hevde, er noe alle mennesker erfarer – uavhengig når eller hvor vi lever, 

om vi er mann eller kvinne, fattig eller rik, og ikke minst: uavhengig hvor mye vi har lest av 

den litteraturteoretiske kanon. Noen menneskelige erfaringer forutsetter simpelthen ingen 

spesifikk bakgrunn. Kjærlighet, sinne og lengsel stikker dypt. Redsel stikker dypere. 

«Menneskerasens eldste og sterkeste følelse er frykt,»3 skrev Poes beundrer, H.P. Lovecraft, 

snaue hundre år etter sitt ikons bortgang, i et essay om skrekkfiksjon, hvor han viet et helt 

kapittel til ære for Poe. Men akkurat som kjærligheten, sinnet og lengselen, uansett hvor dypt 

den stikker, lar ikke redselen seg vekke av hva som helst. Skal litteraturen skremme, må 

forfatteren vite hva han eller hun driver med.  

                                                           
1 Poe, «The Philosophy of Composition», 19. 
2 Hutchisson; Peeples. 
3 Lovecraft, 1041. Min oversettelse. 
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1.3. Mitt møte med Huset Usher 

For meg personlig var «The Fall of the House of Usher» den første litterære teksten som 

klarte å skremme meg. Jeg husker ennå hvordan jeg opplevde en intensitet ingen annen tekst 

hadde maktet å vekke i meg. Så snart frysningene ga seg, klappet jeg boken sammen og ga 

meg hen til spekulasjon. Hva var det ved denne fortellingen som evnet å frembringe denne 

intense følelsen? Jeg tenkte tilbake på det jeg hadde lest – på språket, på stemningen, og ikke 

minst, på selve handlingen. Mentalt lette jeg gjennom de narrative begivenhetene Poe hadde 

sortert i rekkefølge for til slutt å kunne by på det mest uhyggelige klimakset jeg noensinne 

hadde sett maken til i et litterært verk. Jeg spurte meg selv: Hva er det egentlig som skjer der 

inne i Huset Usher? Og det var da det slo meg. Jeg klarte ikke å redegjøre for tekstens 

handling. Ikke på en koherent eller logisk tilfredsstillende måte. Tvert imot druknet jeg i 

paradokser. Uansett hvor jeg prøvde å stikke fingeren i jorden, kom jeg på en annen narrativ 

detalj som umuliggjorde «sannheten» i den aktuelle begivenheten. Jeg leste fortellingen på 

nytt – opplevde den samme intensiteten – men ble ikke noe klokere. Tvert imot ble jeg 

ytterligere forvirret. Og hva skjedde? Erkjennelsen av denne forvirringen, dette kaoset jeg slet 

med å sette i system, gjorde fornemmelsen av forvirring og redsel bare mer intens. Ved tredje 

gjennomlesning var forvirringen blitt til rådvillhet. 

Perpleks, skjønt ytterst fengslet og uhyre fascinert av effekten «The Fall of the House 

of Usher» hadde på meg, forstod jeg at denne typen litteratur – hvordan den enn fungerte – 

simpelthen måtte være den beste noensinne. Hvordan kunne en tekst ha slik makt over meg? 

Jeg lånte alle bøkene jeg fant om gotisk litteratur på biblioteket og satt oppslukt i deres 

innhold i flere dager. Jeg hastet meg gjennom kapitler om gotikkens historie, samt skummet 

meg gjennom enhver tekst som satte fiksjonen i et feministisk, psykoanalytisk eller annet 

teoretisk perspektiv. Interessant stoff, ja visst, men det var ikke disse svarene jeg var ute 

etter. Jeg lette videre, og endelig fant jeg det! Det var en setning som satte ord på den intense, 

skjønt hittil ubeskrivelige erfaringen jeg hadde hatt da jeg leste «The Fall of the House of 

Usher». Setningen var forfattet av gotikk-forskeren David Punter, opprinnelig skrevet i hans 

«Narrative and Psychology in Gothic Fiction» i 1989, skjønt i mitt tilfelle sitert av Scott 

Brewster i 2012. Den lød som følger:  

 

David Punter argues that the “dreadful pleasure” evoked by Gothic fiction is “the terror that we 
may be in danger of losing our minds, that the madness exemplified in the text may end up . . . 
leaving us adrift”.4  

 

Et smittende vanvidd? Var det dette jeg hadde opplevd? Kunne det virkelig være slik – at den 

isnende intensiteten jeg følte når jeg leste Poes fortelling, bunnet i hvordan fortellerteknikken 

ga meg grunn til å frykte for mitt eget mentale velbefinnende? Kanskje det, tenkte jeg straks, 

                                                           
4 Punter i Brewster, 482. Min kursiv. 
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for jeg var allerede betatt av hypotesen. Selv før jeg rakk å spekulere i hva det eventuelt var 

ved Poes fortellerteknikk som maktet å realisere Punters hypotese, tok jeg til å vurdere hvor 

mye jeg (som Poes leser) hadde til felles med den maktesløse jeg-fortelleren i «The Fall of the 

House of Usher»: 

 Gjennom mørket rir en mann. I et lignende mørke sitter jeg og leser, oppslukt i en 

fortelling bestående av denne mannens beskrivelser og refleksjoner. Et falleferdig 

herskapshus kommer til syne. Sammen med fortelleren tar jeg Huset Usher i betraktning. 

Betraktningen tvinger oss begge til å gi etter for en vag, men ikke desto mindre blytung 

følelse av engstelse. Hva som uroer oss, vet vi ikke. Der inne i Husets kvelende mørke, skal 

jeg oppholde meg med denne skyggeredde navnløse fortelleren. Jeg ønsker å forstå hva som 

foregår, hva som feiler fortelleren. Men forutsetter ikke forståelse sympati? En innlevelse? 

Kan min sympati brukes som redskap til å forstå hans galskap? Jeg tenker tilbake på Punters 

hypotese. Hvorvidt er det å forstå tekstens galskap det samme som å ta den innover seg, ikle 

seg dens hud og emigrere til rens redselsfulle rike? 

 

1.4. Materiale 

Med utgangspunkt i dette spørsmålet har jeg samlet syv fortellinger av Edgar Allan Poe. 

Samtlige er skrevet i førsteperson, fortalt av internt plasserte, temporalt etterstilte og 

upålitelige fortellere – akkurat som «The Fall of the House of Usher». De inneholder alle 

tilsynelatende paranormale elementer, i form av gjenoppstandelse, reinkarnasjon eller andre 

måter man angivelig kan triumfere over døden på. Disse faktorene, alle hentet fra «Usher», 

har tjent som kriterier for utvalget. Når det gjelder forestillingen om Poe som gotikk-

forfatter, er det viktig å huske at Poe ikke representerer den tidlige, europeiske 1700-

tallsgotikken – kjent for sine fortrinnsvis ytre redsler, som dem i Horace Walpoles The Castle 

of Otranto (1764), Ann Radcliffes The Mysteries of Udolpho (1794) eller Matthew Lewis’ The 

Monk (1796). Tvert imot markerer Poe en dreining i historien. Riktignok beholder han noen 

tradisjonelle gotiske elementer, som dystre landskap og adelsfamilier i forfall, men fokuset er 

et annet. Redslene hos Poe manifesterer seg ikke først og fremst i den ytre verden, men i 

menneskets indre. Måten «The Fall of the House of Usher» tematiserer angstens effekt på, er 

et godt eksempel. Min hensikt, når jeg leser disse syv fortellingene, vil i tråd med denne 

vendingen være å studere deres psykologiske dimensjoner. Jeg skal foreta nærlesninger hvor 

fokuset ligger på fortelleren. Analysen er tematisk. Jeg er på utkikk etter spor av galskap hos 

fortellerne, med det formål å diskutere hvilke fortolknings- og følelsesmessige konsekvenser 

deres vanvidd har for lesningen. I forlengelse av dette vil jeg se hva tekstenes galskap gjør 

med leseren, samt utforske hvordan den gjør det.  

De syv fortellingene skal jeg ta for meg i tre etapper. Først skal jeg lese «The Fall of 

the House of Usher» (1839), i den hensikt å vise nøyaktig hvordan jeg mener Poe opererer 
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som en galskapens dikter. Deretter, i et kapittel hvor jeg ser nærmere på Poes yndede døds- 

og gjenoppstandelsesmotiv, skal jeg lese «Ligeia» (1838), «Morella» (1835) og «Eleonora» 

(1842). Til slutt, i et kapittel hvor jeg også innreflekterer spørsmålet om ondskap i denne 

vanviddsproblematikken, skal jeg ta for meg «Berenice» (1835), «The Black Cat» (1843) og 

«The Tell-Tale Heart» (1843). 

Riktignok finnes det andre fortellinger jeg kunne ha behandlet. De syv ovennevnte 

tekstene er ikke de eneste hvor galskapen spiller en rolle. «The Masque of the Red Death» og 

«The System of Doctor Tarr and Professor Fether» er begge eksempler på tekster som i større 

eller mindre grad tematiserer vanvidd, uten at jeg behandler dem. Problemet med disse 

tekstene er at galskapen i dem ikke befinner seg på fortellernivå. Førstnevnte fortelles i 

tredjeperson, av en forteller eksternt plassert utenfor det potensielt gale fiksjonsuniverset. I 

sistnevnte viser fortelleren seg å være den eneste personen som ikke er gal. Dessuten 

tematiserer ingen av dem gjenoppstandelse. Disse faktorene gjør tekstene vesensforskjellige 

fra «The Fall of the House of Usher» og derfor uaktuelle for mitt prosjekt. I tillegg er jeg 

opptatt av å studere forholdet mellom psyken og det paranormale. Tekster som «The Imp of 

the Perverse», som i ingen grad tematiserer det paranormale, er derfor uaktuelle. De syv 

tekstene jeg leser, er derimot alle tydelige eksempler på fortellinger hvor tilsynelatende 

paranormale handlingselementer, etter mitt skjønn, må tolkes som en følge av de internt 

plasserte fortellernes psykiske vrangforestillinger. 

Hva gjelder utgaver, har jeg valgt å forholde meg til de siste versjonene revidert av Poe 

selv. Tekstsamlingen hvor jeg finner tekstene har tittelen Edgar Allan Poe. Poetry and Tales, 

og er utgitt av Patrick F. Quinn i 1984. «Mer enn de fleste amerikanske 1800-tallsforfattere,» 

skriver Quinn i en redaksjonell note til boken, «kom Poes kreative energi til uttrykk gjennom 

en prosess av konstant revisjon. [. . .] I dette bindet trykkes de siste reviderte versjonene av 

diktene, fortellingene og kladdene hvor Poes egen redaksjonelle hånd kan spores.»5 Hvilken 

versjon jeg forholder meg til, er avgjørende for tolkningen, da noen av disse tekstene 

gjennomgår betydelige endringer fra versjon til versjon.6 Årstallene jeg oppgir ovenfor, viser 

likevel ikke til de senest reviderte versjonene, men til det året tekstene opprinnelig utkom. 

Versjonen jeg leser av «Ligeia» (1838), for eksempel, kunne ikke leses før i 1845. 

 

1.5. Begrepsavklaring 

For å unngå misforståelser vil jeg avklare hva jeg mener med galskap. Min forståelse av ordet 

baserer seg nemlig ikke på psykiatrien, men på Poes fiksjon. Hva gjelder ordet galskap, skal 

                                                           
5 Quinn, «Note», 1370–71. Min oversettelse. 
6 Se Benjamin Franklin Fisher IVs «“Eleonora”. Poe and Madness», hvor han leser den reviderte «Eleonora» 
genealogisk i forhold til den originale. Konklusjonen er den at Poe, gjennom revisjon, gjør teksten mer 
ambivalent, særlig med hensyn til spørsmålet om fortellerens pålitelighet. 



 

12 
 

jeg være den første til å innrømme at det lyder både arkaisk og upresist. Ingen psykiater 

snakker om galskap i 2019. Det er for vagt, for støtende. Poes språkbruk er imidlertid 

representativ for hans egen samtid, hvor ord som madness, lunacy og insanity foreligger som 

helt legitime medisinske termer. I og med at det er min hensikt å leve meg inn i Poes 

fortellere, og derigjennom også den historiske epoken de inngår i, er det uproblematisk at 

begrepet lyder gammeldags. 

Hva så med begrepets upresise vaghet? For mitt anliggende utgjør ikke vagheten 

egentlig begrepets svakhet, men tvert imot dets styrke. Også dette skyldes målet om 

innlevelse. Er du gal, i den forstand at din virkelighetsoppfatning ikke overensstemmer med 

ytre, objektive realiteter, forstår du nemlig ikke at du er gal. Galskapen er i seg selv blind. 

Som en sympatisk innstilt leser, med ønske om å leve meg inn i fortellernes virkelighet, ville 

det derfor vært feil å bli for spesifikk med hensyn til «diagnostiseringen». Ved sjeldne 

anledninger kommer jeg riktignok til å bruke noen mer moderne, psykiatriske termer, som 

schizofreni og paranoia, simpelthen for å kunne skille mellom ulike fortellere og deres 

tilfeller av galskap. Men jeg er ingen psykiater. Når jeg leser Poe, etterstreber jeg tvert imot å 

innta perspektivet til dem som ville vært pasienter. Og i deres perspektiv lar ikke galskapen 

seg diagnostisere eller temme. Aner Poes fortellere at de er gale, i flyktige øyeblikk av 

skremmende tvil, opplever de ikke utkrystalliserte diagnoser, men øyner bare konturene av et 

vanvidd i «form» av en formløs, flytende tåke. Opplevelsen kan være å sammenligne med det 

å sove og ane at man drømmer. Vi vet ikke sikkert, vi er stadig fanget i drømmens 

overbevisende klør, men noe skurrer. Fra dette perspektivet kan kun vage begreper 

rettferdiggjøre opplevelsen. Å omfavne det dunkle, snarere enn å famle etter det spesifikke, er 

det beste jeg kan gjøre. 

Galskapsbegrepet er velegnet for mitt prosjekt – ikke på tross av, men tvert imot på 

grunn av dets arkaiske klang og upresise vaghet. Når jeg sier galskap, refererer jeg til enhver 

psykisk tilstand preget av sterke vrangforestillinger. Galskap kan bunne i en rekke årsaker. 

Tilbakevendende elementer i Poes tekster synes likevel å være rus, drømmer, traumer og 

psykose.   

 Vanvidd brukes synonymt. På norsk har jeg imidlertid hatt problemer med å finne et 

antonym. På engelsk opererer man med sanity, men ingen oversettelse av dette ordet er 

tilfredsstillende. Tilregnelighet er en mulighet, men det lyder for juridisk og synes å 

forutsette en slags forbrytelse. I mangel av et mer etablert begrep, skal antonymet til 

fortellerens galskap derfor være fortellerens mentale velbefinnende. Dette er altså den 

edruelige tilstanden man er i når man er ved sine fulle fem, når man ikke lider av noen sterke 

vrangforestillinger, men har en virkelighetsoppfatning som overensstemmer med ytre, 

objektive realiteter. Vedkommende er mentalt frisk.  
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1.6. Problemstilling 

Hvordan kommer galskapen til uttrykk i Edgar Allan Poes tekster? Og hvorfor skremmer 

den meg? 

 

Å fortolke litterær galskap er en tosidig praksis. Derfor deler jeg også problemformuleringen i 

to, slik at den ikke bare fordrer et kritisk blikk på tekstene, men også en affektivt styrt 

innlevelse. På den ene siden er fortolkningen av litterær galskap et apollinsk foretagende – i 

den nietzscheanske betydningen av ordet. For å besvare hvordan galskapen kommer til 

uttrykk, skal jeg foreta en tematisk analyse av hver av de syv fortellingene. Av hensyn til 

utvalget vil analysene foregå på fortellerplan. Og fordi de gale mangler selvinnsikt, forutsetter 

identifiseringen av galskap en kritisk mistenksomhet fra min side. På den andre siden er 

fortolkningen av litterær galskap en dionysisk affære. For som problemformuleringen 

impliserer, skal jeg ikke bare utforske hvordan galskapen kommer til uttrykk; jeg skal også 

undersøke dens affektive påvirkningskraft. Å besvare problemformuleringens andre del 

forutsetter derfor at jeg lever meg inn i fortellernes gale erfaringer. Altså er jeg ikke bare 

kritisk innstilt til fortellerne, men akter dessuten å komme inn under huden på dem og 

erkjenne det kaoset som konstituerer deres virkelighet. Diskusjonen av dette skjer 

fortrinnsvis i siste kapittel. Avslutningsvis returnerer jeg nemlig til utgangspunktet for denne 

problemstillingen, altså til mistanken om at redselen jeg opplever i lesningen av «The Fall of 

the House of Usher», har å gjøre med det smittende vanvidd. 
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2. Om fortellerens fortrengte vanvidd 

 

 

Und wenn du lange in einen Abgrund blickst,  

blickt der Abgrund auch in dich hinein. 

– Friedrich Nietzsche 

 

__________________________________________________________ 

2.1. Trust the Teller?  

«Madman!»7 hyler herren av Usher, men hvem er det han tiltaler? Hvem sin forstand er det 

som vakler på randen til kollaps idet hans tvillingsøster står opp fra graven: hans egen, 

fortellerens eller min? «What was it—I paused to think—what was it that so unnerved me in 

the contemplation of the House of Usher?»8 Slik undrer den navnløse fortelleren med gru, da 

han på invitasjon fra sin gamle venn ankommer det falleferdige herskapshuset. Spørsmålet 

han stiller seg, er også et helt reelt spørsmål som angår leseren. At «The Fall of the House of 

Usher» har tjent som yndet analyseobjekt, ikke bare innenfor Poe-forskningen, men også i 

diskusjonene om gotisk litteratur for øvrig, bunner etter mitt skjønn nettopp i dette 

grunnleggende gåtefulle spørsmålet. Hva, ved Huset Usher, er det som uroer oss slik? Over 

den urgamle utdøende adelsfamilien, som ved fortellingens inngang er redusert til bare to 

gjenlevende medlemmer, hviler det ifølge Husets herre, Roderick Usher, noe tilnærmet en 

forbannelse. Hele familiens fortid er imidlertid innhyllet i dunkelhet. Det samme gjelder 

fortelleren. Hva jeg, som leser, fester lit til, hva jeg mistenker og tror, er derfor hele tiden i 

ubalanse. 

  Likevel finnes det oppfatninger av fortellingen hvor analytikeren synes å ha løst 

problemet. Uutgrunnelige gåter hviler over Huset Usher. Å gjøre som Poe-forskeren Patrick 

F. Quinn og holde fast ved at fortelleren er ved sine fulle fem, stiller likevel analytikeren i 

stand til å «komme til bunns» i problematikken og besvare gåtene. 

 Men hvor pålitelig er egentlig fortelleren? 

 I sin «‘Usher’ Again. Trust the Teller!» går Quinn (1981) i strupen på G.R. Thompson 

(1973 og 1981), som i rak motsetning til ham selv stiller seg kritisk til fortellerens pålitelighet 

og argumenterer for at fortelleren, i likhet med Roderick Usher, er gal. Quinn lener seg tvert 

imot på Darrel Abels klassiske lesning (1949) og søker å fremstille Poes fortellerskikkelse som 

en skeptisk rasjonalist, en våken observatør og en forstandig fortolker av de uhyggelige 

hendelsene som foregår i Ushers dystre familiehus.  

                                                           
7 Poe, «Usher», 335. 
8 Op. cit., 317. 
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 I likhet med Thompson anerkjenner riktignok Quinn at fortelleren kjenner seg smittet 

av Rodericks sinnslidelse og redsel, særlig i dagene som følger Rodericks tvillingsøster 

Madelines begravelse. Imidlertid stiller han seg negativ til Thompsons idé om at fortelleren 

til slutt bukker under for en mental lidelse tilsvarende Rodericks. Hvorvidt jeg stiller meg 

kritisk til fortellerens mentale helse er – med hensyn til fortolkningen – av betydning når jeg 

deretter kommer til fortellingens klimaks, hvor dens desidert største gåte melder seg.  

Var Madeline levende begravd? Eller står hun opp fra de døde?  

Hvordan jeg oppfatter klimaksets potensielt paranormale elementer, er, med 

henvisning til Tzvetan Todorovs begrep om tvil, utslagsgivende for min overordnede 

oppfatning av fortellingen. I The Fantastic. A Structural Approach to a Literary Genre 

(1970) forklarer Todorov hvordan vi leser fantastisk-litterære handlingsforløp med en tvil 

knyttet til hvorvidt fiksjonsuniversets fantastiske elementer kan forklares rasjonelt i henhold 

til naturlovene, eller om fiksjonsuniversets lover er andre enn våre egne. Idet vi endelig 

kaster fra oss tvilen og bestemmer oss, er det avgjort hvorvidt sjangeren tilhører «the 

uncanny» eller «the marvelous».9 Den potensielle paranormaliteten i slutten av «The Fall of 

the House of Usher» kommer til uttrykk i form av følgende fire suksessive momenter: (1) 

korrelasjonen mellom lydene i boken «Mad Trist» og lydene i herskapshuset, (2) døren inn til 

kammerset som går opp «av seg selv», (3) Lady Madelines oppstandelse fra graven, og (4) 

den påfølgende ødeleggelsen av herskapshuset. Av denne grunn retter Quinn 

oppmerksomheten mot den avgjørende og foregående scenen som inntreffer like før 

klimakset, hvor fortellerens mentale helse, ifølge Quinn, blir satt på prøve tre ganger og 

består samtlige. Quinn tar fortellerens objektivitet i forsvar og skriver: «Alene i sitt rom og 

søvnløs kjenner fortelleren seg dypt urolig – men han er også dypt motvillig til å bli et offer, 

slik Usher åpenbart har latt seg bli, for redsel og overtro.»10 Quinn applauderer fortellerens 

evne til å søke rasjonelle forklaringer på de redslene han opplever, og viser oss hvordan han 

«nekter å holde ut»11 det uutholdelige ved å stige ut av sengen og skritte rundt på gulvet «to 

arouse [himself] from the pitiable condition into which [he] had fallen[.]»12 Fortellerens 

mentale velbefinnende har derved, angivelig, overlevd prøvelsene intakt. Vi kan derfor, ifølge 

Quinn, stole på realiteten i de tilsynelatende paranormale hendelsene fortelleren bevitner. 

Like deretter entrer Roderick Usher fortellerens soveværelse, før det makabre klimakset 

spiller seg ut. 

 Tar jeg Quinns poeng for god fisk, vil dybden av gåtene som hersker over Huset 

Usher, herved kunne loddes. Jeg kan ha tillitt til det jeg leser, ikke minst godta Madelines 

retur fra graven og tolke den enten som paranormal eller som at hun var levende begravd. 

                                                           
9 Todorov, 41–57.  
10 Quinn, «Trust the Teller!», 346. Min oversettelse. 
11 Op. cit., 347. Min oversettelse. 
12 Poe, «Usher», 330–31.  
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Todorovs tvil kan derved heves. Uansett væpner fortellerens friske forstand meg med evnen 

til å gjennomskue fortellingens dunkelhet og komme til bunns i gåtene. Men dette er ikke 

ønskelig. Min hensikt er tvert imot å velte Quinns poeng og la Usher-Husets gåter forbli 

bunnløse. Dette vil jeg gjøre gjennom en diskusjon av hvordan galskapen i «The Fall of the 

House of Usher» fungerer smittende, samt ved å trekke inn en problematikk Quinn 

fullstendig overser, nemlig den som angår fortellerens minne. 

 

2.2. Folie à deux 

I «The Fall of the House of Usher» tematiseres et tilnærmet kausalt forhold mellom redsel og 

galskap. Tidvis er de to så avhengige hverandre at de synes identiske. Utgangspunktet for 

Rodericks mentale lidelser er vanskelig å sette fingeren på, men at det står i sterk tilknytning 

til redsel, er åpenbart. Roderick innrømmer tidlig at han er offer for en merkverdig type frykt. 

Det er nemlig ikke fare Roderick frykter, men fare «in its absolute effect»13 – nemlig redsel. 

Ideen redsel, snarere enn død, barnløshet eller familiens undergang, er det som skremmer 

Roderick. «In this unnerved—in this pitiable condition—» sier han og sikter til de mentale 

lidelsene han har påkalt barndomsvennen (fortelleren) til herskapshuset for å lindre, «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.»14 Og det er gjennom denne stadig voksende, 

paradoksale frykten for redsel at Rodericks galskap, psykose og hallusinasjoner manifesterer 

seg. Redselen er vanvittig. 

I dagevis «hører» han sin gravlagte tvillingsøsters febrilske lyder fra Husets dyp, uten 

å gripe inn. Lydene er imidlertid innbilte. Selvfølgelig kan ikke Madeline overleve i likkisten, 

uten mat og drikke, knapt uten oksygen, i en drøy uke, som påstått, for så egenhendig å bryte 

seg fri fra innsiden. For Roderick spiller denne logikken imidlertid ingen rolle. For ham er 

tvillingsøsterens vedvarende liv i kisten reelt. Likevel våger han ikke å handle. Å komme 

søsteren til unnsetning ville forutsatt at Roderick så redselen i hvitøyet, hvilket hans frykt for 

redsel nekter ham. Ikke desto mindre spinner redselen ut av kontroll. Jeg ser det som en ond 

sirkel. Frykten mater vrangforestillingene, som mater frykten. Til slutt observerer jeg 

hvordan Rodericks død – i lys av hvordan han tidligere forutser at «the grim phantasm, 

FEAR» skal bli hans bane – må leses som en indikasjon på at det ikke er Lady Madelines 

fysiske eller paranormale skikkelse fra graven som dreper ham, men snarere «the terrors he 

had anticipated»,15 altså hans egen vanvittige redsel. 

 At Roderick Ushers psyke lider, fremstår som en kjensgjerning helt fra begynnelsen 

av. Men hvis det er Roderick som er gal og innbiller seg at Madeline gjenoppstår, hvordan 

                                                           
13 Poe, «Usher», 322. 
14 Ibid. 
15 Op. cit., 335. 
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kan det ha seg at også fortelleren ser henne? Fortellerens galskap, til forskjell fra Rodericks, 

er en jeg må lete grundigere etter i teksten for å avsløre.   

La meg begynne med å problematisere graden av sannsynlighet i Madelines 

gjenoppstandelse. Så lenge jeg avstår fra å lese «The Fall of the House of Usher» som et 

uttrykk for det paranormale, kan fornuften vanskelig akseptere at en dødssyk kvinne 

overlever særlig lenge i en kjeller hvor oksygennivået er så lavt at det holder på å kvele 

hovedpersonenes fakler da de begraver henne, før hun deretter, etter syv eller åtte dager 

under slike forhold, bryter seg ut av den gjenskrudde likkisten, unnslipper kjelleren og dreper 

sin bror. Det virker usannsynlig. Derimot finner jeg det langt lettere å akseptere at hennes 

retur fra graven aldri forekommer i virkeligheten, men simpelthen kommer til uttrykk som et 

produkt av Roderick og fortellerens delte psykose. 

 I sin «‘‘Infected by Superstitions’’. Folie à Deux in ‘‘The Fall of the House of Usher’’» 

(2017) benytter Lynne Piper Shackleford seg av psykologisk faglitteratur fra det nittende, 

tjuende og tjueførste århundret, og konstruerer en teori om at Roderick Ushers psykoser 

smitter over på fortelleren. Begrepet folie à deux stammer fra fransk 1800-tallspsykiatri og 

betyr «galskap for to». Selv om begrepet ikke lenger er i bruk i faglitteraturen, anses stadig 

indusert vrangforestillingslidelse som et reelt psykologisk fenomen.16 Fenomenet består i at 

en persons psykoser overføres til en annen, slik at de to individene deler de samme 

vrangforestillingene. Et premiss for folie à deux går ut på at den ene personen må være 

psykotisk fra før, mens den andre opprinnelig er frisk. Dette overensstemmer med 

situasjonen i «The Fall of the House of Usher», hvor Roderick inviterer fortelleren til Huset 

fordi han er syk og trenger fortellerens hjelp. Shackleford syntetiserer folie à deux-begrepets 

opphavsmenn Jean-Pierre Falret og Charles Lasègue sin forskning på en måte som tydelig 

speiler relasjonen mellom Roderick og fortelleren, slik den fortoner seg i «The Fall of the 

House of Usher». 

 

1. When two people share madness, the more intelligent individual creates the delusion and 
then gradually influences the more passive and less intelligent individual to accept it. 

2. The two individuals must live in the same environment, sharing the same manner of living 
and emotions. 

3. The delusions should seem within the realm of probability, whether based on past 
experiences or on hopes for or fears of the future.17 

 

Kriteriene rimer med situasjonen i fortellingen. Riktignok ble ikke begrepet folie à deux 

lansert før etter at Poe skrev «The Fall of the House of Usher», men samklangen mellom 

Poes fortelling og kriteriene ovenfor er ikke desto mindre påfallende, og fenomenet kan 

selvsagt være mye eldre enn begrepet. Shackleford applauderer hvordan Poe, generelt i sine 

                                                           
16 Store norske leksikon, s.v. «Vrangforestillinger.» 29. mai, 2018. 
17 Shackleford, 112. 
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tekster, evner å tematisere psykens mørke finurligheter lenge før psykiatrien har rukket å 

definere dem. Hun tar for seg Roderick og fortelleren, og diagnostiserer Roderick – med hans 

uberegnelige lynne, kaotiske tenkesett, sosiale isolasjon og anormale talemåte – som 

schizofren, i henhold til den moderne psykiatriens kriterier.18 For enhver leser som er 

skeptisk til Madelines evne til å returnere fra graven, avslører fortellingens klimaks det 

desidert mest dramatiske symptomet ved Rodericks schizofreni, nemlig hallusinasjonen av 

Madelines gjenoppstandelse.19 Shacklefords analyse avslører at Roderick har de rette 

karakteristikkene, i henhold til psykiatrien, til å tjene som «the inducer» i folie à deux-

forholdet mellom ham selv og fortelleren. 

 Hva angår karakteriseringen av fortelleren, «the induced», opererer Poe mer nyansert 

enn hva gjelder Roderick.20 Men som jeg skal vise, er fortelleren veldig lett mottakelig for 

inntrykk – inntrykk som radikalt preger måten han tenker og føler på. Shackleford antyder 

hvordan fortellerens «raske transformasjon fra iakttakelse av et melankolsk landskap til å 

oppleve en depresjon som gjennomsyrer hans sjel og leder ham til å undre seg over hvorvidt 

han har entret en drømmeverden»,21 undergraver Quinns budskap om at fortelleren er frisk 

og snarere maler ham som en person som enkelt lar sin psyke påvirke. I 1924 ga forskeren 

Alexander Gralnick ut en oversikt, hvor hundre og tre tilfeller av folie à deux ble undersøkt. 

Gjennomgående fant han forholdet mellom «the inducer» og «the induced» som et skjevt 

maktforhold mellom dominans og underkastelse, et forhold Shackleford avslører som 

åpenbart i tilfellet Roderick Usher og fortelleren.22 

Fortelleren er blitt påkalt til herskapshuset for å lindre Rodericks mentale lidelser. 

Tidlig innser han imidlertid «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.»23 Isteden bukker fortelleren under 

for den samme frykten for redsel som utgjør kjernen i Rodericks vanvidd. «It was no wonder 

that his condition terrified—that it infected me», reflekterer han. «I felt creeping upon me, by 

slow yet certain degrees, the wild influences of his own fantastic yet impressive 

superstitions.»24 Slik vokser innflytelsen, «by slow yet certain degrees,» helt til Roderick til 

slutt skriker: «Madman! I tell you that she now stands without the door!»25 Som om påkalt, 

«[a]s if the superhuman energy in [Roderick’s] utterance there had been found the potency of 

                                                           
18 Shackleford, 115. 
19 Op. cit., 117. 
20 Op. cit., 118. 
21 Ibid. Min oversettelse. 
22 Op. cit., 119. 
23 Poe, «Usher», 324. 
24 Op. cit., 330. 
25 Op. cit., 335. 
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a spell»,26 ankommer fortellerens smittede galskap sitt kulmineringspunkt – idet også han 

ser Rodericks syner: Lady Madeline, tilbake fra graven, «lofty and enshrouded»,27 på 

terskelen mellom korridoren og soveværelset, mellom liv og død, mellom forstand og 

vanvidd. Dette står i overenstemmelse med Falret og Lasègues teori; de hevder at en delt 

psykose skjer i tilfeller hvor den aktuelle vrangforestillingen synes innenfor rammer av 

sannsynlighet basert på felles erfaring. Lady Madeline var kataleptisk før hun (tilsynelatende) 

døde, hvilket i flere av Poes verker er en lidelse hvor den syke kan fremstå som død, uten 

egentlig å være det.28 Derfor har Roderick og fortelleren grunn til å finne det sannsynlig at 

Madeline lever. Gjennom den delte hallusinasjonens gradvise auditive opptrapping, som jeg 

skal komme tilbake til, virker det, for både Roderick og fortelleren, smått om senn mer 

sannsynlig at Madeline står utenfor døren. 

 Av disse grunnene stiller jeg meg kritisk til det fortelleren beretter om Lady Madelines 

retur fra graven, samt til resten av de «paranormale» hendelsene som forekommer etter at 

fortellerens mentale helse har gått i stykker: altså til overenstemmelsen mellom lydene 

beskrevet i «Mad Trist» og lydene i Huset, døren som går opp «av seg selv» og Huset som 

faller sammen. Hvis fortelleren er gal, kan jeg nemlig ikke utelukke at de tingene han «ser» i 

slutten av fortellingen, er produkter av en psykose. 

Men hva med resten av fortellingen?  

Kan jeg stole på det fortelleren beskriver i begynnelsen og midten, før han bukker 

under for Rodericks folie? For å komme dette spørsmålet i møte, vil jeg rette 

oppmerksomheten mot det jeg mener er den andre dimensjonen ved fortellerens 

upålitelighet: nemlig hans minne. 

 

2.3. Traumatisk hukommelse 

Narrasjonen i «The Fall of the House of Usher» er temporalt etterstilt fortellingens handling. 

Hvor lang tid som har gått siden de grimme hendelsene, vet vi imidlertid ikke, og vi vet heller 

ikke hva tiden har bestått i, eller hvordan den har preget fortelleren. Når Quinn beskriver 

fortelleren, synes han imidlertid å neglisjere at det foreligger et gap mellom den skrivende og 

den handlende fortelleren. Quinn innrømmer glatt at tiden i Huset Usher var en mental 

påkjenning for fortelleren, men unnlater likevel å reflektere over hva påkjenningen kan ha 

gjort med hans minne og derigjennom hans evne til å rekapitulere fortiden på en 

virkelighetstro måte. Det fortelleren opplever, er tross alt en langvarig, stadig økende, 

omsider gjennomgripende redsel. Før det hele er omme, står han ansikt til ansikt med den 

uhyggelige Lady Madeline, som myrder sin bror rett foran øynene på ham, før selve 

                                                           
26 Poe, «Usher», 335. 
27 Ibid. 
28 Poe, «The Premature Burial». 
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herskapshuset, idet fortelleren styrter fra dets eiendom, kollapser i en fryktelig storm. «[M]y 

brain reeled», skriver fortelleren, «as I saw the mighty walls rushing asunder.»29 Men å 

reflektere over hvorvidt disse hendelsene, på lengere sikt, preger fortellerens psyke, gjør ikke 

Quinn. Selv kan jeg vanskelig forestille meg en mer traumatiserende opplevelse. 

 Med utgangspunkt i Derridas arkivbegrep og Cathy Caruths nyere teorier om traumer 

i litteraturen skriver gotikk-forskeren Marita Nadal (2016) en artikkel om traumemotivet, 

samt das Unheimliche, slik det kommer til uttrykk i to av Poes fortellinger, hvorav den ene er 

«The Fall of the House of Usher». Nadals prosjekt er å avduke hvordan disse Poes skikkelser 

både higer etter og frykter sine egne minner. I hennes formulering utgjør dette «det 

grunnleggende dilemmaet i kjernen av en traumatisk opplevelse».30 Hun bygger på Caruths 

beskrivelse av det traumatiske minnet som «brennende». Bildet innbefatter at minnet 

strekker seg etter et utgangspunkt i hukommelsen, men, idet det griper bakover, inn i det 

fortrengte, utsletter seg selv – lik en brann. På sitt mest grunnleggende kan den traumatiske 

hukommelsen, som Nadal og Caruth beskriver den, forstås som «et minne som utvisker»31 

idet det, igjen og igjen, prøver å vende tilbake til fortiden.32 

 

As a disorder of memory and time, trauma implies a crisis of representation, of history and 
truth. It remains in the mind like an intruder or a ghost, foregrounding disjunction between 
the present and a primary experience of the past that can never be captured.33 

 

Nadal studerer likevel bare Usher-tvillingenes traume. Muligheten for at fortellingen ikke 

bare tematiserer Ushers, men også fortellerens traumatiske minne, blir ikke vurdert av 

Nadal. Min hensikt er å vise at også fortelleren – som er besatt av minnet om tiden i Ushers 

herskapshus, men hvis erindring ikke makter å gripe utgangspunktet for besettelsen – er 

traumatisert. 

Hva er så fortellerens traume?  

Ifølge Nadal vekker traumer «en flyktig begivenhet fra fortiden som ikke lar seg 

erindre fullstendig, og som stadig hjemsøker nåtiden»,34 hvilket er et dobbelt budskap jeg 

ønsker å trekke inn i Thompson/Quinn-striden om fortellerens mentale helse og pålitelighet. 

Hvis fortelleren i «The Fall of the House of Usher» er traumatisert i henhold til Nadals 

beskrivelser, foreligger det altså noe fortrengt i hans hukommelse som stadig unngår hans 

bevisste minne, men som likevel besetter og hjemsøker ham idet han skriver. Når noe 

uhyggelig, bisart eller tilsynelatende paranormalt forekommer i «The Fall of the House of 

                                                           
29 Poe, «Usher», 335. 
30 Nadal, 178. Min oversettelse. 
31 Caruth, 78. Min oversettelse. 
32 Nadal, 181. 
33 Op. cit., 178. 
34 Op. cit., 181. Min oversettelse. 
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Usher», søker fortelleren forgjeves å gripe den aktuelle forekomstens årsak. Hvorfor fyller 

Huset ham med «insufferable gloom»? Hvorfor ser han syner? Hvorfor er han livredd og 

hører lyder, «low and indefinite», i natten? Han vet ikke. Jeg, derimot, kan lese mellom 

linjene og søke forklaringer på det uhyggelige, det bisarre og det tilsynelatende paranormale. 

I forlengelse av Usher-vanviddets smitteeffekt, er det etter mitt skjønn langt ifra urimelig å 

anta at det er fortellerens galskap som utgjør denne fraværende årsaken. Hvorfor fylte Huset 

ham med «gloom»? Fordi han var gal, men har fortrengt det. Hvorfor så han syner? Fordi 

han var gal, men har fortrengt det. Hvorfor var han livredd og hørte lyder i natten? Fordi han 

var gal, men har fortrengt det. «The Fall of the House of Usher» handler ikke først og fremst 

om hva fortelleren ikke begrep i fortid, men om hva han ikke husker i nåtid. 

Holder jeg fast ved denne hypotesen, og erkjenner at fortelleren har fortrengt sin 

galskap, betyr det, med henvisning til Nadal, to ting: (1) Fortelleren kan ikke eksplisitt 

uttrykke at tiden hos Usher gjorde ham gal, fordi han med sin bevisste hukommelse ikke 

evner å erindre dette utgangspunktet. (2) Galskapen hjemsøker ham fortsatt, underbevisst i 

hukommelsen, hvilket i freudiansk ånd betyr at jeg likevel kan avlede implisitte spor i teksten 

hvor fortelleren røper at han er gal. 

 

2.4. Den traumatiserte  

Den skrivende fortelleren, temporalt etterstilt handlingen og derfor preget av dens 

traumatiske hendelser fra første side, gjenkjenner seg i den paradoksale frykten for redsel 

som Roderick beskriver idet de møtes. Følgende reflekterer fortelleren tidlig: 

 

There can be no doubt that the consciousness of the rapid increase of my superstition—for why 
should I not so term it?—served mainly to accelerate the increase itself. Such, I have long 
known, is the paradoxical law of all sentiments having terror as a basis.35  

 

Dette er refleksjoner den skrivende fortelleren inkluderer helt innledningsvis i fortellingen, i 

løpet av de få første sidene vi leser før han møter Roderick og folie à deux-smitten får 

anledning til å virke. Denne presentiske perfektum-formen «I have long known» indikerer 

imidlertid at denne kunnskapen om redsel – denne som fortelleren tilegnet seg i fortiden (i 

forhold til skrivende stund) – stadig har aktualitet i nåtid. Den skrivende fortelleren har altså 

lært – av erfaring, tør jeg si – at redsel og galskap fungerer sammen nettopp slik de fungerer 

sammen for Roderick Usher. Jeg sier galskap av flere grunner, men særlig på grunn av «[the] 

atmosphere»36 fortelleren erindrer at steg til værs da han først ankom herskapshuset.  

 

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 

                                                           
35 Poe, «Usher», 319. Min kursiv. 
36 Ibid. 
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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 vapor, dull, 
sluggish, faintly discernible, and leaden-hued.37 

 

Denne the atmosphere fremstår riktignok som dunkel i sitt vesen, men den taktile måten 

både fortelleren og Roderick beskriver den på, gir meg grunn til å forestille meg den ikke bare 

som en stemning, men som et sanselig fenomen. Selv virker fortelleren bevisst hvordan «den 

paradoksale loven om redsel» er årsaken til disse synene. Derfor avfeier han dem som en 

innbilning, eller, i hans egen formulering, som: «what must have been a dream».38 At 

Roderick, i sitt avgjorte vanvidd, senere fabulerer om et identisk fenomen, nemlig «the 

gradual yet certain condensation of an atmosphere of their own about the waters and the 

walls [of the House]»,39 er derfor viktig å merke seg. Altså er ikke bare den idiosynkratiske 

formen for redsel felles for Roderick og fortelleren: den helt spesifikke hallusinasjonen, 

fremprovosert av denne spesifikke redselen, er også helt identisk. Hvis ikke the atmosphere 

er virkelig, men et innbilt fantasifoster både Roderick og fortelleren erfarer, kan vi ikke 

overse den. Må vi ikke tvert imot forstå den som en indikasjon på at de to mennene, innenfor 

de fiktive rammene som er blitt konstruert i fortellerens traumatiske hukommelse, er i stand 

til å dele hallusinasjoner på tvers av tid og rom? For meg rår det ingen tvil. I og med at den 

skrivende fortelleren allerede har vært offer for smitten, samt derigjennom strever med sine 

traumer, kan jeg spore delt psykotisk lidelse allerede fra første side. Fortellerens 

retrospeksjon forvrenger begivenhetenes gang. At den handlende fortelleren, da han først 

ankom herskapshuset, virkelig så denne the atmosphere, hvis idé Roderick senere skulle 

plante i hans tanker, tviler jeg derfor på. Når den skrivende fortelleren tenker tilbake for å 

gjengi sine opplevelser, er hans minne forvrengt under Rodericks innflytelse.  

Så vidt jeg vet, har ideen om «Usher»-fortelleren som traumatisert aldri vært 

undersøkt. Ikke engang Shackleford, som jeg ellers deler mange oppfatninger med, 

problematiserer denne temporale skjevheten mellom den skrivende og den handlende 

fortelleren. At fortellerens påvirkede minne rommer en drømmeverden som overensstemmer 

med den Roderick senere presenterer ham for, kolliderer imidlertid ikke med, men øker 

snarere potensialet til Shacklefords poeng. Vi trenger nemlig ikke lenger vente til slutten av 

fortellingen for å finne spor av folie à deux. Hva den handlende fortelleren opplevde, vet vi 

ikke. Vi vet bare hva den skrivende fortelleren husker.   

   

                                                           
37 Poe, «Usher», 319. 
38 Ibid. 
39 Op. cit., 328. Min kursiv.  
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2.5. I know not why; I knew not whence 

Vanvittig redsel, folie à deux og fortrengt galskap gjør fortelleren i «The Fall of the House of 

Usher» upålitelig: en teori jeg vil demonstrere ved å rette oppmerksomheten mot den samme 

scenen som Quinn, ironisk nok, baserer sitt poeng på. I scenen forut for Lady Madelines retur 

fra graven, hvor Quinn mener at fortellerens mentale helse må tåle tre prøvelser, ser jeg 

nemlig hvordan den vanvittige redselen, smitteeffekten og den fortrengte galskapen knyttes 

sammen og røper seg i teksten. Søvnløs ligger fortelleren i natten, martret av redsler «of 

utterly causeless alarm».40 Quinn innrømmer som sagt at fortellerens forstand her legges 

under press, men hevder ikke desto mindre at den består testen. Selv mener jeg at vi må 

studere nærmere de urovekkende lydene fortelleren beskriver i denne scenen. Ikke minst 

fordi fortellerens verbtider avslører det problematiske forholdet mellom nettopp den 

handlende og den skrivende fortelleren. 

 

An irrepressible tremor gradually pervaded my frame; and, at length, there sat upon my very 
heart an incubus of utterly causeless alarm. Shaking this off with a gasp and a struggle, I 
uplifted myself upon the pillows, and, peering earnestly within the intense darkness of the 
chamber, harkened—I know not why, except that an instinctive spirit prompted me—to 
certain low and indefinite sounds which came, through the pauses of the storm, at long 
intervals, I knew not whence.41  

 

Lydene han opplever å høre, kan synes å speile de lydene Roderick hørte tidligere, da 

fortelleren iakttok ham, stirrende, «upon vacancy for long hours, [. . .] as if listening to some 

imaginary sound.»42 Hver eneste gang lyd refereres til i slutten av «The Fall of the House of 

Usher» (med stormen utenfor vinduet som eneste unntak), handler det nemlig om Lady 

Madeline: henne og hennes «first feeble movements in the hollow coffin»43, kistens «cracking 

and ripping»44, jerndørens «screaming or grating»45 og hennes «muffled reverberation»46 i 

korridoren. I lys av folie à deux-teorien er mennenes opplevelse av imaginær lyd påfallende, 

da de desidert vanligste hallusinasjonene en psykotisk person kan oppleve, er auditive.47  

Men er den skrivende fortelleren klar over at han hallusinerte? 

I sitatet ovenfor ser jeg hvordan fortelleren to ganger uttrykker tvil hva angår denne 

første lydlige opplevelsen han hadde av Madeline i graven. «I know not why» og «I knew not 

whence.» Hvis jeg holder fast ved at den skrivende fortelleren, i nåtid, har fortrengt sin 

galskap, gir det herved mening at han ikke vet hvorfor han hørte disse lydene. Årsaken er 

                                                           
40 Poe, «Usher», 330. 
41 Ibid. Mine kursiver. 
42 Ibid. 
43 Op. cit., 334. 
44 Op. cit., 332. 
45 Op. cit., 333. 
46 Op. cit., 334. 
47 Shackleford, 117. 
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imidlertid den at han led av en psykose, hvilket fikk ham til å hallusinere. Omvendt ser jeg 

hvordan han, den gang da, ikke visste hvorfra lydene kom. Dette henger sammen med 

hvordan disse første lydene lød før fortelleren var av den oppfatning at Lady Madeline lå 

levende begravd i kjelleren. Senere samme natt utbrøt Roderick: «We have put her living in 

the tomb!»48 Også han hadde hørt lydene. «Not hear it?—» klynket han, «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 speak!»49 Tilsynelatende ankom Madeline deretter soveværelset – og 

fortelleren «forstod» hvorfra lydene var kommet: De var kommet fra Husets dyp og 

Madelines grav.  

Den skrivende fortelleren vet ikke hvorfor han hørte Lady Madeline, mens den 

handlende fortelleren ikke visste hvorfra lydene kom. Disse to påstandene muliggjør og 

avhenger av hverandre. Bare i kraft av at fortelleren har fortrengt sitt vanvidd og derfor ikke 

vet hvorfor han hørte lydene, kan han implisere at han nå «vet» at lydene kom fra Madelines 

grav. 

 

2.6. Den siste gåten 

«Madman!» hyler herren av Usher, men hvem er det han tiltaler? Hvem sin forstand er det 

som vakler på randen til kollaps idet hans tvillingsøster står opp fra graven: hans egen, 

fortellerens eller min? Følger jeg Quinns eksempel og tolker fortelleren slik at hans mentale 

velbefinnende står løpet ut, er handlingen som utspiller seg sann innenfor rammene av 

fiksjonens univers. Dermed, fordi jeg stadig anser det som umulig å bryte seg ut av en 

gjenskrudd kiste, må «The Fall of the House of Usher» være en paranormal fortelling om 

Madelines hevngjerrige gjenferd. Men jeg er kritisk til Quinns lesning. Mannen som forteller 

denne historien er hypersensitiv. I ukevis oppholder han seg i isolasjon med Roderick Usher, 

en mann med en psyke hvis mørke, som tidligere sitert, «poured forth upon all objects of the 

moral and physical universe, in one unceasing radiation of gloom.» Der befinner han seg. 

Uten andre stimuli enn dem som tilhører Ushers verden: Ushers litteratur, Ushers musikk og 

Ushers malerier. Huset, med dets påståtte påvirkningskraft over sine beboere, utgjør det 

eneste landskapet han ser. Og viktigst av alt: Redselen den navnløse fortelleren skildrer, 

denne selvintensiverende og opphavsløse angsten, overensstemmer med den paradoksale 

frykten Roderick identifiserer seg med. For meg er det hevet over enhver tvil at fortelleren, 

«by slow yet certain degrees», bukker under for et skrekkblandet vanvidd tilsvarende Ushers.  

Galskapen vi har med å gjøre i «The Fall of the House of Usher», er en Poe utforsker 

innenifra. Mens psykiatrien forteller om psykiske lidelser, inviterer Poe meg ned i psykens 

rennesteiner og lar meg erkjenne den fra dens eget perspektiv. I denne fortellingen inntar jeg 

                                                           
48 Poe, «Usher», 334. 
49 Ibid. 
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en gal manns psyke og vandrer hånd i hånd med ham, blind og urolig gjennom Ushers 

mørke. Når han tviler, tviler jeg. Og når han blendes av vanvidd, blendes jeg.  

Hvilke følger får dette for lesningen? 

Denne gåten er det mitt ønske å besvare. Men ennå har ikke fortolkningsevnen min 

nok kjøtt på knoklene til å konkludere. For å imøtekomme problematikken, skal jeg derfor 

legge «The Fall of the House of Usher» litt til side, og se nærmere på noen andre tilfeller av 

Poes skrekkinngytende gotikk. Først etter å ha nærmet meg, undersøkt og levd meg inn i et 

bredere utvalg av Poes gale fortellere, tør jeg vende tilbake. Hele tiden med minnet om Huset 

Ushers skyggeaktige vanvidd hengende over meg, skal jeg lese «Ligeia», «Morella» og 

«Eleonora», samt «Berenice», «The Black Cat» og «The Tell-Tale Heart». Seks typer galskap 

senere, såfremt de ikke tar knekken på meg, er det min hensikt å returnere til Huset Usher, 

væpnet på en sånn måte at jeg kan komme dens siste gåte i møte. Hvilke fortolknings- og 

følelsesmessige konsekvenser får vanviddet for leseren? La oss se. 
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3. Om død og gjenoppstandelse 

 

 

Overflod av sorg for den avdøde er galskap,  

for det er å skade de levende, og de døde vet det ikke. 

– Xenofon 

 

__________________________________________________________ 

3.1. Gjenoppstandelse hos Poe 

Riktignok tematiserer «The Fall of the House of Usher» døden, men av samtlige fortellinger i 

Poes forfatterskap finnes det knapt noen som tematiserer kampen mellom liv og død 

tydeligere enn «Ligeia». Å fordype meg i Poes fiksjonsunivers fyller meg som leser med en 

fornemmelse av å vakle mellom to verdener. På den ene siden imøtekommes mine 

forventninger til det realistiske, det dennesidige og det forgjengelige. Få forfattere 

tematiserer sykdommens tilintetgjørelse av mennesket like hyppig som Poe. På den andre 

siden skimter jeg konturene av en parallell og gotisk verden, hvor realismens lover ikke 

lenger hersker uutfordret, hvor det hinsidige flekker tenner, og hvor det som er dødt, har en 

tendens til likevel å komme tilbake. Døden inntreffer som en uunngåelighet. Håpet om et 

etterliv gjennomsyrer ikke desto mindre tekstene. Sykdom tiltar og dreper Poes skikkelser, 

men døden er ofte bare begynnelsen. Poe dveler ved de etterlatte. Ved psyken. Det er den 

etterlatte, snarere enn den avdøde, som interesserer meg når jeg leser hans fortellinger. Og 

«Ligeia» er intet unntak. Tvert imot utgjør denne fortellingen kanskje det beste eksemplet på 

det vi kunne kalle tveegget tematisering. Gjennom sin fascinasjon for menneskets psyke og 

den påkjenningen det utsettes for i møte med gjennomgripende tragedie, utforsker Poe 

hvordan den etterlatte håndterer livet etter at den avdøde har gått bort. Den etterlatte 

navnløse fortelleren i «Ligeia» lengter inderlig etter sin hustru, den avdøde Lady Ligeia. 

Gjennom hans higende savn, forvrengte hukommelse og en galskap som speiler Ligeias ville 

begjær etter livet, aner jeg et febrilsk håp om at kjærligheten og livet, til syvende og sist, skal 

makte å triumfere over døden. Jeg opplever handlingen som en vakling mellom liv og død, 

mellom det hinsidige og det dennesidige, mellom det paranormale og det realistiske. 

Hva så skal jeg velge å tro, når Ligeia står opp fra de døde? I sin kommenterte utgave 

av Poes verker peker Stephen Peithman på hvordan vi innenfor forskningen finner særlig tre 

typer svar. (1) Hun var i live, men døde og gjenoppstår som et gjenferd, (2) hun levde, men 

returnerer bare som et produkt av fortellerens psykiske vrangforestillinger, eller (3) hun har 

aldri eksistert, men inkarneres som en ren idé projisert gjennom fortellerens galskap.50  

                                                           
50 Peithman, 45. 



 

28 
 

Mange har tolket Poes yndede gjenoppstandelsesmotiv i lys av hans 

etterlivsoptimistiske prosadikt eller essay Eureka. Selv fornemmer jeg derimot en minst like 

verdifull samklang mellom konflikten i hans gjenoppstandelsesfortellinger og konflikten vi 

finner i hans dikt «The Raven». Som vi skal se, vil en lesning i lys av Eureka riktignok tillate 

oss å trå ut av teksten og skimte det hinsidige potensialet i Poes fortellinger, mens en lesning 

i lys av «The Raven» snarere sympatiserer med fortelleren og vektlegger dødens 

kompromissløse endelighet. For denne analysen, hvor konflikten mellom dødens endelighet 

og ideen om etterlivet utgjør min interesse, er det fortrinnsvis «Ligeia» jeg skal undersøke. 

Likevel kommer jeg til å ta for meg «Morella» og «Eleonora», da også disse fortellingene 

tematiserer den samme ambivalensen mellom liv og død. At samtlige iscenesetter et avdødt 

kvinnelig objekt og et etterlatt mannlig subjekt, utgjør ikke desto mindre en rød tråd som gjør 

det naturlig å gruppere disse tre tekstene sammen og se dem i lys av «The Raven». 

 

3.2. «The Raven» og Eureka 

I «The Raven» møter vi et dikter-jeg som befinner seg i en situasjon ikke ulik den i «Ligeia». 

Hans livs kjærlighet, Lenore, er død. Det betyr imidlertid ikke at dikter-jeget, ved diktets 

inngang, fullstendig har gitt slipp på den avdøde. «For the rare and radiant maiden», sier 

han, «whom the angels name / Lenore— / Nameless here for evermore.»51 Uansett om hun er 

navnløs, altså har fått sin jordiske identitet frarøvet, er hun fortsatt her, kanskje i ånden, for 

bestandig. Foreløpig svarer diktets budskap til optimismen i Eureka. Men en natt, på randen 

til søvn, får dikter-jeget besøk av en ravn. Ravnen flyr inn gjennom vinduet og setter seg over 

kammerdøren, hvor den tar til å ytre: «Nevermore!» Først perpleks, dernest redd og endelig 

fortvilet, innser dikter-jeget hva denne fuglen, denne budbringeren fra dødsrikets bredder, 

«the Night’s Plutonian shore»,52 formidler. Febrilsk spør han ravnen hvorvidt han noensinne, 

på noen måte, skal gjenforenes med sin elskede Lenore. «On this home by Horror haunted—

tell me truly, I / implore— / Is there—is there balm in Gilead?—tell me—tell me, I / 

implore!»53 Her refererer han til profeten Jeremias bok 8,22 og landet Gileads helbredende 

medisin. Desperat ønsker han å vite hvorvidt hans melankoli kan kureres. Men ravnens svar 

er kategorisk: «Nevermore!» Deretter, i skjær fortvilelse, spør han:  

 

By that Heaven that bends above us—by that God we both / adore— / Tell this soul with 
sorrow laden if, within the distant / Aidenn, / [i]t shall clasp a sainted maiden whom the 
angels name / Lenore— / Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name / Lenore.54 

 

                                                           
51 Poe, «The Raven», 82. 
52 Op. cit., 85. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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«Nevermore!» svarer ravnen. Dens budskap rommer ingen nåde: Ingen makt i universet, 

ikke engang i Guds himmel, kan gjenforene dikter-jeget med den avdøde. Døden er en ensom 

triumfator. Bare døden kan eie et menneske.  

 «The Raven» har tjent som mang en lesers første møte med Edgar Allan Poe. Når 

leseren siden begir seg dypere inn i forfatterskapet og møtes med tematikk og 

handlingsforløp som tilsynelatende motarbeider ravnens budskap, kan leseren, forståelig 

nok, bli overrasket. I «Ligeia» finner vi en konflikt som ligner på konflikten i «The Raven» – 

altså dødens endelighet som står mot håpet om etterlivet – skjønt en konflikt med 

tilsynelatende motsatt konklusjon. For mens vi, i «The Raven», forlater dikter-jeget 

desillusjonert og sønderknust i ravnens urokkelige skygge, med verset: «And my soul from 

out that shadow that lies floating on the / floor / [s]hall be lifted—nevermore»,55 forlater vi, i 

«Ligeia», fortelleren i en sjokktilstand idet han ser sin avdøde Ligeia triumfere over «ravnens 

profeti» og returnere fra døden, da Rowenas lik transformeres til Ligeias gjenoppståtte vesen. 

Hvordan kan dette ha seg? 

Mange lesninger av Poe baserer seg på hans egne metafysiske ideer fremstilt i Eureka. 

Mennesket har, ifølge dette verket, to identiteter. Først idet vi fødes, blir vi skjenket vår 

individuelle identitet, og dermed separeres vi fra den åndelige identiteten vi sammen deler 

før fødselen. Både før og etter livet eksisterer vi i enhet, i form av en homogen og 

gudommelig størrelse. Bevegelsen mellom liv og død tar dermed form som en pendel. Å 

tilhøre åndelig enhet avstedkommer splittelsen som konstituerer vår individuelle, jordiske 

identitet; gjennom splittelsen brytes vi ned og dør, men vender tilbake til enhet. I Eureka 

skriver Poe: «In the Original Unity of the First Thing lies the Secondary Cause of All Things, 

with the Germ of their Inevitable Annihilation.»56 I den opprinnelige enheten hviler alle 

jordiske tings årsak, samt kimen til det som skal ødelegge oss og returnere oss til enhet. Slik 

pendler eksistensen mellom skapelse og destruksjon, mellom liv og død.  

Disse teoriene finner gjenklang i flere av Poes verker. I «The Source of Usher’s Fear» 

søker Lawrence Stahlberg (1981) å vise hvordan Roderick Usher både uttrykker redsel for og 

dragning mot døden, hvilket Stahlberg fornuftigvis mener er i overenstemmelse med Eurekas 

teorier om menneskets doble identitet. Lesninger som baserer seg på Eureka, søker å vise 

hvordan Poe tematiserer døden som en hjemkomst, som menneskets retur fra individuell 

identitet og splittethet, til åndelig eller guddommelig identitet og enhet. Jo svakere ens 

jordiske væren blir, dess sterkere blir ens åndelige eksistens. Kort sagt forfekter Eureka en 

positiv holdning til åndens anledning til å overleve døden. Av de to verdenene jeg 

innledningsvis knyttet an til Poes fiksjonsuniverser, kan Eureka derfor synes å representere 

den hinsidige. Fullt så enkelt er det imidlertid ikke, fordi Eureka har et dobbelt budskap. 
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Ødeleggelse og åndelig transcendens forekommer parallelt, hvilket spalter menneskets 

forgjengelighet i to dimensjoner: én destruktiv og én helende. Den helende dimensjonen er 

ikke desto mindre den som synes å komme til uttrykk idet Ligeia åpner sine øyne, Morella 

reinkarneres i datteren og Eleonora hvisker i vinden. 

Men hva hjelper dette leseren som først lot seg fengsle av håpløsheten i «The Raven»?  

I denne leserens navn – for enhver som søker død og nådeløshet fra 

skrekklitteraturens kanskje viktigste forfatter, snarere enn saktmodige etterliv – er det min 

hensikt å vise at Edgar Allan Poes gjenoppstandelsesmotiv også kan leses i lys av ravnens 

nådeløse budskap, med en hermeneutisk gevinst minst like stor som enhver lesning i lys av 

Eureka. Men for at dette skal la seg gjøre, må jeg et steg tilbake, ut av metafysikkens 

høytsvevende spørsmål om liv og død, og dykke ned i fortellernes psyke.  

 

3.3. Ligeia 

Å oppsummere den komplekse veven som utgjør fortellingen «Ligeia», er ingen smal sak. 

Som Beverly A. Hume skriver, kan vi nok likevel med en viss trygghet si at den omhandler 

«en navnløs fortellers oppdagelse av meningen i hva han tror må være hans første kone, 

Ligeia, sin streben mot døden og hennes påfølgende gjenoppstandelse og ‘‘besettelse’’ av hans 

andre kone, Rowena.»57 Det byr ikke på problemer å stille seg bak sammendraget, men jeg vil 

likevel utdype. Hele den første halvdelen av fortellingen dreier seg om beskrivelsen av Ligeia. 

Hvordan hun beskrives, skal jeg komme tilbake til. Foreløpig holder det å vite at fortelleren 

bruker en god halvpart av fortellingen til å skildre den avdøde Ligeias gåtefulle vesen og 

hennes betydning for ham. Cirka midtveis i fortellingen husker fortelleren tilbake til Ligeias 

sykdom, siste ord og motvillige møte med døden. Deretter følger vi fortellerens gjengivelse av 

tiden etter Ligeias død. Vi får vite at han forlot den gamle byen ved Rhinen, hvor han og 

Ligeia hadde tilbragt sine dager sammen, og flyttet inn i et dystert kloster i England. Der 

gifter han seg på ny, med Lady Rowena, før også hun, som Ligeia, blir dødssyk. Fortellingen 

når sitt klimaks på Rowenas dødsleie. I løpet av natten veksler Rowena mellom å dø og våkne 

til live igjen, pendlende slik frem og tilbake mellom liv og død. Omsider reiser hun seg og 

åpner øynene, men de tilhører ikke lenger Rowena. De tilhører Lady Ligeia. 

Tilsynelatende evner altså Ligeia å triumfere over døden. Men hvor reell er egentlig 

denne triumfen? For å besvare dette spørsmålet må jeg vurdere hvilke krefter teksten 

etablerer som utslagsgivende for gjenoppstandelsen. Systematisk skal jeg se etter betingelser 

på tvers av tekstens tre deler. Det bærende spørsmålet for denne analysen lyder derfor som 

følger: Hva må til, for at Ligeia skal gjenoppstå? Og de tre delene er (1) beskrivelsen av 

Ligeia, (2) Ligeias død, og (3) Ligeias gjenoppstandelse. 
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3.4. Beskrivelsen av Ligeia 

At noe feiler den navnløse fortelleren i «Ligeia», er, slik jeg ser det, opplagt helt fra 

begynnelsen. Hans minne er besatt av den avdøde Ligeias skjønnhet, uten at han klarer å 

gripe hva ved den det er som gjør at den hjemsøker ham. Han erindrer at det må ha hatt med 

øynene hennes å gjøre, men klarer ikke for bare livet å huske hvorfor. Marita Nadal (2016) 

tar for seg fortellerens plagede minne og viser oss hvordan han formelig hjemsøkes – og da 

særlig av den avdødes øyne.58 «What was it—» spør fortelleren, «[. . .] which lay far within 

the pupils of my beloved? What was it? I was possessed with a passion to discover.»59 Jeg 

gjenkjenner den samme fortvilte uttrykksmåten fra «The Fall of the House of Usher», hvor 

den navnløse fortelleren forgjeves prøver å gripe hva det var, vet Huset Usher, som uroet ham 

så meget: «What was it—I paused to think—what was it that so unnerved me in the 

contemplation of the House of Usher?»60 I det tilfellet argumenterte jeg for at fortelleren slet 

med å gripe utgangspunktet for sitt traumatiske minne. Nadal beskriver likeledes «Ligeia»-

fortellerens forsøk på å gripe minnet av Ligeias øyne både som desperat og mislykket.61 Den 

desperate fortellerens hukommelse er fanget i en ond sirkel, i «spenningen mellom erindring 

og glemsel»,62 mellom higenen etter å huske og utslettelsen av minnet han prøver å gjenkalle. 

Utover hennes skjønnhet er Ligeia, hennes etternavn og omstendighetene rundt deres samliv 

tapt i glemsel. «I cannot,» skriver fortelleren, «for my soul, remember how, when or even 

precisely where, I first became acquainted with the lady Ligeia.»63 Han innrømmer at hans 

hukommelse er skadet. På meg virker det som om han går så langt som til implisitt å betvile 

hvorvidt Ligeia overhodet eksisterte. 

 

Long years have since elapsed, and my memory is feeble through much suffering. Or, perhaps, 
I cannot now bring these points to mind, because, in truth, the character of my beloved, her 
rare learning, her singular yet placid cast of beauty, and the thrilling and enthralling eloquence 
of her low musical language, made their way into my heart by paces so steadily and stealthily 
progressive that they have been unnoticed and unknown.64 

 

Her synes fortelleren å antyde at Ligeia knapt eksisterte for hans våkne bevissthet, men bare i 

underbevisstheten, hvilket formelig portretterer henne som en halvt fortrengt drøm. «She 

came and departed as a shadow»,65 fortsetter han. Det hviler noe ytterst eterisk over 

beskrivelsene av denne såkalte kvinnen. Skjønnheten hennes skildres som «an airy and 

spirit-lifting vision more wildly divine than the phantasies which hovered about the 
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slumbering souls of the daughters of Delos.»66 Mens fortelleren skildrer henne, er det som 

om han ikke klarer å bestemme seg for om han erindrer en kvinne av kjøtt og blod eller om 

han anroper en gudinne. Og likevel later denne problematikken til å gå over hodet på 

fortelleren. Han problematiserer aldri eksplisitt graden av Ligeias realitet, bare implisitt 

gjennom abstraksjon. For hans bevissthet forblir det en uomtvistelig sannhet at Ligeia var en 

kvinne som levde og døde, selv om han samtidig beskriver henne på en måte som tvert imot 

forfekter ideen om at hun aldri satte sine ben på jorden. I det følgende tolker jeg måten 

Ligeias øyne hjemsøker og unngår fortelleren på, som en konsekvens av hans higende og 

sviktende minne. 

 

There is no point, among the many incomprehensible anomalies of the science of mind, more 
thrillingly exciting than the fact—never, I believe, noticed in the schools—that, in our 
endeavors to recall to memory something long forgotten, we find ourselves upon the very 
verge of remembrance, without being able, in the end, to remember. And thus how frequently, 
in my intense scrutiny of Ligeia’s eyes, have I felt approaching the full knowledge of their 
expression—felt it approaching—yet not quite be mine—and so at length entirely depart!67 

 

Når han prøver å beskrive følelsen minnet av Ligeias øyne fyller ham med, finner han det 

fåfengt. Sammenligningene, som knytter følelsen an til det enorme, det urgamle og det fjerne, 

påkaller videre forestillinger om dunkel sublimitet. Redusert representasjonsevne, som jeg 

gjennomgående sporer i «Ligeia», er et bærende trekk ved det sublimes vesen. Skillet mellom 

Ligeia og fortellerens opplevelse av Ligeia opplever jeg at gradvis viskes ut gjennom 

fortellingens første del. Gjennom lange passasjer kan det synes å være Ligeia som blir 

beskrevet, når det egentlig dreier seg om fortellerens ransakelse av egne følelser. På denne 

måten blir Ligeia ytterligere redusert til et objekt for abstraksjon.  

 

Yet not the more could I define that sentiment, or analyse, or even steadily view it. [. . .] I have 
felt it in the ocean; in the falling of a meteor. I have felt it in the glances of unusually aged 
people. And there are one or two stars in heaven—(one especially, a star of the sixth 
magnitude, double and changeable, to be found near the large star in Lyra) in a telescopic 
scrutiny of which I have been made aware of the feeling.68 

 

Omhyggelig går fortelleren til verks for å representere følelsen verbalt, men opplever 

bestrebelsen som forgjeves. Som om Ligeia og hennes påvirkningskraft snarere tilhører det 

drømmeaktige og abstrakte, det sublime, er det nytteløst for fortelleren å «rekonstruere» 

henne og følelsen hun fylte ham med, i hvert fall på en måte som overbeviser meg om at 

Ligeia var en jordisk og virkelig kvinne. I fortellerens forsøk på å «rekonstruere» Ligeia aner 

jeg imidlertid en voldsom desperasjon etter å lykkes. Fortelleren higer etter å beskrive henne 

og derigjennom, angivelig, gi henne liv. «The expression of the eyes of Ligeia! How for long 
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hours have I pondered upon it! How have I, through the whole of a midsummer night, 

struggled to fathom it! […] What was it?»69 Det hviler en fortvilelse over hans lengsel, en 

fortvilelse som åpenbart skyldes higenen etter å gripe minner som unngår ham. 

Desperat tyr han til mytologi, kanskje i håp om at det skal hjelpe ham å gi form til 

Ligeia. Simpelthen navnet hennes indikerer hvilken realitet hun egentlig tilhører. Blant 

andre Richard C. Frushell kan fortelle at Ligeia-navnet både opptrer hos Homer og Vergil, 

tilknyttet henholdsvis en sirene og en skognymfe. I tillegg argumenterer Frushell for at Poe 

åpenbart har latt seg influere av Miltons Comus, hvor navnet «Ligéa» opptrer i forbindelse 

med en nymfe hvis ytre trekk tilsvarer Poes Ligeia. Miltons vektlegging av Ligéas forlokkende 

sjarm, hennes frodige hår og sirenesang korresponderer med Poes karakterisering.70 

Fortelleren i «Ligeia» klarer ikke å erindre Ligeias etternavn. «[A] recollection flashes upon 

me that I have never known the paternal name of her who was my friend and my 

betrothed».71 At hun mangler etternavn, altså et navn som kunne ha røpet hennes tilknytning 

til en jordisk slekt, signaliserer at hun kanskje ikke egentlig hører hjemme blant jordiske 

slekter, men bare i mytologien. Bare én gang grubler fortelleren over mysteriet rundt Ligeias 

familie, og henviser da til dens urgamle alder, samt til sine studier, hvis innhold skiller seg fra 

den ytre verden for øvrig.  

 

Of her family—I have surely heard her speak. That it is of a remotely ancient date cannot be 
doubted. Ligeia! Ligeia! Buried in studies of a nature more than all else adapted to deaden 
impressions of the outward world, it is by that sweet word alone—by Ligeia—that I bring 
before mine eyes in fancy the image of her who is no more.72 

 

Jeg merker meg hvordan fortelleren, i sin ransakelse, fester seg ved navnet Ligeia og 

derigjennom bringer henne til syne for sitt indre – i ren fantasi.  

Beverly A. Hume (1995) setter Poes Ligeia inn i enda en mytologisk tradisjon: nemlig 

den demoniske. Indirekte, gjennom allusjonen til den egyptiske fruktbarhetsgudinnen 

Ashtoreth, knytter fortelleren Ligeia an til den hebraiske demonen Lilith – ifølge Hume en 

vanlig variant av Ashtoreth på 1800-tallet, samt Adams hustru før Eva.73 Riktignok skriver 

Poe «Ashtophet»,74 men sikter da altså til Ashtoreth.75 På denne måten blir Ligeia ikke bare 

mytisk, men endatil demonisk. Og hennes forankring i den virkelige verden svekkes 

ytterligere. At fortelleren ser seg nødt til å mytologisere og demonisere Ligeia for å bringe 
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henne til «live», indikerer etter mitt skjønn at hun mangler dennesidige kvaliteter å beskrives 

med. 

I kraft av den vanvittige spenningen i fortellerens minne – trukket mellom hans 

besettelse og glemsel, hans higen og utslettelse – kommer fortellerens psyke til uttrykk som 

dypt plaget. Nadal kaller ham traumatisert. Tvilen jeg opplever med hensyn til hvorvidt 

traumatiserte fortellere evner å reprodusere virkeligheten på en sannferdig måte, meldte seg 

også i analysen av «The Fall of the House of Usher», hvor ingen absolutte slutninger lot seg 

trekke. Å lese fiksjon fortalt av en internt plassert og temporalt etterstilt forteller er unektelig 

ensbetydende med å tolke vedkommendes minner. Når vedkommende åpner sin fortelling 

med å demonstrere hvor forstyrret hans eller hennes minne er, slik «Ligeia»-fortelleren gjør, 

må jeg stille meg ytterst kritisk til «sannheten» i alt vedkommende har å fortelle. Dess mer 

iherdig denne fortelleren prøver å beskrive og levendegjøre Ligeia, dess dypere inn i 

drømmeaktige og eteriske hav av mytologisk dunkelhet trekker han henne. Han nøler, han 

abstraherer og han skriver som om han prøver å sette ord på noe som er usigelig fordi det er 

uvirkelig. «I but indistinctly recall the fact itself—what wonder that I have utterly forgotten 

the circumstances which originated or attended it?»76 Ved utgangen av fortellingens første 

del rår det etter mitt skjønn liten tvil om at Ligeia utelukkende er denne traumatiserte og gale 

fortellerens fantasifoster. Ikke desto mindre skal jeg huske at Ligeia stadig er virkelig for 

fortelleren. Innenfor rammene av hans gale virkelighetsoppfatning var hun en kvinne han 

elsket, som døde, og som han savner i sorg. Av denne grunn skal jeg stadig forholde meg til 

situasjonen som om fortelleren er en etterlatt mann som savner sin avdøde hustru. 

 

3.5. Ligeias død 

Da hun, slik fortelleren påstår, levde, elsket Ligeia livet og kjempet bittert mot døden til siste 

slutt. Hennes voldsomme vilje til å leve blir flere ganger understreket av fortelleren og tjener 

tilsynelatende til å forsvare hennes evne til å gjenoppstå. Men, sett at hun eksisterte, hvorvidt 

har egentlig denne viljen opphav i Ligeia? 

Ovenfor viste jeg hvordan fortelleren knytter an den sublime opplevelsen av Ligeia 

blant annet til enorme og urgamle fenomener som havet og stjernene på himmelen. Hva jeg 

unnlot å sitere, men som fortelleren dessuten sammenligner opplevelsen med, er følelsen han 

oppnår gjennom visse typer musikk og litteratur. Spesifikt trekker han frem et bestemt 

litterært sitat, angivelig hentet fra den engelske 1600-tallsfilosofen Joseph Glanvill, som 

angår nettopp viljen. At viljen skal ha makt over døden, er en forestilling fortelleren hyppig 

beskjeftiger seg med, ypperst forankret i Glanvill-sitatet: «And the will therein lieth, which 

dieth not. [. . .] Man doth not yield himself to the angels, nor unto death utterly, save only 
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through the weakness of his feeble will.»77 Sitatet er tilskrevet Joseph Glanvill, som også 

skrev om heksekunst, det overnaturlige og om sjelen. Glanvills tese passer godt inn i Poes 

fortelling, da den forfekter at mennesket gjennom dets vilje kan triumfere over døden. 

Problemet er at sitatet ikke lar seg lokalisere noe sted i Joseph Glanvills kjente verker.78 Deler 

av sitatet husker ikke desto mindre fortelleren at Ligeia siterte på sitt dødsleie, hvor hun 

dessuten raste mot Gud om hvorfor døden aldri lider nederlag: «O God! O Divine Father!—

shall these things be undeviatingly so?—shall this Conqueror be not once conquered?»79 Her 

refererer Ligeia til sitt eget dikt, «The Conqueror Worm» (som Poe skrev og inkorporerte i 

«Ligeia» i sin revisjon av fortellingen i 184580), hvor «The Conqueror» representerer døden 

og dens uunngåelighet. Ligeias vilje til å leve, i motsetning til mange andre ting ved henne, er 

noe fortelleren aldri har fortrengt. For ham inkarnerer Ligeia selve ideen om livsviljens 

utrettelige kamp mot døden. Men hvorfra kommer denne ideen: uten- eller innenifra?  

Den første til å så tvil om påliteligheten til «Ligeia»-fortelleren, var Roy Basler. I 

1944, snaue hundre år etter at Poe var ferdig med å revidere fortellingen, tok han til orde for 

at fortelleren i «Ligeia» både kunne forstås som en galning og som en morder. Før Basler var 

det vanlig å tolke «Ligeia» bokstavelig, som en fortelling om den avdøde Ligeias paranormale 

retur fra døden. I 1961 tok James Schroeter denne tradisjonelle lesningen i forsvar. Han 

hadde sett seg lei på Basler og hans likesinnedes skepsis til fortellerens pålitelighet og 

gjenoppstandelsens realitet. I sin kritikk av Baslers lesning anklager Schroeter ham for å begå 

et feilgrep når han tilskriver fortelleren ideen om livsviljen. 

 

[Basler] fails to account for the epigraph from Glanvill, which he persistently calls the 
narrator’s ‘‘idée fixe,’’ erroneously supposing that Poe represents it to originate with the 
narrator rather than with Glanvill, and failing to notice that the narrator never claims the idea 
is his own or even pretends to understand it.81 

 

Hva Schroeter ikke synes å være klar over, er at Glanvill, så vidt vi vet, aldri skrev disse 

ordene som fortelleren så inderlig trykker til sitt bryst. At det påståtte Glanvill-sitatet ikke er 

å spore i filosofens verker, gir meg derfor grunn til å mistenke fortelleren for å ha diktet det 

opp selv. Det kan ikke ha vært Ligeia, dersom hun virkelig levde, som diktet opp sitatet, for 

det var fortelleren som først «oppdaget» det. Og dersom det virkelig var Ligeia som diktet 

det opp – hvilket for så vidt er mulig, med tanke på fortellerens sviktende hukommelse – er 

det uansett han som er besatt av sitatet. Ikke bare repeterer han det i sin fortelling til det 

formelig føles som et mantra, han bruker det også som selve tekstens overordnede epigraf. 
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Basler uttrykker et lignende argument når han mener at Ligeias resitering bare er et ekko av 

fortellerens ønske, mens det egentlig er «The Conqueror Worm» som representerer hennes 

tro. «The Conqueror Worm» er et dikt med en lignende dødstematikk som «The Raven», 

skrevet av Ligeia, og opplest av fortelleren på Ligeias dødsleie fordi hun krever det.82 Altså 

kan det late til at Ligeia snarere slutter seg til ideen om dødens endelighet enn til ideen om 

etterlivet. Det er fortelleren som er oppslukt av den etterlivsoptimistiske «Glanvill»-

formuleringen, ikke Glanvill og ikke Ligeia. Men fortelleren trenger å tro at Ligeias vilje er 

sterk. Og derfor overser han alle fakta som snarere knytter etterlivsoptimismen an til ham 

selv.  

Dersom dette ikke lyder overbevisende, kan jeg vise til hvordan fortelleren beskriver 

forbindelsen mellom Glanvill-sitatet og Ligeia. Når fortelleren minnes at Ligeias siste ord var 

Glanvills sitat, må vi ikke glemme hvor plaget hans hukommelse er. Tidligere, etter å ha 

forklart oss hvordan han «oppdaget» Glanvill-sitatet, knytter fortelleren sitatet an til Ligeia 

på en måte som nettopp understreker denne vagheten hva gjelder deres forbindelse. Han 

skriver:  

 

Length of years, and subsequent reflection, have enabled me to trace, indeed, some remote 
connection between this passage in the English moralist [Glanvill] and a portion of the 
character of Ligeia.83  

 

Sammenhengen mellom de to, altså denne «remote connection», har med andre ord blitt 

etablert i etterkant av Ligeias død, etter «[a] length of years, and subsequent reflection», 

altså i kraft av fortellerens ustabile, hjemsøkte og traumatiserte minne. At han dessuten 

hyppig ruser seg på opium, gjør ikke saken noe bedre. Han ruser seg ikke rent sjeldent heller, 

men er tvert imot «habitually fettered in the shackles of the drug».84 Kan det være at 

fortelleren, om så ubevisst, manipulerer sine egne minner, slik at de skal stemme overens 

med hans idée fixe? Jeg vil uansett ha hans upålitelighet i bakhodet når jeg så leser hvordan 

Ligeia, ifølge fortelleren, døde: 

 

And now, as if exhausted with emotion, she suffered her white arms to fall, and returned 
solemnly to her bed of Death. And as she breathed her last sighs, there came mingled with 
them a low murmur from her lips. I bent to them my ear and distinguished, again, the 
concluding words of the passage in Glanvill—“Man doth not yield him to the angels, nor unto 
death utterly, save only through the weakness of his feeble will.” She died[.]85 
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Det første jeg merker meg, er hvordan fortelleren ikke «heard» eller «harkened to», men 

snarere «distinguished, again, the concluding words of the passage in Glanvill»,86 et ord som 

på ingen direkte måte betyr å høre eller lytte i avventende forstand, men snarere må tolkes 

som en aktiv mental virksomhet hvor subjektet utkrystalliserer noen knapt sansbare konturer 

fra et bakteppe av sanselig vaghet – slik som når man «distinguishes a light in the distance» 

eller separerer noe fra noe annet, i dette tilfellet: tale fra stillhet. «To distinguish» krever 

større egeninnsats og mindre stimuli enn «to hear» eller «to harken». Hvis jeg dessuten 

holder fast ved mistanken – den særdeles sterke mistanken – om at Glanvill-sitatet hverken 

tilhører Glanvill eller Ligeia, men fortelleren, tør jeg hevde at minnet om Ligeias død i beste 

fall er unøyaktig. Angivelig var Ligeia usedvanlig lærd. Hennes kunnskaper beskriver 

fortelleren som «immense», «gigantic» og «astounding».87 Hvorfor hun skulle sitere en 

passasje fra Glanvills verker som Glanvill aldri skrev, sliter jeg derfor med å forstå. Først 

mange år senere, etter flere år med traumer og rus, oppdager fortelleren denne såkalte 

«sammenhengen» mellom Glanvill-sitatet og Ligeia. Og med tanke på hvordan fortelleren 

bruker hele den første delen av fortellingen til å demonstrere hvor traumatisert og forgiftet av 

opium hans hukommelse er, tør jeg simpelthen ikke stole på verdien av hans «subsequent 

reflection». Slik jeg ser det, kan det likeså gjerne ha vært han, og ikke Ligeia, som siterte 

«Glanvill» på Ligeias dødsleie. Kanskje ble det ikke sitert overhodet. Trolig eksisterte jo aldri 

engang Ligeia; i så fall finnes det ikke noe reelt dødsleie å erindre. I forsøket på å erkjenne 

hva som egentlig foregår i «Ligeia», kjenner jeg atter hvordan jeg blir stående på gyngende 

grunn. Akkurat som i «The Fall of the House of Usher» begynner jeg å kjenne meg rådvill. 

Inntil videre skal jeg imidlertid nøye meg med å betvile den absolutte sannheten i fortellerens 

eksplisitte beskrivelse av Ligeias siste ord. 

For fortelleren representerer altså Ligeia selve ideen om viljens makt over døden. 

«Man doth not yield himself to the angels, nor unto death utterly, save only through the 

wakness of his feeble will.» Besatt av denne tanken, som han feilaktig knytter an til Ligeias 

siste ord før hun døde, samt hjemsøkt av traumatiske minner om henne han higer etter å 

bringe til live, konstruerer fortelleren en eterisk og viljesterk Ligeia-skikkelse, som 

overskrider det realistiske, det dennesidige og det forgjengelige.  

Innledningsvis i denne analysen spurte jeg hva som må til for at Ligeia skal kunne 

gjenoppstå. Den første betingelsen synes altså å være denne: Fortelleren må gjøre Ligeia 

eterisk og viljesterk nok til at hun, for ham, snarere representerer det paranormale, det 

hinsidige og det udødelige, enn den virkelige verden. Men fortellingen slutter ikke her. Én 

ting later stadig til å hindre Ligeia fra å gjenoppstå. Hennes mytologiske væren strekker ikke 

til. Den virkelige verden, ravnens verden, hvor alle ting må dø, og hvor intet som er dødt 
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kommer tilbake, synes nemlig ikke å være i stand til å romme HENNE. Det er som om Ligeia 

er en kjempemessig gudinne, mens verden er et alt for trangt bur. Fortelleren ser seg derfor 

nødt til å ødelegge den virkelige verden. Men hvordan skal han gjøre det? Hvordan skal den 

paranormale, hinsidige og udødelige Ligeia kunne sprenge de stengslene som konstituerer 

den realistiske, dennesidige og forgjengelige virkeligheten? 

 

3.6. Ligeias gjenoppstandelse 

Året etter at James Schroeter gikk til barrikadene for den tradisjonelle og tillitsfulle lesningen 

av «Ligeia» som en beretning om det paranormale, foretok James W. Gargano (1962) en 

radikalt forskjellig lesning: en som stod nærmere i overenstemmelse med Baslers forståelse 

av fortelleren som gal. For Gargano handler «Ligeia» om en slags higende romantiker som 

bukker under for galskap i sitt forsøk på å vende tilbake til det romantiske idealet Ligeia 

symboliserte for ham. Gjennom å fortape seg i hva Gargano kaller «sensuous excesses», i 

form av opiumrus og en overflod av groteske møbler, prøver han å rekonstruere den 

hinsidige opplevelsen av Ligeia. Rowena, på den andre siden, representerer den objektive 

verden utenfor fortellerens drømmeunivers. Måten Gargano distingverer de to fortellerens 

hustruer fra hverandre på, er fremragende, og fortjener å bli sitert i sin helhet. Han skriver: 

 

There is no doubt [. . .] of the dreary insufficiency of the “real” world for Poe’s narrator. 
Following both his abandonment to Ligeia and his abandonment to sensuous excesses, his 
marriage to Rowena demonstrates that he cannot content himself with “ordinary” life. He 
confesses that he married her “in a moment of alienation” from Ligeia and he describes his 
first month with her as made up of “unhallowed hours.” Clearly, he considers his second 
marriage an act of infidelity to his first wife, a momentary repudiation of his once ideal 
existence. By bringing Rowena into his chamber of horrors, he refuses to subscribe to the 
values or accept the responsibilities which govern common humanity. There is not even a hint 
that he entertains a single gentle or chivalric feeling for his new wife. He loathes the reality she 
represents, and while he delights in the pain he inflicts upon her he “reveled in recollections of 
[Ligeia’s] purity, of her wisdom, of her lofty, her ethereal nature, of her passionate, her 
idolatrous love.”88 

 

Ekteskapet med Rowena er noe som skaper avstand mellom fortelleren og Ligeia. Og Rowena 

representerer den virkelige verden. Skal fortelleren bringe Ligeia «tilbake», er han altså nødt 

til å kvitte seg med Rowena. Sett i lys av konflikten mellom dødstematikken i Eureka og «The 

Raven», blir Rowena en representant for ravnen: et hinder for fortellerens fantasier. Gjør 

denne «innsikten» fortelleren glad? Gargano skriver at fortelleren nyter smerten han volder 

Rowena, men at han nyter den, tviler jeg på. På meg virker nemlig fortelleren tvert imot 

minst like redd som Rowena i scenen hvor hennes langsomme død «muliggjør» Ligeias 

reinkarnasjon. Det er ingen kynisk og kalkulert morder vi har med å gjøre, men en gal mann 

som langsomt dreper uten å vite det. I det Gargano refererer til som fortellerens «chamber of 
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horrors», omgitt av makabre møbler, deriblant en sarkofag, har han plassert Rowena, som er 

syk. I mørket ligger hun og lider. Basler mener at fortelleren hadde møblert rommet nettopp 

for å pine Rowena på denne måten, i håp om at det skulle bli hennes bane.89 Selv mener jeg at 

dette er ubevisst adferd fra fortellerens side. 

 

The fever which consumed [Rowena] rendered her nights uneasy; and in her perturbed state of 
half-slumber, she spoke of sounds, and of motions, in and about the chamber of the turret, 
which I concluded had no origin save in the distemper of her fancy, or perhaps in the 
phantasmagoric influences of the chamber itself.90 

 

Ifølge Basler er ikke Rowenas opplevelser egentlig hallusinatoriske, men helt reelle følger av 

fortellerens omhyggelige møblering. Angivelig skal fortelleren ha foranstaltet disse lydene og 

bevegelsene, «som psykiske torturinstrumenter for den unge bruden,» 91 ved å anrette 

draperier på en måte som skulle skape spøkelsesaktige illusjoner. Tidligere lot riktignok 

fortelleren delvis til å innrømme dette, da han beskrev hvordan han hadde møblert det dystre 

engelske klosteret nettopp for å skape en mørk og drømmeaktig effekt. Dette er i 

overenstemmelse med Garganos poeng, at fortelleren febrilsk tyr til en overflod av fysiske 

stimuli for å kreere et tapt, romantisk ideal. «The phantasmagoric effect was vastly 

heightened by the artificial introduction of a strong continual current of wind behind the 

draperies—giving a hideous and uneasy animation to the whole.»92 Men igjen, jeg tror ikke 

fortelleren fryder seg over Rowenas pinsler. Jeg tror ikke engang han vet at han piner henne. 

I hvert fall uttrykker han tvil når han beskriver årsaken til Rowenas opplevelser som 

opphavsløse «save in the distemper of her fancy, or perhaps in the phantasmagoric 

influences of the chamber itself.»93 Selvsagt kan det hende at han lyver, at han egentlig vet 

hva han gjør, men det endrer ikke det faktum at han ikke synes å fryde seg. Tvert imot prøver 

han å trøste Rowena og vise henne at lidelsen egentlig har et helt naturlig opphav, selv om 

han ikke er overbevist selv.  

 

The wind was rushing hurriedly behind the tapestries, and I wished to show her (what, let me 
confess it, I could not all believe) that those almost inarticulate breathings, and those very 
gentle variations of the figures upon the wall, were but the natural effects of that customary 
rushing of the wind.94  

 

Det er ikke Rowena han hater, men den virkeligheten hun representerer. I motsetning til den 

eteriske Ligeia er Rowena en kvinne av kjøtt og blod. Hun er dødelig. Et levende bevis på at 
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alt som lever, må dø. Indirekte hater fortelleren altså den dimensjonen ved Rowena som 

profeterer dødstematikken fra «The Raven», hvor døden er endelig og Ligeia aldri vil komme 

tilbake. Å drepe Rowena er altså ikke noe som gleder ham; det er simpelthen noe han er nødt 

til å gjøre.  

 Det tar ikke lang tid før også fortelleren begynner å kjenne seg pint. Dette antyder en 

viss empati, noe en psykopat, som Basler kaller ham,95 ikke ville vært i stand til å føle. Først 

holder fortelleren fast ved skillet mellom Rowenas og sin egen virkelighetsoppfatning. «She 

partly arose, and spoke, in an earnest low whisper, of sounds which she then heard, but 

which I could not hear—of motions which she then saw, but which I could not percieve.»96 

Men senere samme natt, vill av rus, bukker også han under for hva enn det er som martrer 

Rowena. Fortelleren føler at noe glir forbi ham, han skimter en engleaktig skygge på gulvet, 

han hører et trinn på teppet, og han ser, eller drømmer at han ser, tre-fire rubinrøde dråper 

falle ut av intet og ned i vinbegeret Rowena drikker av. Etter disse opplevelsene, som 

fortelleren tilskriver redselens påvirkningskraft, rusen og tiden på døgnet, men som likevel 

fremstår som utslagsgivende for den påfølgende handlingen, bygger det seg opp til klimaks i 

fortellingen. Dråpene er gift.  

 

I cannot conceal it from my own perception that, immediately subsequent to the fall of the 
ruby-drops, a rapid change for the worse took place in the disorder of [Rowena]; so that, on 
the third subsequent night, the hands of her menials prepared her for the tomb, and on the 
fourth, I sat alone, with her shrouded body, in that fantastic chamber[.]97 

 

Ideen om at dråpene er gift, har blitt en nokså alminnelig oppfatning i «Ligeia»-forskningen, 

selv om man ikke nødvendigvis er enige om hvor giften kommer fra. Allerede Basler mente at 

fortelleren forgifter Rowena: at rommets spøkelsesaktige påvirkningskraft ikke var 

tilstrekkelig for å drepe Rowena, hvilket gjør krav på mer drastiske tiltak. Hva som likevel 

skiller min tolkning fra andres, er at jeg stadig sympatiserer med fortelleren. Visst dreper 

fortelleren Rowena, men jeg tror ikke han vet at han gjør det. Hele tiden, mens disse dystre 

hendelsene utspiller seg rundt ham i det marerittaktige dødskammeret, hjemsøkes han av 

minner om Ligeia. Hun henger over ham og hans traumatiske virkelighet som en skygge. Jeg 

husker fra tidligere beskrivelser hvordan «[Ligeia] came and departed as a shadow.» Slik jeg 

ser det, er det altså ikke han, i henhold til hans ville fantasi, men skyggen på gulvet, Ligeias 

dødsforaktende og livsviljesterke gjenferd, som drypper giften ned i Rowenas vinbeger. Visst 

er fortelleren en morder, men for ham er han intet mer enn et uskyldig vitne til Ligeias 

paranormale kamp mot døden.  
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[A]s Rowena was in the act of raising the wine to her lips, I saw, or may have dreamed that I 
saw, fall within the goblet, as if from some invisible spring in the atmosphere of the room, 
three or four large drops of a brilliant and ruby colored fluid.98 

 

Visst er fortelleren en drapsmann, men for meg er han intet mer enn et maktesløst 

instrument for sitt eget vanvidd. For ham, den lengtende og desperate, er Ligeia nødt til å 

komme tilbake. Men som vi har sett, evner ikke hans ødelagte minne å rekonstruere henne. 

Han har prøvd å levendegjøre henne gjennom språk, gjennom mytologi og demoni, men til 

ingen nytte. Forgjeves har han forsøkt å rekonstruere den sublime opplevelsen av henne 

gjennom opium og generelle fysiske stimuli, slik Gargano påpeker, men det er ikke nok. Ikke 

ennå. Hva, spurte jeg, må til for at Ligeia skal gjenoppstå? Vel, endelig påkaller fortelleren 

Glanvills budskap og prøver, skjønt uten selv å forstå det, å ødelegge den verden som stadig 

hindrer Ligeia fra å realiseres. For at Glanvills tese, Eureka og ideen om etterlivet skal 

realiseres, må virkeligheten slik den foreligger utenfor fortellerens vanvidd, rives sønder og 

sammen. Han må identifisere Ligeias motpol, det dennesidiges representant, og ta livet av 

vedkommende. Således resonnerer en gal mann i sin underbevissthet. 

Derfor må Rowena dø. 

Fire netter etter forgiftningen sitter fortelleren, mens «[w]ild visions, opium-

engendered, flitted, shadow-like, before [him]»,99 i krypten over Rowenas lik. Han erindrer 

skyggen han så fire netter tidligere og overveldes av minner om Ligeia. På samme måte som 

Rowena hadde innbilt seg lyder, begynner fortelleren å høre lyder komme fra Rowenas lik. 

Og på samme måte som Rowena hadde sett syner, begynner fortelleren å se livet komme 

tilbake i Rowenas bleke ansikt. Men like etter er Rowena atter død. Gjennom natten pendler 

Rowena slik, frem og tilbake, mellom liv og død, mens fortelleren sitter der med tankene i 

skyene. «Then rushed upon me», skriver han, «a thousand memories of Ligeia».100 

Pendelbevegelsen mellom liv og død fremstår som paradoksalt forsterkende i begge 

retninger: For hver gang Rowena våkner, virker hun mer levende enn forrige gang, og 

omvendt: For hver gang hun dør, virker hun mer død enn sist. Igjen, som i analysen av «The 

Fall of the House of Usher», hvor Roderick Ushers paradoksale redsel var kimen til det 

vanviddet som brakte Lady Madeline tilbake fra graven, ser jeg en sammenheng mellom det 

paradoksale og det paranormale. Og hele tiden, mens denne kampen foregår foran 

fortellerens øyne, higer hans minne etter Ligeia. «The night waned; and still, with a bosom 

full of bitter thoughts of the one only and supremely beloved [Ligeia], I remained gazing 

upon the body of Rowena.»101 På dette tidspunktet er ikke Rowena mer enn et legeme for 

fortelleren, et dødt skall, et middel som skal realisere hans oppdiktede Glanvill-sitat: hans 
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Eureka. Den virkelige verden er endelig tappet for innhold. Og samtidig med at Rowena blir 

kropp, er Ligeia ånd.  

 

[A] repulsive clamminess and coldness overspread rapidly the surface of [Rowena’s] body;  
[. . .] I fell back with a shudder upon the couch from which I had been so startingly aroused, 
and again gave myself up to passionate waking visions of Ligeia.102 

 

Mens Rowenas skall skildres med livløse egenskaper og ord som «coldness», blir Ligeia 

beskrevet «levende» med ord som «waking visions», som om hun er i ferd med å våkne fra 

en dvale. Til slutt reiser den avdøde hustruen seg opp og vandrer ut på gulvet. I fortelleren 

herjer opiumen, lengselen og fantasien om viljens evne til å triumfere over døden. Fortelleren 

beskriver Rowenas ytre som transformert. I live var Rowena lyshåret. Som Ligeia har hun nå 

lange, sorte lokker. Den eteriske skjønnheten som så lenge har hjemsøkt fortellerens minne, 

åpenbarer seg for ham. Kvinnen på gulvet åpner øynene, men øynene tilhører ikke lenger 

Rowena. De tilhører Ligeia. Rowenas død har altså tilsynelatende tjent som middel for 

Ligeias gjenoppstandelse, hvilket forholdsvis forklarer pendelbevegelsen mellom liv og død 

og dens forsterkning i begge retninger. 

 Glanvills «profeti», som jeg mener er fortellerens idée fixe, og ingen andres, har 

tilsynelatende gått i oppfyllelse. «Man doth not yield himself to the angels, nor unto death 

utterly, save only through the weakness of his feeble will.» For fortelleren var alltid denne 

tanken først og fremst knyttet til Ligeia og hennes siste ord på dødsleiet. Innenfor rammene 

av hans virkelighetsoppfatning har Ligeia, den eteriske og demoniske skjønnheten fra hans 

inderligste og mest desperate fantasi, drept Rowena og brukt hennes kropp til å komme til 

live. Men dette er ingen paranormal fortelling om Ligeias gjenferd. Hadde det vært så enkelt, 

hvorfor skulle Poe gjort seg umake med å lage en såpass upålitelig forteller? Fortelleren 

husker nesten ingenting som angår Ligeia, men er pint av sin higen etter å erindre, 

rekonstruere, eller snarere konstruere, henne. I sitt vanvidd er han strippet for selvinnsikt og 

evner ikke å mistenke Ligeia for å være en gal fantasi, hverken før eller nå. 

 For ham er Ligeia tilbake. 

Og likevel fremstår ikke gjenoppstandelsen som forsonende. Som Marita Nadal 

påpeker, forblir spenningen i fortellerens selvutslettende minne intakt. Mysteriene som 

hviler over Ligeias vesen, blir ikke egentlig oppklart. Tvert imot bare «er» hun der, like 

«black» og «wild», like dunkel og uhemmet, som hun alltid har vært i hans tanker. Da det 

begynner å demre for ham at kvinnen på gulvet ikke lenger er Rowena, men Ligeia, later han 

imidlertid, i et flyktig øyeblikk, til å mistenke psykisk lidelse for å være skyld i det han ser, da 

han spør: «What inexpressible madness seized me with that thought?»103 Han er ikke i stand 
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til å besvare dette spørsmålet. Han klarer ikke å lodde dybden av vanviddet, men tyr til 

adjektivet «inexpressible».  

Selv har jeg gjort mitt ytterste for å besvare dette spørsmålet. Hva slags galskap er det 

som har grepet denne higende, pinte og lengselsfulle navnløse fortelleren i «Ligeia»? Som 

vist, foreligger det en påfallende samklang mellom innholdet i fortellerens psyke og 

tilsynekomsten av Ligeias paranormale gjenoppstandelse. Det er viljen som gir Ligeia 

mulighet til å overvinne døden. Problemet er at denne ideen ikke har rot i Ligeia, men i 

fortelleren. Likedan: Det er øynene som hjemsøker fortelleren, som besetter ham. I sin higen 

etter å gripe hva ved dem som fyller ham med sublimitet, hjemsøkes han natt og dag. Og hva 

er det som utgjør det endelige uttrykket for at Ligeia er kommet tilbake? «Here then, at 

least,» skriker han, «can I never—can I never be mistaken—these are the full, and the black, 

and the wild eyes—of my lost love—of the lady—of the LADY LIGEIA!»104  

Det er de tingene han er besatt av som kommer til syne når Ligeia gjenoppstår. Han 

er den første beveger i sirkelen av vanvidd og paranormalitet. Hva kom først av høna og 

egget? Vanviddet. Fortellerens minne vender og vrir på begivenhetene, men når jeg ser 

nærmere etter og saumfarer det usynlige innholdet mellom linjene, er Ligeia glemt fordi hun 

aldri fantes. I et desperat forsøk på å realisere henne, graver fortelleren frem mytologiens 

furier og Delos’ døtre og Astopeth og Lilith, og gir derigjennom Ligeia ånd. Siden fabulerer 

han at den store filosofen Joseph Glanvill mente at en sterk vilje kunne gjøre en i stand til å 

triumfere over døden. Denne viljen sørger fortelleren for å assosiere Ligeia med, selv om hun 

ikke egentlig har noe med den å gjøre. Til slutt gir han henne kropp, hentet fra liksengen hvor 

hans egentlige kone ligger død, drept, ikke myrdet av Ligeias gjenferd, slik han innbiller seg, 

men av ham selv. Han er håndverkeren som gir Ligeia form. Han er avguden som gir henne 

liv. Han er doktor Frankenstein, og Ligeia er hans monster.  

Gjennom fortellerens higende savn, forvrengte hukommelse og en galskap som speiler 

Ligeias ville begjær for livet, aner jeg et febrilsk håp om at kjærligheten og livet til syvende og 

sist skal makte å triumfere over døden. Men håpet kollapser idet jeg identifiserer 

sammenhengen mellom håpet og galskapen. Innledningsvis i denne analysen av «Ligeia» 

spurte jeg hva som må til for at Ligeia skal kunne gjenoppstå? Og endelig er svaret klart. 

Først idet to ting er på plass, i fortellerens psyke, kan han innbille seg at Ligeia triumferer 

over døden: (1) Ligeia er nødt til å bli overnaturlig, slik at hun ikke lenger er bundet av 

jordisk forgjengelighet. Bare i kraft av det eteriske, det mytologiske og det demoniske kan 

hun bli udødelig. (2) Dessuten er den virkelige verden nødt til å ødelegges. Naturlovene, hele 

den objektive og virkelige verden, må brytes ned for å romme Ligeias guddommelighet. Men 

hvordan skal fortelleren ødelegge denne verden? Rowena, det ulykksalige offeret som 
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representerer denne virkeligheten, er nødt til å dø. Bare på denne måten, gjennom å gi Ligeia 

udødelige kvaliteter og rive ned den egentlige verden hvor alle ting må dø, oppnår 

fortellerens galskap evnen til å overbevise fortelleren om at Ligeia triumferer over døden. 

Klimaksets pendelbevegelse, mellom Rowenas død og Ligeias liv, blir derfor også en 

pendelbevegelse mellom fortellerens mentale velbefinnende og hans galskap – for ikke å 

snakke om en pendelbevegelse mellom det som er og det som ikke er, det egentlige og det 

tilsynelatende, «The Raven» og Eureka. Og på denne måten blekner alle håp om etterlivet. 

Akkurat som i «The Raven», hvor dikter-jeget, først perpleks, dernest redd og endelig 

fortvilet, gir slipp på drømmen om at han skal gjenforenes med sin elskede, hengir jeg Ligeias 

etterliv til vanvidd. Jeg fornemmer at det eneste jeg kan vite noenlunde sikkert i «Ligeia», 

hvor galskapen herjer, er at døden er en ensom triumfator. 

Men er konklusjonen uproblematisk? Å identifisere fortellerens galskap og 

upålitelighet er avgjørende for å kunne erklære den absolutte døden som konfliktens 

seierherre. Men hvis fortelleren virkelig er så gal og upålitelig som jeg påstår, hvordan kan jeg 

da i utgangspunktet benytte meg av fortellerens vitnesbyrd for å komme til den slutningen at 

han er gal når han tror Ligeia gjenoppstår? Erfaringen av å tolke «Ligeia» som et galskapens 

narrativ, minner om den rådvillheten jeg kjente da jeg leste «The Fall of the House of Usher». 

Hvilke følger avstedkommer dette grunnleggende paradokset? Stadig perpleks lar jeg gåten 

henge og vender oppmerksomheten mot en annen av Poes gjenoppstandelsesfortellinger. 

 

3.7. Morella 

Mange har mistenkt «Morella» (1835) for å være en forgjenger til «Ligeia» (1838).105 

Tematikken er i høy grad lik, i den forstand at begge tematiserer et fortellersubjekts 

monomane besettelse av en død hustru som omsider reinkarneres i en annen kvinne. Noen 

sentrale forskjeller mellom de to fortellingene kan vi likevel merke oss. Til tross for at den ene 

enkemannen lengter etter sin avdøde hustru, frykter den andre sin. Likevel tør jeg hevde at 

også «Morella», akkurat som «Ligeia», tematiserer det uutgrunnelige samspillet mellom liv 

og død, og derfor med utbytte kan leses i lys av «The Raven». 

I «Morella» gjenkjenner jeg Poes tematisering av tvetydige følelsers påvirkningskraft 

over psyken. Men hvor kommer disse følelsene fra? Som vi skal se, tenderer Poes døde 

kvinner mot å komme til uttrykk som temmelig passive. Slik jeg leser fortellingen, skiller 

Morella seg fra de andre i dette henseende, i måten hun kuer fortelleren på, til han 

underkaster seg hennes lærdom. «I abandoned myself implicitly», innrømmer han, «to the 

guidance of my wife».106 Mer enn de øvrige fortellerne blir denne fortelleren herset med og 

kontrollert av sin hustru. Hva angår Morellas lærdom, er det fortrinnsvis gammel 
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mystisisme, samt filosofi om identitet, hun påvirker fortelleren med. Han innrømmer 

hvordan hans hustru, gjennom mystisismen hun øser ut av seg, påvirker psyken hans på en 

gjennomgripende og til slutt negativ måte. Legg i det følgende merke til hvordan fortelleren 

skildrer sin følelsesmessige utvikling, i forholdet til Morella. 

 

I abandoned myself implicitly to the guidance of my wife, and entered with an unflinching 
heart into the intricacies of her studies. And then—then, when, poring over forbidden pages, I 
felt a forbidden spirit enkindling within me—would Morella place her cold hand upon my own, 
and rake up from the ashes of a dead philosophy some low, singular words, whose strange 
meaning burned themselves in upon my memory. And then, hour after hour, would I linger by 
her side, and dwell upon the music of her voice—until, at length, its melody was tainted with 
terror,—and there fell a shadow upon my soul—and I grew pale, and shuddered inwardly at 
those too unearthly tones. And thus, joy suddenly faded into horror, and the most beautiful 
became the most hideous, as Hinnon became Ge-Henna.107 

 

Slik fortellerens fascinasjon for Morellas mystisisme utarter til skrekk, svinner dessuten hans 

opprinnelige følelser for Morella hen til fordel for et bittert hat. I sin kommenterte utgave av 

Poes tekster forklarer Kevin J. Hayes hvordan den bibelske Dalen til Hinnoms sønn, siden 

kjent som Gehenna, ble assosiert med et avguderisk ritual som innebar å brenne barn 

levende. «Å bli brent i Gehennas ild,» skriver han, «ble derfor et kjent uttrykk for å lide 

hvilken som helst slags grufull pine.»108 Her viser Hayes til den lidelsen Morellas lærdom i 

økende grad volder fortelleren. Hva Hayes imidlertid ikke skriver, men som likevel må sies å 

være en velkjent sak hva angår Gehenna, er at dalen, ifølge profeten Jeremias bok, kapittel 

19, blir forbannet på grunn av det onde ritualet, og derigjennom assosieres med helvete. I sin 

skildring av Morella trekker fortelleren altså metaforiske tråder ikke bare mellom sin skrekk 

og sitt hat for Morella, men også til kristendommens underverden. 

Kan det tenkes å være noe demonisk fortelleren opplever, når han omgås Morella? 

Innledningsvis fyller Morella fortelleren med affeksjon, skjønt ikke av erotisk, men av 

en ikke desto mindre intens art. Hennes tiltrekningskraft kan vekke allusjoner til det 

infernalske, det djevelske og det fristende. Fortelleren lokkes av Morella og lar seg besnære, 

noe som utarter til følelser han sammenligner med Gehenna og derigjennom med infernalsk 

fortapelse. Er Morella en demon? Det ville ha forklart en hel del, særlig hva gjelder 

gjenoppstandelsesmotivet fortellingen munner ut i. For demoner er ikke bare onde og 

forlokkende – de er også udødelige. 

Ifølge fortelleren var Morella opptatt av Schellings og Lockes teorier om identitet, 

med hensyn til hvordan ethvert individ foreligger med sin egen identitet i kraft av dets 

bevissthet tilknyttet dets forstand. Også denne lærdommen «overfaller» hun ektemannen 

med. Som et ekko fra Eureka, uttrykker fortelleren fascinasjon for spørsmålet om hva som 
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skjer med identiteten etter at vi dør, «not more from the perplexing and exciting nature of its 

consequences, than from the marked and agitated manner in which Morella mentioned 

them.»109 Igjen erfarer jeg hvordan det fortrinnsvis er Morellas påvirkningskraft, hennes 

«marked and agitated manner», som beveger fortelleren. Kan det være slik, synes fortelleren 

å undre, at identiteten overlever døden? «[T]he notion of that identity which at death is or is 

not lost forever, was to me—at all times, a consideration of intense interest».110 Her er det 

viktig å merke seg at det ikke er Morella, men fortelleren som bukker under for denne 

interessen. At det er Morella som får ham til å bukke under, er imidlertid like viktig. Hun er 

den agerende parten som får fortelleren til å underkaste seg ideen om etterlivet. Og dersom 

jeg antar at dette tankegodset invaderer fortellerens psyke med samme intensitet som 

mystisismen gjorde, tør jeg dessuten strekke meg så langt som til å kalle fortellerens forhold 

til ideen om etterlivet en besettelse. Ikke bare Morellas mystisisme, men også hennes helt 

spesifikke etterlivsoptimisme, påvirker altså hans psyke på en forlokkende, intens og til slutt 

destruktiv måte. Av disse grunnene kan i alle fall Morellas påvirkningskraft virke demonisk. 

Men hva med selve Morella? 

Frykten fortelleren nærer for Morella, forverres da hun, slik vi inviteres til å tro, er 

bevisst hvordan hun martrer ham, men velger ikke å stoppe.  

 

I could no longer bear the touch of her wan fingers, nor the low tone of her musical language, 
nor the lustre of her melancholy eyes. And she knew all this, but did not upbraid; she seemed 
conscious of my weakness or my folly, and, smiling, called it Fate.111 

 

Riktignok skriver han at «she [. . .] did not upbraid», hvilket antyder at hun ikke var slem. 

Likevel er hun bevisst hans pine, uten at det bremser hennes skadelige virksomhet. Derfor 

kan hun oppfattes som ondsinnet. Det kan være nærliggende å tenke seg at det demoniske 

derfor ikke bare følger som et uaktsomt biprodukt av Morellas virksomhet, men som et aktivt 

og overlagt onde. På denne måten erkjenner ikke fortelleren bare Morellas påvirkningskraft, 

men også selve Morella-skikkelsen, som demonisk. Til slutt går uansett denne utviklingen så 

langt at fortelleren ønsker sin kone død. 

 

Shall I then say that I longed with an earnest and consuming desire for the moment of 
Morella's decease? I did; but the fragile spirit clung to its tenement of clay for many days—for 
many weeks and irksome months—until my tortured nerves obtained the mastery over my 
mind, and I grew furious through delay, and, with the heart of a fiend, cursed the days, and the 
hours, and the bitter moments, which seemed to lengthen and lengthen as her gentle life 
declined—like shadows in the dying of the day.112 

 

                                                           
109 Poe, «Morella», 235. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
112 Op. cit., 236.  



 

47 
 

Inntrykket Morellas lærdom og generelle tilstedeværelse har på fortelleren, fremstår som 

ualminnelig intenst. Til slutt vinner det endatil «mastery over [his] mind». I sin komparative 

analyse av «Ligeia» og «Morella» presiserer Leopold W. Engel partisippet «consuming», og 

argumenterer for at fortellerens tanker og følelser har latt seg erobre av Morella.113 Morella 

har gjort kål på fortellerens autonomi. Det er hennes tankegods som fyller ham, ikke hans 

eget. Han går endatil så langt som til å beskrive sitt eget hjerte i overenstemmelse med 

Morellas demoni, nemlig som «the heart of a fiend», noe som alluderer til Djevelen.114 Ikke 

ulik fortelleren i «The Fall of the House of Usher» virker også denne fortelleren hypersensitiv 

for følelsesmessige inntrykk, som når han går fra simpelthen å se sin kone i øynene til å 

oppleve at hans sjel blir syk og gir etter for en svimmelhet han sammenligner med det å skue 

«downward into some dreary and unfathomable abyss.»115 At fortellerens psyke er sårbar og 

lett gir etter for inntrykk, skal jeg ha i bakhodet når jeg kommer til scenen hvor Morella 

endelig dør. 

«It is a day of days,» sier Morella da fortelleren ankommer hennes dødsleie, «a day of 

all days either to live or die. It is a fair day for the sons of earth and life—ah, more fair for the 

daugthers of heaven and death!»116 Her virker det som hun erklærer sin triumf. Jeg aner 

ekkoet av hennes mystisisme, som tradisjonelt forfekter ideen om åndelighet. Deretter sier 

hun: «I am dying, yet shall I live.»117 I det øyeblikket mener jeg at Morella hever ideen om 

etterlivet over enhver tvil og sementerer den i sin lettpåvirkelige ektemann. En datter som 

fortelleren hittil ikke har nevnt med et eneste ord, blir deretter født. Morellas siste ord før 

hun føder og dør, lyder som en spådom, ikke minst på grunn av verbenes fremtidsform: «And 

when my spirit departs shall the child live—thy child and mine, Morella’s. But thy days shall 

be days of sorrow—that sorrow which is the most lasting of impressions, as the cypress is the 

most enduring of trees.»118 Her sår hun et par forventninger i fortelleren. (1) Morella skal 

riktignok dø, men et barn skal leve: hennes barn. (2) Fortellerens lykkelige dager er omme. 

Han skal leve i sorg. 

Og hva skjer? Morella tar til å stå opp fra de døde.  

I etterkant av Morellas død vokser nemlig datteren opp som et uhyggelig speilbilde av 

moren. Fortelleren, som elsker sin datter, men hater og frykter Morella, slites følelsesmessig 

frem og tilbake mellom kjærlighet og redsel. For jo eldre datteren blir, dess mer ligner hun på 

Morella, både fysisk og i oppførsel.  

 

                                                           
113 Engel, 144. 
114 Merriam-Webster, s.v. «fiend.» Avlest 06.05.2019. 
115 Poe, «Morella», 236. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 



 

48 
 

And, hourly, grew darker these shadows of similitude, and more full, and more definite, and 
more perplexing, and more hideously terrible in their aspect. For that her smile was like her 
mother’s I could bear; but then I shuddered at its too perfect identity—that her eyes were like 
Morella’s I could endure; but then they too often looked down into the depths of my soul with 
Morella’s own intense and bewildering meaning.119 

 

Innen hun har fylt ti år, er datteren på mystisk vis blitt voksen. I alle fall ifølge fortelleren. 

Ennå har han ikke navngitt datteren, men endelig bestemmer han seg for å døpe henne. Hva, 

så, velger han å kalle henne? Uten å begripe hvorfor, utover å føle seg drevet av en demon, 

oppkaller han datteren etter moren: Morella. Dåden viser seg å bli datterens bane. Dersom 

jeg holder fast ved at Morellas tankegods hjemsøker den lettpåvirkelige fortelleren, kan jeg 

herved mene at det indirekte er Morella som driver fortelleren i dette fatale øyeblikket. Her 

aner jeg et ekko av folie à deux-motivet fra «The Fall of the House of Usher». 

 

What prompted me, then, to disturb the memory of the buried dead? What demon urged me to 
breathe that sound, which, in its very recollection was wont to make ebb the purple blood in 
torrents from the temples of the heart? What fiend spoke from the recesses of my soul, when, 
amid those dim aisles, and in the silence of the night, I whispered within the ears of the holy 
man the syllables—Morella?120 

 

Deretter skriker den døpte ut: «I am here!»,121 før hun siden faller død om. Fortellingen 

ender med at fortelleren bærer datterens lik til morens grav, men gir seg hen til en lang og 

bitter latter da han i graven ikke finner noen spor av den opprinnelige Morella. 

 Antydningen er at datteren og morens identitet har blitt så sammensmeltet at 

datteren, i kulmineringsøyeblikket da hun endatil får morens navn, er nødt til å lide morens 

skjebne og derfor dø. At morens lik ikke ligger i graven, synes videre å antyde at de to 

kvinnene virkelig har blitt ett. Morellas spådom har gått i oppfyllelse. «I am dying, yet shall I 

live.» Akkurat som fortelleren fryktet. Navnet, i måten det dreper datteren på, er særlig 

interessant i lys av det demoniske. Fra religionshistorien kjenner vi ritualer som angivelig ble 

utført av hekser i Europa på 1500- og 1600-tallet, da de avholdt kjetterske sabbater med 

demoner på avsidesliggende fjell. Et av disse påståtte ritualene, informerer historikeren Gary 

K. Waite (2007), gikk ut på at heksene gjennomgikk en form for gjendåp. Tanken var at 

heksene lot seg døpe på nytt for å ta avstand fra Gud, og derigjennom heller slutte seg til 

Djevelen.122 I kristendommen var dåpen ansett som en dypt meningsfull handling, en pakt 

hvor en person ble innlemmet i Kristi rike. Å bryte med denne pakten, til fordel for en ny 

pakt med Djevelen, måtte derfor sies å være noe av det desidert verste en person kunne gjøre. 

I lys av dette blir «Morella»-fortellerens behandling av datterens navn ekstra interessant. På 
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1830-tallet, da Poe opererte, hadde den kristne tro solid fotfeste i USA. At fortelleren lot 

datteren leve udøpt i ti år, kan jeg anta at samtidens lesere forstod som alvorlig omsorgssvikt. 

Videre, hvis jeg holder fast ved at Morella er demonisk, blir datterens endelige dåp ikke 

egentlig en pakt med Gud, men en pakt med Djevelen. Fra et kristent perspektiv kan derfor 

fortellerens datter synes å være fortapt helt fra begynnelsen: dømt enten til å leve navnløs 

uten Guds kjærlighet under den psykisk ruinerte farens ynkelige beskyttelse, eller til å smelte 

sammen med demonen Morella, hvis ytterste uttrykk rommes i det fatale og nedarvede 

demonens navn. Fortelleren nevner innledningsvis at Morella studerte i dagens Bratislava, 

Presburg: en universitetsby ved elva Donau, assosiert med astrologi og derigjennom det 

okkulte.123 Skulle leseren stusse over det underlige navnet Poe ga denne kvinnen, Morella, 

kan man se nettopp til Presburg. I denne «demoniske» byen vokste det nemlig en type svart 

blomst av søtvierslekten, nærmere bestemt den arten som uhyggelig nok ble kalt Morella.124 

 Demonen Morella har triumfert over døden. 

 Men hvor reell er egentlig denne gjenoppstandelsen? Hverken å bli voksen på ti år 

eller å dø fordi en døpes, er mulig i henhold til naturlovene. At to individers identiteter 

vokser sammen og blir ett, er heller ikke mulig. Idet fortelleren finner Morellas grav tom og 

gir seg hen til bitter latter, tvinger Poe oss til enten å tolke «Morella» som en paranormal 

fortelling, eller til å sette spørsmålstegn ved fortellerens pålitelighet. Skal jeg, som lovet, 

forstå «Morella» i overenstemmelse med dødstematikken i «The Raven», er jeg imidlertid 

nødt til å sette det paranormale til side. Men hvordan? 

En måte å avvise paranormalitet på, kan være ved å studere samklangen mellom 

innholdet i fortellerens psyke og tilsynekomsten av det paranormale. I «Morella» kommer 

ideen om etterlivet snarere til uttrykk som en frykt enn et håp. Dette skiller fortellingen fra 

«Ligeia», hvor fortelleren tvert imot lengter etter sin avdøde hustru. Likevel, selv om 

«Morella»-fortelleren hverken elsker eller savner sin hustru, er det etter mitt skjønn høyst 

rimelig å lese Morellas gjenoppstandelse som et psykotisk produkt av fortellerens besettelse. 

Fortelleren vil ikke at Morella skal komme tilbake. Hver fiber i ham stritter imot. Han er 

besatt av spådommen hun serverte på sitt dødsleie og frykter dens oppfyllelse minst like 

inderlig som «Ligeia»-fortelleren lengter etter Ligeia. Men hvor kommer denne frykten for 
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etterlivet fra? Jo, den kommer fra Morellas etterlivsoptimistiske mystisisme og 

identitetsfilosofi. 

At en datter ligner sin mor, er det ingenting uvanlig ved. Det som imidlertid er 

bemerkelsesverdig, er hvordan fortelleren, i sin anskuelse av dem, fullstendig utsletter 

grensene mellom moren og datterens identitet. Dette overensstemmer med spekulasjonene 

rundt den identitetsfilosofien Morella fôret ham med. At en i utgangspunktet naturlig 

genealogisk likhet mellom mor og datter tolkes dithen at moren er i ferd med å returnere fra 

de døde, bør altså tilskrives fortellerens redsel, samt den innflytelsen Morellas spådom har på 

hans psyke. Han lar sin virkelighetsoppfatning så til de grader influere av hennes mystiske 

etterlivsoptimisme, at han endatil innbiller seg at hun stadig lever, både i ham og i datteren, 

som en hatefull demon. Kort sagt: Fortelleren er besatt av frykt – så besatt at han begynner å 

innbille seg at redslene kommer til live. 

Fortellingens høydepunkt finner sted idet fortelleren bærer datterens lik til morens 

tomme grav. Her tvinges jeg, som leser, til å vurdere fire mulige forklaringer. (1) Jeg kan 

tolke fortellingen bokstavelig og si at Morella, både i kropp og sinn, har seiret over døden og 

blitt reinkarnert i datteren, (2) jeg kan anta at mangelen av liket i graven skyldes fysiske 

årsaker, som for eksempel at gravrøvere har bortført henne, (3) jeg kan betvile hvorvidt 

Morella overhodet eksisterte i utgangspunktet, eller (4) jeg kan tolke fortellingen dithen at 

Morella riktignok levde, men at fortellerens virkelighetsoppfatning i etterkant av hennes død 

ikke lenger overensstemmer med virkeligheten. 

For å ta den første mulige forklaringen først: Selvsagt kan jeg lese fortellingen som et 

uttrykk for det paranormale. Det kan jeg gjøre i alle disse syv tekstene jeg undersøker. Å gjøre 

det er imidlertid å redusere Poes verker til det banale. Bare ved å sette slike lesninger til side 

kan Poes fortellinger løftes opp og leses som de dypt komplekse narrativene de var ment til å 

være. Dessuten, i og med at Poe ikke gir oss noen innsikt i de spesifikke lovene som gjelder 

for det potensielt paranormale, mener jeg at en slik lesning nødvendigvis må foregå på et 

sviktende grunnlag. Skulle jeg ha vært fristet til å lese fortellingen som en ren 

spøkelseshistorie, måtte Poe ha vist meg hvordan Morellas mystisisme forklarer 

sammenhengen mellom identitet, død og reinkarnasjon. Isteden, når mystisismen melder 

seg, ligger fokuset på måten fortellerens psyke preges av dens lærdom på. Fokuset er 

psykologisk og knyttet til fortelleren, ikke paranormalt eller knyttet til Morella.  

At gravrøvere eller andre fysiske krefter skjuler seg bak den tomme graven, er selvsagt 

mulig, men det forklarer ikke resten av fortellingens tilsynelatende paranormalitet. Datterens 

hurtige oppvekst og brå død forblir uforklart. Derfor er heller ikke denne lesningen 

tilfredsstillende.  

Den tredje muligheten handler om at Morella aldri egentlig levde, men hele tiden 

forelå som et demonisk fantasifoster i fortellerens galskap. Denne forklaringen er etter mitt 
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skjønn den beste hittil, men slik jeg ser det, er heller ikke denne den mest overbevisende. Selv 

heller jeg i retning av den fjerde forklaringen, den som erkjenner at Morella riktignok levde 

og døde, men returnerer som et fantasifoster i kraft av fortellerens vanvidd. Strengt tatt ser 

jeg nemlig få grunner til å redusere Morella til ren fantasi, utover at det ville vært en fiffig 

måte å forklare de hendelsene som virker paranormale på. Til forskjell fra Ligeia, som 

beskrives mer som en drøm enn som en ekte kvinne, sår ikke «Morella»-fortelleren den 

samme tvilen om Morellas skikkelse. «Ligeia»-fortelleren husker hverken hvordan, når eller 

hvor han møtte Ligeia. Han husker ikke resten av hennes navn. I sitt febrilske forsøk på å 

rekonstruere henne, tyr han til mytologi og sublimitet. Til sammenligning foreligger ingen 

lignende abstraksjon av Morella. Riktignok finnes det spor av abstraksjon, men denne er 

gjennomgående knyttet til Morellas lærdom, ikke til hennes person. Sammenlignet med 

Ligeia, den eteriske kvinnen forborgen bak tåker av glemsel, virker Morella, den Presburg-

utdannede og filosofiinteresserte, mye mer reell. 

Ikke desto mindre husker jeg hvilken makt Morella hadde over fortelleren. Selv om 

hennes person beskrives som mer jordnær enn Ligeia, kommer lærdommen stadig til uttrykk 

som mystisk og demonisk: «[The] mystery of my wife’s manner», skriver tross alt fortelleren, 

«oppressed me as a spell.»125 At fortelleren, i kraft av denne påvirkningskraften, bukker 

under for en hatefull redsel, har jeg allerede etablert. Som i «The Fall of the House of Usher», 

later redselen til å være grobunn for fortellerens psykose. Frykten for etterlivet blir 

selvintensiverende og mater den galskapen som forvrenger fortellerens virkelighet.  

Morella er altså ingen demon; ikke egentlig. 

Fortelleren ønsket henne død, og hun døde. Men hun erklærte at hun likevel skulle 

leve. Morellas lærdom piner, besetter og forvrenger fortellerens psyke. Morellas siste ord på 

dødsleiet spår et etterliv; fortelleren begynner å hallusinere dette etterlivet. Redselen for 

Morellas gjenferd blir en selvoppfyllende profeti. Hele datterens eksistens fremstår slik som 

et produkt av fortellerens vanvidd. Han er besatt av sin egen frykt. Han hjemsøkes av ideen 

om at Morella skal komme tilbake. Og derfor «skjer» det. Sagt på en annen måte: Innholdet i 

det tilsynelatende paranormale overensstemmer med innholdet i fortellerens psyke. 

Graven er ikke tom. Den simpelthen synes tom for den hypersensitive, livredde og 

gale fortelleren, hvis vrangforestillinger forutsetter at Morella virkelig flyktet fra dødens dyp, 

reinkarnerte seg og ble hans datter. 

På denne måten erfarer jeg hvordan ikke bare håpet om, men også frykten for 

etterlivet tilhører galskapens univers. Ikke bare kvinner skapt i drømme kan beseire døden. 

Også demoner kan overleve den. Men demoner er ikke virkelige. For at Morella skal 

triumfere over døden, må hun altså først demoniseres. Og setter jeg paranormale løsninger til 
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side, kan bare en høyst skadet psyke vende på virkeligheten slik at en alminnelig kvinne av 

kjøtt og blod blir en udødelig demon. Å lese «Morella» som et estetisk uttrykk for teoriene i 

Eureka, er riktignok mulig, men bare hvis man bukker under for den «sannheten» vanviddet 

bringer for dagen. Ambivalensen mellom liv og død er nemlig ambivalent bare i kraft av 

fortellerens voldsomme redsel, mer spesifikt i kraft av denne redselens forringelse av hans 

mentale helse. Identitetens dobbelthet tematiseres, men bare i kraft av fortellerens 

vrangforestillinger. Atter en gang, slik som i «Ligeia» og «The Fall of the House of Usher», 

må jeg derfor innrømme at gjenferd bare eksisterer på fortellernivå, som produkter av 

vanvidd. Og hva står jeg igjen med? Jo, en krypende følelse av at etterlivet er en 

vrangforestilling, og at døden ikke lar seg narre. Med dødstematikken fra «The Raven» i 

bakhodet hører jeg hvordan fuglens skrik overdøver skribleriene i Eureka. Og jeg vet at det er 

galskap å tro annet enn at bare døden kan eie et menneske. 

 

3.8. Eleonora 

Selv om «Ligeia» kanskje er den mest komplekse av Poes døds- og 

gjenoppstandelsesfortellinger, er den langt ifra den eneste som tematiserer dette gotiske 

sammensuriet av vanvidd, forvrengt hukommelse og en tilsynelatende paranormal retur fra 

døden. I analysen av «Morella» viste jeg hvordan ideen om etterlivet kunne tilskrives 

fortellerens vanvittige redsel, hvilket undergravde den paranormaliteten man ellers kunne 

ønske å forklare fortellingen med. Og disse to tekstene står ikke alene. Til og med 

«Eleonora», Poes kanskje kjærligste fortelling, kan etter mitt skjønn leses i lys av «The 

Raven». Hvordan kommer galskapen til uttrykk i Edgar Allan Poes tekster, spurte jeg 

innledningsvis. Og hvorfor skremmer den meg? Jeg skal innrømme at «Eleonora» på 

overflaten ikke er noen utpreget skummel fortelling. Men hva skjer når jeg går 

galskapstematikken nærmere etter i sømmene? Til tross for at «Eleonora»-fortelleren 

eksplisitt erklærer at folk har kalt ham gal, er det likevel nesten ingen som har undersøkt 

denne tematikken i «Eleonora». Én eneste én, så vidt jeg vet, Benjamin Franklin Fisher IV, 

undersøker denne navnløse fortellerens galskap. I sin «“Eleonora”. Poe and Madness» 

redegjør Fisher for hvordan «Eleonora» fortrinnsvis har blitt lest i lys av fortellingens 

romantiske kvaliteter. Ikke desto mindre tør jeg hevde at en nærmere undersøkelse av 

vanviddstematikken i «Eleonora» setter oss i stand til å åpne opp fortellingen for nye 

tolkninger, ikke minst for min egen tolkning, den som velter kjærligheten og heller vektlegger 

den nådeløse dødens urokkelighet. Fisher leser Poes revisjoner genealogisk og påpeker 

hvordan Poe gjennom revisjon underbygger ambivalensen knyttet til fortellerens mentale 

tilstand, hvilket fører til at teksten kan leses på mange ulike måter. Men Fisher tar intet 

skikkelig standpunkt. Etter Eleonoras død våker hun over den etterlatte fortelleren, i form av 

åndelige sukk og dufter i vinden, men hvorvidt dette virkelig forekommer eller snarere må 
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forstås som en følge av fortellerens vanvidd, avstår Fisher fra å kommentere. For å ankomme 

en konklusjon hvor også «Eleonora» faller innunder dødstematikken i «The Raven», må jeg 

atter knuse enhver forestilling om fortellerens pålitelighet. 

Med henhold til pålitelighet kan «Eleonora» leses på to måter: Jeg kan enten gjøre 

som fortelleren vil, eller jeg kan gi blaffen. Selv ber fortelleren meg nemlig om å feste lit til 

innholdet i den første delen av historien, men stille meg kritisk til de begivenhetene han 

beskriver i den andre. 

 

We will say, then, that I am mad. I grant, at least, that there are two distinct conditions of my 
mental existence—the condition of a lucid reason, not to be disputed, and belonging to the 
memory of events forming the first epoch of my life—and a condition of shadow and doubt, 
appertaining to the present, and to the recollection of what constitutes the second great era of my 
being.126 

 

Dersom jeg først leser fortellingen i henhold til fortellerens ønske, har jeg å gjøre med et 

narrativ hvor Eleonoras liv representerer fortellerens mentale velbefinnende. Fra ung alder 

lever fortelleren og Eleonora i den eventyrlige dalen som kalles «the Valley of the Many-

Colored Grass.»127 Dalen, deres hjem, beskrives idyllisk, på en måte man i liten grad 

assosierer med Edgar Allan Poe, med skildringer som denne:  

 

[T]hese spots, not less than the whole surface of the valley, from the river to the mountains that 
girdled it in, were carpeted all by a soft green grass, thick, short, perfectly even, and vanilla-
perfumed, but so besprinkled throughout with the yellow buttercup, the white daisy, the purple 
violet, and the ruby-red asphodel, that its exceeding beauty spoke to our hearts, in loud tones, of 
the love and of the glory of God.128 

 

I denne eventyrlige dalen lever fortelleren og Eleonora sammen i kjærlighet. Idyllen kollapser 

imidlertid da Eleonora, i klassisk Poe-stil, rammes av en sykdom som til slutt tar livet av 

henne. Akkurat som i «Ligeia» foreligger sykdommen som noe høyst dunkelt. Nøyaktig hva 

som feiler Poes kvinner, vet vi sjelden. At Eleonora frykter døden, og hvorfor hun gjør det, er 

likevel klart. Hun frykter døden fordi hun ikke vil at fortelleren, etter hennes bortgang, skal 

forlate dalen og finne kjærlighet hos en kvinne «of the outer and every-day world.»129 For å 

lindre Eleonoras kvaler, sverger fortelleren at han aldri skal gifte seg, men forbli tro mot 

Eleonora til sine dagers ende. Takknemlig lover Eleonora å våke over fortelleren etter sin 

død, som ånd, eller i det minste, hvis slikt ikke er mulig, indikere sin tilstedeværelse gjennom 

hvisken i vinden og dufter i luften. Etter denne utvekslingen av løfter, dør Eleonora.  
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Hennes død markerer overgangen til den andre perioden av fortellerens liv, hvor han 

kaller seg selv gal og betviler realiteten i det han opplever. Slik begrunner jeg påstanden om 

at Eleonoras liv representerer fortellerens mentale velbefinnende. Så lenge hun er i god 

behold, er fortelleren mentalt frisk, men idet hun opphører, bryter også fortellerens forstand 

sammen. «I feel that a shadow gathers over my brain,» forteller han da han tenker tilbake, 

«and I mistrust the perfect sanity of the record.»130 Rundt ham tar dalen til å forvitre. «Life 

departed from our paths»,131 som om Eleonoras undergang ikke bare er personlig, men også 

forårsaker dalens forvitring. Vegetasjonen visner, dyrene drar sin vei, og mørke skyer slukker 

fargene som i Eleonoras levetid malte dalen uendelig vakker. Ikke desto mindre holder 

Eleonora sitt løfte. I vinden og luften besøker hun ham som sukk og dufter, samt, én gang, 

som et par «åndelige lepper» mot hans egne. Men fortelleren holder ikke ut melankolien – og 

bryter sitt løfte. Han forlater dalen, hvis dysterhet piner ham med minner om Eleonora, og 

flytter til en fjern og fremmed by. Der opphører Eleonoras åndelige tilstedeværelse. I hennes 

fravær forelsker fortelleren seg i kvinnen Ermengarde og gifter seg med henne. Fortellingen 

slutter med at Eleonoras stemme åpenbarer seg for fortelleren, tilgir ham og løser ham fra 

den evige troskapen han lovte henne i «The Valley of the Many-Colored Grass.» 

 Hvis jeg følger fortellerens anmodning på denne måten, utgjør «Eleonora» den eneste 

av Poes tekster hvor galskapen forårsaker full forsoning, snarere enn elendighet, tvil eller 

redsel. Men i min «The Raven»-stimulerte lesning er det ikke ønskelig å finne forsoning. 

Innledningsvis i denne analysen postulerte jeg at «Eleonora», med henhold til fortellerens 

pålitelighet, kan leses på to måter. Hittil har jeg forholdt meg til den første og latt meg lede av 

fortellerens ønske om hvordan fortellingen skal leses. Nå er tiden inne for å utforske den 

andre muligheten. Hva må til, for å forringe situasjonen til fortelleren i «Eleonora» og gi ham 

hen til den samme tragedien som dikter-jeget i «The Raven» lider? Jo, jeg må betvile 

realiteten ikke bare i den andre, men også i den første perioden av fortellerens liv. 

 Eleonora fryktet at fortelleren skulle gifte seg med en annen etter hennes død. Når 

fortelleren tenker tilbake på løftet han avla, er det verdt å merke seg hans ordvalg. Da han 

beskriver kvinnene utenifra dalen, portretterer han dem som vesensforskjellige i forhold til 

Eleonora: «I threw myself hurriedly at the feet of Eleonora, and offered up a vow, to herself 

and to Heaven, that I would never bind myself in marriage to any daughter of Earth».132 På 

denne måten antyder han en dikotomi mellom Eleonora og jordiske kvinner, hvilket 

impliserer at Eleonora ikke nødvendigvis er en datter av Jorden. Bør jeg ikke derfor vurdere 

muligheten for at Eleonora, istedenfor å tilhøre virkeligheten, snarere tilhører noe annet? 
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«Men have called me mad», skriver fortelleren, men spekulerer i hvorvidt galskap 

ikke egentlig er noe vakkert. «[T]he question is not yet settled, whether madness is or is not 

the loftiest intelligence—whether much that is glorious—whether all that is profound—does 

not spring from disease of thought».133 Han er eksplisitt om at innholdet i hans senere 

minner kan være produkter av galskap. På meg virker det derfor som han i dette sitatet 

refererer til måten galskapen holder liv i Eleonoras ånd på, samt tillater ham å gifte seg med 

Ermengarde. Tilsynelatende er det altså vanviddet som får dalen til å visne hen og Eleonora 

til å våke over ham, samt endelig løse ham fra hans løfte. Muligheten for at dette vanviddet, 

hvis lykkelige effekt fortelleren ikke utelukker, også kan være kimen til andre lykkelige 

opplevelser, tar fortelleren imidlertid ikke i med ildtang. Han trekker metaforiske tråder 

mellom galskap og drøm, og spekulerer i hvorvidt galninger evner å erfare vidunderlige ting 

«vanlige» folk ikke erfarer: «They who dream by day are cognizant of many things which 

escape those who dream only by night.»134 Beskrivelser av drømme- eller eventyraktig 

karakter spekker skildringene når dalen blir omtalt, men foreligger ikke ute i den «virkelige» 

verden. «[H]ere and there,» skriver han om dalen i dens glanstid, «in groves about this grass, 

like wildernesses of dreams, sprang up fantastic trees, whose tall slender stems stood not 

upright, but slanted gracefully towards the light».135 Derfor forbløffer det meg at han ikke 

bare sammenligner galskap med en drøm, men også beskriver dalen som en drøm, uten å 

sette spørsmåltegn ved dalens eksistens. 

I fortellingens åpningssetning innrømmer fortelleren at han, og derfor også hans 

kusine Eleonora, stammer fra en slekt kjent blant annet for «vigor of fancy»,136 et ord 

Merriam-Webster definerer som «et bilde eller representasjon av noe skapt i hjernen» eller 

som «fantasi av en særlig lunefull eller bedragersk art».137 Senere, idet fortelleren antyder sin 

og Eleonoras erotiske kjærlighet, forklarer han hvordan «the fancies» øver kraft på dalen.  

 

The passions which had for centuries distinguished our race, came thronging with the fancies 
for which they had been equally noted, and together breathed a delirious bliss over the Valley 
of the Many-Colored Grass.138  

 

At deres «fancies» makter å puste en delirisk lykksalighet over dalen, gir meg grunn til å se 

en kausal sammenheng mellom fortellerens psyke og dalens vesen. Selv ser ikke fortelleren 

de mulige sammenhengene mellom sin galskap og den drømmeaktige dalen.  

                                                           
133 Poe, «Eleonora», 468. 
134 Ibid. 
135 Op. cit., 469. 
136 Op. cit., 468. Min kursiv. 
137 Merriam-Webster, s.v. «fancy.» Avlest 09.10.2018. Min oversettelse. 
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Etter Eleonoras død, da dalen tar til å forvitre, opplever jeg videre et uttrykksmessig 

slektskap mellom beskrivelsene av forvitringen og følelsen av å våkne fra en drøm. I «The 

Fall of the House of Usher» reflekterte den navnløse fortelleren over en lignende følelse, da 

han sammenlignet sin egen depresjon med «the after-dream of the reveller upon opium—the 

bitter lapse into everyday life—the hideous dropping off of the veil.»139 Denne beskrivelsen 

finner estetisk gjenklang i «Eleonora», i måten «magien» som tidligere fylte dalen langsomt 

svinner hen på. 

 

The star-shaped flowers shrank into the stems of the trees, and appeared no more. The tints of 
the green carpet faded; and, one by one, the ruby-red asphodels withered away; and there 
sprang up, in place of them, ten by ten, dark eye-like violets that writhed uneasily and were 
ever encumbered with dew.140 

 

Stjerneformede blomster, det vaniljeduftende gresset, for ikke å snakke om de rubinrøde 

asfodillene, med deres allusjoner til det greske dødsriket Elysiums enger,141 blir erstattet av 

dystre fioler. Et ytterligere argument for at dalen må forstås som en eterisk drømmeverden 

snarere enn et reelt sted, ligger i beskrivelsen av asfodillene. Ikke bare alluderer de til det 

greske dødsriket, men beskrives også som rubinrøde. I virkeligheten finnes det ingen røde 

asfodiller. De er alltid hvite. Selvsagt står Poe fritt til å dikte som han vil, men at det 

foreligger en diskrepans mellom dalens natur og den virkelige verden, er ikke desto mindre 

en kjensgjerning. Uansett visner de eventyrlige asfodillene og blir borte. Alt som er 

eventyraktig og guddommelig, gir etter for en grå og naken natur, blottet for magi. «[T]he 

after-dream […]—the bitter lapse into everyday life—the hideous dropping off of the veil.» 

 

And the lulling melody that had been softer than the wind-harp of Æolus and more divine than 
all save the voice of Eleonora, it died little by little away, in murmurs growing lower and lower, 
until the stream returned, at length, utterly, into the solemnity of its original silence.142 

 

Dersom galskap, ifølge fortellerens mistanker, kan være årsak til «much that is glorious» og 

«all that is [or seems] profound», må jeg også være åpen for at denne lykkens dal ikke 

nødvendigvis eksisterer utenfor fortellerens psyke. Eller kanskje den eksisterer, men bare i 

sin forvitrede snarere enn sin drømmeaktige utgave. Uansett blir det ikke galt å lese dalens 

(tilsynelatende) forvitring som en parallell til måten fortelleren, ved Eleonoras bortgang, tar 

til å «våkne» fra sitt lykkelige vanvidd på. Etter å ha forlatt dalen og reist til det Eleonora 

beskrev som «the outer and every-day world», skyr i hvert fall ikke fortelleren unna å antyde 

at minnet om dalen nå oppleves som minnet av en drøm. «I found myself within a strange 
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city,» forteller han, «where all things might have served to blot from recollection the sweet 

dreams I had dreamed so long in the Valley of the Many-Colored Grass.»143  

 Når jeg betviler fortellerens pålitelighet ikke bare i den andre, men også i den første 

delen av fortellingen, står jeg igjen med en annen fortelling. Eleonoras liv representerer 

stadig fortellerens mentale velbefinnende, men dersom hennes liv bare var en drøm, bryter 

selve ideen om fortellerens mentale velbefinnende sammen. Hvis Eleonora aldri fantes, 

eksisterte heller ikke fortellerens mentale velbefinnende. Han var alltid gal, dalen var en 

drøm, og hun var aldri i live.  

Idet jeg erkjenner omfanget av fortellerens galskap, og derigjennom fjerner både 

Eleonoras væren og fortellerens mentale velbefinnende fra ligningen, står jeg igjen med et 

fiksjonsunivers utelukkende bestående av vanvidd og død. På denne måten forsvinner ikke 

bare håpet om et etterliv, men også selve drømmen om at et lykkelig liv overhodet forelå. 

Eleonoras liv, den idylliske dalen og fortellerens lykke tilhører dermed galskapen. Døden er 

den eneste rasjonelle virkeligheten. Atter en gang, som i «Ligeia», står døden igjen som 

seierherre. Og ravnen er tilfreds. 

 

3.9. Nevermore! 

«Ligeia» har en dødstematikk som, i likhet med den i «Morella» og «Eleonora», lar seg 

sammenligne med den i «The Raven». Tilsynelatende konkluderer «Ligeia» og «The Raven» 

ulikt med hensyn til kampen mellom liv og død, men dette er rent overflatisk. I den intense 

pendlingen mellom Ligeias liv og Rowenas død, som etter mitt skjønn må forstås som en 

dragkamp mellom fortellerens galskap og hans mentale velbefinnende, opplever jeg en 

fortolkningsmessig vakling. Jeg kjenner tyngden av døden i konflikt med drømmen om det 

hinsidige. Samtidig vet jeg at drømmer ikke er virkelige. Riktignok kan de kjennes virkelige, 

men så snart de erkjennes som drømmer, mister de sin troverdighet. 

Tidligere spurte jeg hva jeg skal velge å tro, når Ligeia står opp fra de døde. På 

bakgrunn av Eureka kan jeg mistenke Poe for å være positiv til drømmen om etterlivet, da 

identiteten, ifølge Eureka, både er individuell og åndelig. Men som min lesning av «Ligeia», 

«Morella» og «Eleonora» har demonstrert, presenterer Poe gjennomgående den avdødes 

etterliv fra perspektivet til etterlatte personer som sliter med vrangforestillinger. Poes 

fortellere er upålitelige. Hvorfor skriver han slik, hvis han er overbevist om at etterlivet er 

virkelig? At Poe i Eureka postulerer teorier om etterlivet, synes ikke å spille noen rolle når 

han skriver skjønnlitteratur. Grunnet galskapen fremstår disse fortellingene som en kritikk 

av eller en parodi på Eureka. Flere mistenker at Poe skrev Eureka som en spøk. Det finnes 

flere grunner til dette. Blant annet refererer Poe gjennomgående i verket til historiens store 
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tenkere med burleske kallenavn. Når han omtaler Francis Bacon, for eksempel, alluderer Poe 

til dyret man lager bacon av, og kaller filosofen Hog. I et brev til Henry Wadsworth 

Longfellow uttrykte Poe en frykt for å bli «forstått som en galning»144 da han utga Eureka. 

Han forfattet teksten sent i livet, mange år etter at han skrev de 

gjenoppstandelsesfortellingene jeg behandler. Kanskje han virkelig var gal? Til tross for at 

han kalte det sitt mesterverk, stiller jeg meg uansett bak mistanken om at Eureka ikke er 

noen seriøs tekst. Tidligere i livet, istedenfor å produsere skjønnlitteratur hvor det 

paranormale muliggjør reell reinkarnasjon, valgte Poe gjennomgående å forkrøple psyken til 

de fortellerne som observerer og beskriver gjenoppstandelsen. For å bringe teoriene i Eureka 

til live, må man visst forvrenge sin virkelighetsoppfatning, slik at man ikke lenger er i stand 

til å erkjenne eller reprodusere virkeligheten som den egentlig er. Slik jeg ser det, er tekster 

som «Ligeia» den yngre Poes måte å si at den eldre Poe tar feil på. Etterlivet er ikke virkelig, 

ifølge tekstene jeg behandler. Åndens triumf over døden kan tvert imot bare eksistere dersom 

man gir avkall på all rasjonalitet og hengir seg til drømmer, rus og vanvidd. Utenfor 

vanviddets verden er døden absolutt enehersker.  

 Hvis jeg lever meg inn i situasjonen til «Ligeia»-fortelleren, besitter ikke Eureka noen 

makt. Fortellerens virkelighet, idet han våkner fra sin psykotiske rus morgenen etter 

fortellingens klimaks, vil etter all sannsynlighet mangle Ligeia. Vi ser hvor ustabil fortellerens 

psyke er. Han ruser seg jevnlig og lider av en traumatisk hukommelse preget av særs løse og 

ufullstendige fragmenter. Sjansen for at hans utslitte psyke vil klare å holde liv i Ligeia, synes 

meg derfor usannsynlig. Hvorvidt Ligeias «retur» også står i overenstemmelse med Eureka, 

spiller altså ingen rolle. For fortelleren vil hun allerede neste morgen være borte. 

 Derfor legger jeg Eureka til side, og vender meg til «The Raven» – et dikt Poe skrev på 

samme tid som han reviderte «Ligeia». I ravnens dypt kategoriske budskap finner jeg alt det 

innholdet jeg trenger for å forstå hvilken realitet disse gjenoppstandelsesfortellingenes 

skikkelser egentlig befinner seg i. På samme måte som dikter-jeget trygler ravnen om svar på 

spørsmålene om den avdøde Lenores etterliv, faller «Ligeia»-fortelleren formelig på sine 

knær. Dikter-jeget i «The Raven» vil vite om han noensinne, kanskje i Guds himmel, skal få 

se sin Lenore igjen; fortelleren i «Ligeia» vil så inderlig at Ligeias livsvilje skal være nok til at 

hun vender tilbake. Forskjellen ligger i at dikter-jeget har ravnen der til å fortelle ham 

hvordan tingene virkelig er, mens fortelleren er alene. Mens Lenores etterlatte mann, med 

knust hjerte, innser at døden er endelig, og at han aldri skal gjenforenes med Lenore, 

henfaller Ligeias etterlatte mann uhindret til gal ønsketenkning. Den første har sitt mentale 

velbefinnende intakt. Den andre er vrangforestilt. Derfor, og bare derfor, forlater vi dikter-
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jeget sønderknust og desillusjonert i ravnens skygge, mens vi forlater fortelleren ansikt til 

ansikt med sin gjenoppståtte Ligeia. 

Riktignok kan jeg ignorere at disse fortellingenes innhold vakler mellom virkelighet 

og vrangforestillinger, og utarbeide tolkninger av det jeg observerer uavhengig av om jeg 

anser observasjonene som «sanne» eller ikke. Det er gjerne på denne måten at Poe-forskere 

kommer frem til tolkninger som setter gjenoppstandelsesfortellingene i overenstemmelse 

med Eureka. For eksempel i artikkelen «The Source of Usher’s Fear», tar Lawrence Stahlberg 

(1981) til orde for en slik lesning. Uavhengig av om den observerte handlingen i «Usher» er et 

produkt av fortellerens vanvidd eller ikke, kan vi, ifølge Stahlberg, tydelig se hvordan den 

speiler teoriene i Eureka, hvor mennesket, med dets doble identitet, både frykter og lengter 

etter døden. 

 

It makes no difference whether Madeline actually returns from the grave or the house really 
splits in twain and vanishes into the tarn at the end of the story, for should these events occur 
on a real or an imaginary plane, they are both aesthetically and cosmologically in accord with 
[Eureka].145 

 

Selv om Stahlberg har et poeng, ser jeg ingen grunn til å foretrekke hans tolkning fremfor 

andre lesninger. Stahlbergs lesning opererer på et metanivå, høyt over hodet på den nådeløse 

og gale virkeligheten de litterære skikkelsene er fanget i. Selv senker jeg blikket fra disse 

abstrakte strukturene. Sympatisk innstilt gir jeg blaffen i hva litteraturen antyder metafysisk 

sett. For de trøblete og hjemsøkte fortellerne, hvis psyke jeg må gå i ett med for overhodet å 

ha et materiale å fortolke, spiller det ingen rolle hva deres opplevelser har å si i henhold til 

Eureka. Og det er deres virkelighet, ikke litteraturviternes virkelighet, jeg ønsker å ta del i 

med min lesning. I mitt tilfelle blir det derfor absurd å feie unna galskapen som om den var 

en stilistisk bagatell, slik Stahlberg gjør. I samkvem med «Ligeia»-fortelleren opplever jeg 

virkeligheten som et vanvidd. Jeg kan ikke, i hans perspektiv, slite meg løs fra 

sinnssykdommens vev og heve blikket. Alt jeg vet, er at jeg erfarer en gal virkelighet. Og hva 

er det jeg skimter i denne galskapen? Jo, jeg skimter et etterliv, jeg skimter en parallell og 

gotisk verden, hvor det som er dødt kan vende tilbake. Jeg skimter at livet triumferer over 

døden. Jeg skimter at Ligeia gjenoppstår. Deretter legger jeg fra meg fortellingen og grubler 

over hva jeg har erfart. Jeg har erfart galskap og ideen om et etterliv. Jeg har erfart at 

teoriene i Eureka bare kan komme til uttrykk dersom jeg først bukker under for vanvidd. I et 

kaldt øyeblikk av redsel innser jeg at jeg umulig kan stole blindt på noe, minst av alt på ideen 

om etterlivet. Jeg kan mistenke, jeg kan håpe, men til syvende og sist erkjenner jeg at det er 

galskap å tro. Døden inntreffer som en uunngåelighet. Håpet om et etterliv gjennomsyrer 

tekstene, men kollapser idet jeg forstår at bare vanviddet kan realisere det. Som dikter-jeget i 
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«The Raven» forlates jeg desillusjonert og sønderknust i ravnens urokkelige skygge, mens jeg 

grubler over etterlivet og erindrer det nådeløse budskapet: «Nevermore!» 
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4. Om demoni, paranoia og utilregnelighet 

 

 

I’m losing control here. 

It’s like these thoughts have a mind of their own. 

– The Venetia Fair 

 

__________________________________________________________ 

4.1. Dødens årsak 

Galskap kan bringe de døde til live, men det er ikke dens eneste knep. Den kan også gjøre det 

omvendte. I «Berenice», «The Black Cat» og «The Tell-Tale Heart» virker ikke de patologiske 

strukturene bare som dødens motgift, men synes også å utgjøre dens årsak. Mens min 

interesse hittil har dreid seg om gjenoppstandelse i forlengelse av galskap, skal jeg i dette 

kapitlet ta for meg et annet av Poes aller mest yndede motiver: det som omhandler smerte, 

vold og mord. Også denne gangen våkner de døde, men det er ikke alt. Denne gangen dreier 

det seg om ondskap. 

 

4.2. Det ondes filosofi 

I århundrer har filosofer grublet over det ondes vesen. I Ondskapens filosofi gjør Lars Fr. H. 

Svendsen (2013) rede for idéhistorien, samt argumenterer for at det onde bare lar seg 

erkjenne når vi legger fordommene til side og søker innsikt i de onde aktørenes motiver. 

Videre kategoriserer han det onde inn i fire grupper: (1) den instrumentelle ondskapen, (2) 

den idealistiske ondskapen, (3) den dumme ondskapen og (4) den demoniske ondskapen. 

Ifølge Svendsen er det bare de første tre typene som egentlig finnes, mens den såkalte 

demoniske ondskapen «bør avvises som en myte.»146 Demonisk ondskap, forklarer han, 

hevdes ofte å representere ondskapens vesen, men dette er problematisk. Den demoniske 

ondskapen kjennetegnes nemlig ved forestillingen om at man gjør det onde for det ondes 

egen skyld. I dette ligger tanken om at ondskap er noe autonomt og fremmed, noe vi ikke 

identifiserer oss med. (Vi kan ane et ekko fra Miltons Paradise Lost, hvor Satan sier: «Evil, 

thou be my good»,147 og indikerer at det er ondskapen, i seg selv, han søker.) Denne 

ondskapen er ifølge Svendsen ingen realitet i verden. Stig Sæterbakken (2001), som for øvrig 

har oversatt Poe til norsk, tar til orde for en lignende kritikk av den allmenne oppfatningen av 

ondskap når han spør om det virkelig er slik «at vi bare er i stand til å snakke om ondskapen 

først etter at vi har sterilisert den, abstrahert den, fjernet alt ved den som er forbundet med 
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lidenskap og lyst, kjent dens tiltrekningskraft død og maktesløs, [og] redusert den til et 

fremmedlegeme».148 Slik tenderer vi mot å fraskrive oss ansvaret og gjøre ondskapen stum. 

Og det er på denne måten at den demoniske ondskapen skiller seg fra de øvrige tre gruppene: 

instrumentell, idealistisk og dum ondskap. Den instrumentelle ondskapen baserer seg ifølge 

Svendsen på at aktøren vet at hans gjerninger er onde, men velger å utføre dem likevel for å 

oppnå et subjektivt gode. «I tillegg», skriver Svendsen, «kommer idealistisk og dum ondskap, 

der en aktør enten er motivert av en oppfatning om noe objektivt godt eller ikke reflekterer 

over godt og ondt overhodet.»149 Som vi ser, har disse tre formene for ondskap det til felles at 

utøverne av dem ikke begjærer det onde, men enten søker det gode eller simpelthen ikke 

reflekterer moralsk. Bare utøverne av demonisk ondskap går aktivt inn for å oppnå det gode, 

men etter en nøye gjennomgang av tenkelige eksempler på demonisk ondskap, kommer 

Svendsen frem til at enhver tilsynelatende demonisk udåd i virkeligheten er instrumentell. 

Alt vi trenger, for å av-demonisere ondskapen, er altså innsikt i den onde aktørens motiver. 

Hvorfor piner torturisten sine fanger? Fordi han får betalt. Hvorfor gasset nazistene i hjel 

jøder i konsentrasjonsleirer? Fordi de var overbevist om at de gjorde verden til et bedre sted. 

Hvorfor kolliderer bilisten og dreper sin passasjer? Fordi han er tankeløs og kjører for fort. 

Ofte, når vi studerer ondskap, fristes vi, som Svendsen påpeker, til å innta offerets posisjon. 

Men fra den torturertes perspektiv, vil nesten alltid torturisten fremstå som et monster. Hvis 

vi virkelig ønsker å erkjenne det ondes vesen, må vi derfor ikke ta utgangspunkt i ofrenes 

vitnesbyrd, men fatte viktigheten av spørsmålet hvorfor og søke innsikt i gjerningsmennenes 

psyke.  

 Dette er noe Edgar Allan Poe synes å forstå meget godt, ikke minst når han skriver 

«Berenice», «The Black Cat» og «The Tell-Tale Heart». Ofrene i Poes fortellinger er tause, 

mens gjerningsmennene innehar rollen som fortellere. Som leser får jeg dermed direkte 

innsyn i gjerningsmennenes psyke. Men det finnes en hake. For hva hjelper det at jeg leser 

deres tanker når disse mennenes tanker er forkrøplet av vanvidd? 

Tidligere fortolkere av «The Black Cat» og «The Tell-Tale Heart» har ofte rettet seg 

inn mot tekstenes etiske og juridiske dimensjoner. Hva gjelder «Berenice», har interessen 

ofte vært feministisk. Et godt eksempel på fortolkningene av de to førstnevnte er John 

Clemans «Irresistable Impulses. Edgar Allan Poe and the Insanity Defense» (1991), hvor 

Cleman tar for seg disse tekstene i den hensikt å forstå dem i lys av hvordan man reflekterte 

juridisk om strafferettslig utilregnelighet på Poes tid. Vivian Lee Givhan (2012) og Kristen 

Renzi (2012) er to gode eksempler på den feministiske interessen for «Berenice». Interessant 

lesning, men ikke hva jeg interesserer meg for. For mitt anliggende dreier det seg tvert imot 

om å senke blikket fra disse teoretiske strukturene og heller leve meg inn i fortellernes egen 
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forståelse av ondskap. Hva skjer med opplevelsen av ondskap når min primære hensikt er å 

sympatisere med det vanviddet som realiserer den? Ikke bare overensstemmer denne 

tilnærmingsmåten med min overordnede problemstilling, den synes dessuten å være mer i 

tråd med det jeg mener er Poes egen interesse. Stuart Levine (1972) observerer hvordan Poe, 

i enhver fortelling som reiser moralske problemstillinger, ikke først og fremst vektlegger de 

etiske dimensjonene i teksten, men heller retter fokuset annetstedshen.150 Gjennom sin 

neglisjering av etikken, bevisst eller ubevisst fra Poes side, inviterer denne angstens dikter 

oss derigjennom til å undersøke ugjerningene fra andre perspektiver. Og selvsagt velger jeg 

da å innta fortellernes – og galskapens – perspektiv. Hva betyr ondskapen for dem? Er den 

like meningsløs og demonisk der inne som den må synes utenifra? Demonisk ondskap er i 

utgangspunktet en mytisk og derfor stum ondskap, på linje med den Sæterbakken, i sin 

analyse av «The Tell-Tale Heart», beskriver som språkløs. «Det onde er ikke nødvendigvis 

vold», skriver han og henviser da til Poes gale morder. «Men det blir vold i det øyeblikk det 

ikke kan artikuleres.»151 

 

Novellens jeg-forteller er språkløs idet han med et «vilt brøl» kaster seg over [sitt offer]. 
Hadde han klart å uttrykke det onde, klart å opparbeide seg en bevissthet om den onde impuls, 
«det onde jeg», ville – kanskje – mordet ha vært overflødig.152 

 

Sæterbakken savner et språklig uttrykk for det onde. Det ondes språk, om man vil. Men er det 

ikke nettopp et slikt språklig uttrykk Poes fortellinger representerer? Stadig sympatisk 

innstilt, med øynene åpne for vanvidd, skal jeg gå «Berenice», «The Black Cat» og «The Tell-

Tale Heart» nærmere etter i sømmene, i den hensikt å finne mening i det tilsynelatende 

meningsløse. 

 

4.3. Dracula: en standard for demoni 

Før jeg leser Poe, vil jeg rette oppmerksomheten mot en renskåret måte å etablere litterær 

ondskap på. Teksten det dreier seg om, er minst like gotisk som Poes fortellinger, dominert 

av tåkelagte slott, dype kirkegårder og døde kvinner, skjønt forfattet mange år etter Poes død, 

og på motsatt side av Atlanteren. Det dreier seg om Bram Stokers Dracula (1897). Hvordan 

kommer ondskapen til uttrykk i denne romanen, til forskjell fra hos Poe? Jeg spør fordi jeg 

ønsker å sette Poe i perspektiv. Det er nemlig min oppfatning at både Poe og Stoker 

tematiserer en form for demonisk ondskap, skjønt på ulike måter hva gjelder leserens adgang 

til sympati. Særlig relevant for sammenligning er Poes «Berenice». Dracula er vampyren fra 

Transilvania som hele Stokers roman dreier seg om. Egæus er navnet på fortelleren i 
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«Berenice». Både Dracula og Egæus begår minst én moralsk udåd som forblir virkende 

demonisk fordi tekstene aktivt motarbeider leserens anledning til å vinne innsikt i aktørenes 

motiver. Måten de motarbeider denne anledningen på, er imidlertid svært forskjellig og 

dreier seg i høy grad om narratologi. Mens Stoker opprettholder avstand til Dracula ved å la 

vampyrens ofre fortelle den ondes historie, inviterer Poe oss inn i Egæus’ tanker. Som vi vil 

se, kan ikke min sympatiske lesestrategi benytte seg av Dracula for å finne mening i 

ondskapen. Bare litteratur med Poes spesifikke kvaliteter egner seg. La meg forklare hva jeg 

mener.  

 Narratologisk sett er Dracula et labyrintisk virvar, bestående av mange brev, 

dagboknotater, telegramutskrifter, avisartikler og lignende. Dracula som skikkelse kommer 

bare til uttrykk fragmentert, mer som fenomen enn person, konstruert som et lappeteppe i 

kraft av de mange fortellerstemmene. Hvordan jeg erkjenner Dracula, avhenger derfor av 

hvordan jeg tolker de ulike stemmene. 

Den eneste av fortellerne som tilbringer lengere tid sammen med vampyren, er 

Jonathan Harker: en britisk eiendomsmegler som reiser til Transilvania i begynnelsen av 

romanen og lever hos vampyren i noen måneder. Problemet er at Harker traumatiseres og 

utvikler hukommelsestap etter oppholdet, og derigjennom begynner å tvile på sin egen 

hukommelse. «I have had a great shock,» forteller han mange uker senere, etter å ha 

unnsluppet Draculas slott, «and when I try to think of what it is I feel my head spin round, 

and I do not know if it was all real or the dreaming of a madman.»153 På denne måten bevarer 

Stoker den avstanden han ønsker å opprettholde mellom leseren og Dracula. 

Senere, når vi kombinerer de mange fortellerstemmenes vitnesbyrd, skjønner vi at 

Dracula har kommet til London. Der overfaller han unge Miss Lucy Westenra, en venninne 

av Harkers hustru Mina, og smitter henne med vampyrisme. Lucy dør og begraves, før hun 

gjenoppstår som vampyr. Vill av vampyrisme begynner hun å terrorisere barn på 

kirkegården. Vampyrjegeren Abraham Van Helsing, i samarbeid med amerikaneren Quincy 

Morris, adelsmannen Arthur Holmwood og doktor John Seward, ser seg derfor nødt til å ta 

livet av Lucy, før de sammen med ekteparet Harker begir seg ut for å beseire Dracula. Etter 

mange krumspring klarer de å jage Dracula hjem til Transilvania, hvor de forfølger ham og 

endelig lykkes med å overvinne ham. Slik kan Dracula resymeres. Men hvordan kommer 

vampyren til uttrykk gjennom dette handlingsforløpet? 

 Kampen mellom Van Helsing og Dracula fremstår som en kollisjon av bibelske 

proporsjoner – en krig mellom det gode og det onde. Dracula fremstilles demonisk. Årsaken 

mener jeg ligger i Stokers fortellerteknikk. Skal vi forstå onde gjerninger, må vi, som vi 

husker fra Svendsen, legge ofrenes vitnesbyrd til side. «Det som for offeret er en avgjørende 
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hendelse som preger det, og kanskje til og med ødelegger det, for resten av livet, kan fremstå 

som en liten, ubetydelig episode for gjerningsmannen.»154 Eller det kan fremstå som 

rettferdig, eller nødvendig, eller på andre måter forsvarlig. Poenget er at det mellom 

gjerningsmannens og offerets opplevelse kan foreligge et gap. Hos Stoker stammer imidlertid 

hele historien fra Draculas ofre. Bortsett fra i romanens innledende kapitler, fortalt av den 

upålitelige fortelleren Jonathan Harker, forekommer det bare én gang at leseren opplever å 

stå «ansikt til ansikt» med Dracula. Men selv da gjør Stoker sitt ytterste for å opprettholde 

avstand til vampyren. «As the Count saw us,» skriver doktor Seward i sin dagbok, «a horrible 

sort of snarl passed over his face, showing the eye-teeth long and pointed; but the evil smile 

as quickly passed into a cold stare of lion-like disdain.»155 Ordvalgene portretterer Dracula 

som noe annerledes, noe dyrisk og umenneskelig. «There was something so panther-like in 

the movement –» skriver Seward like ovenfor, «something so unhuman,» og fortsetter å 

skildre ham med ord som «diabolical» og «hellish».156 Gjennomgående blir Dracula stående 

som et uttrykk for det fremmede, for antitesen til enhver idé heltene holder hellig. Mens 

heltene bejaer dagen, symboliserer Dracula natten. Mens heltene dyrker livet, representerer 

Dracula døden. Og mens heltene priser Gud, knyttes Dracula til Satan. Å komme innunder 

huden på vampyren og søke innsikt i hvorfor han agerer som han gjør, forblir umulig. Noen 

av-demonisering lar seg altså ikke foreta. Hadde Stoker skrevet romanen fra Draculas 

perspektiv, ville situasjonen kanskje vært annerledes. Kanskje hadde vi da vært i stand til å 

identifisere hva det er som motiverer vampyren, hvilke håp eller redsler som driver ham. Vi 

kan for eksempel forestille oss at han smitter Miss Lucy Westenra med vampyrisme fordi han 

er ensom, slik som i Gaston Leroux’ Le Fantôme de l’Opéra (1909–1910), hvor 

Operafantomet tar Christine Daaé til fange i operahusets fangekjeller. Hadde Draculas 

ensomhet vært hans motiv, kunne vi ha erklært at hans ondskap ikke var demonisk. Hadde vi 

erfart at han vet at Miss Lucy vil lide, men likevel setter kuren for sin ensomhet høyere, 

hadde vi kunnet av-demonisere Draculas ondskap og fastslå at den egentlig er instrumentell. 

Men slik er det ikke. Grunnet Stokers fortellerteknikk er vår adgang til Draculas motiver 

redusert til intet. Draculas ondskap lar seg ikke av-demonisere. Hans indre forblir 

utilgjengelig. Hos Poe er det annerledes; der ser leseren verden innenifra de onde aktørenes 

perspektiv. Dette åpner opp for radikalt andre opplevelser av ondskap, særlig, som vi skal se, 

når vi vektlegger betydningen av deres galskap.  
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4.4. Berenice 

At han er navngitt, er ikke det eneste som skiller fortelleren i «Berenice» fra de øvrige seks 

Poe-fortellerne jeg behandler. Egæus skiller seg også fra mengden i måten han omhyggelig 

går til verks på, for å diagnostisere sin egen helsemessige tilstand. I motsetning til Dracula får 

Poes hovedpersoner lov til å fortelle sine historier på egenhånd. Egæus er intet unntak. 

Istedenfor å observere Egæus på avstand, fra hans offers perspektiv, slik jeg gjør med 

Dracula, befinner jeg meg på innsiden av denne onde aktørens hode. Hvilke konsekvenser får 

dette for leserens opplevelse av ondskap? 

 Tilsynelatende omhandler «Berenice» virkningene av Egæus’ mentale lidelse: en 

monomani som gjør ham sykelig besatt av ubetydelige objekter. Han gifter seg med Berenice. 

Også hun lider av sykdom, i hennes tilfelle epilepsi. Monomanien utvikler seg og gjør Egæus 

besatt av Berenices tenner. En natt dør Berenice og blir begravet. Samme natt henfaller 

Egæus, som stadig er besatt av Berenices tenner, til en altoppslukende transe. Da han våkner 

fra transen, innser han at noen har gravd Berenice opp fra graven. Og ikke nok med det. 

Berenice var fortsatt i live da hun kom opp av jorden; epilepsien hennes hadde narret 

lakeiene hennes til å tro at hun var død, hvilket hadde ført til at de begravde henne levende. 

Snart oppdager Egæus både gjørme og blod på sine klær. I et skrin på værelset sitt finner han 

Berenices tenner. Etter alt å dømme har han altså gravd Berenice opp fra graven og trukket 

tennene ut av munnen hennes, mens han var i transe. Om Berenice overlever mishandlingen 

eller ikke, vet vi ingenting om. 

I moderne norsk lovgivning skiller man mellom uaktsomt, forsettlig og overlagt drap, 

men når utilregnelighet kommer inn i bildet, blir spørsmålet annerledes. Utilregnelige 

gjerningspersoner dømmes her i landet til innleggelse ved mentalsykehus istedenfor fengsel. 

La meg derfor stille følgende retoriske spørsmål og forestille meg at Egæus lever og begår sin 

udåd i vår moderne, norske rettsverden. Hvor hører han så hjemme? I fengsel eller ved 

mentalsykehus? 

I sin artikkel «Opium and Obsession. Alternative Causalities of Somnambulism» 

(2015) stiller Meghan Self seg et lignende spørsmål: Kan Egæus stilles til ansvar for en 

gjerning han utfører i søvne? For å kaste lys over problematikken går Self via de juridiske 

termene mens rea og actus reus, som henholdsvis betegner gjerningsmannens intensjoner 

(mens rea) og den utførte gjerningen (actus reus). «Den utførte gjerningen er gitt,» skriver 

Self, «mens spørsmålet om mens rea blir stående.»157 Hun trekker på medisinsk og 

psykologisk litteratur, så vel som kriminologiske tekster. Ifølge Joel Eigen, som forsker på 

kriminalitet i sammenheng med mentale forstyrrelser, forfølger søvngjengere objekter deres 

sinn har ledet dem til forut for søvnen, altså i våkne stunder.158 Self vektlegger graden av 
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koordinasjon det krever å gjennomføre Egæus’ forbrytelse. Hun studerer måten Egæus 

beskriver monomanien sin på, og merker seg hvordan det ikke først og fremst er objektene 

Egæus begjærer, men snarere det «å være besatt av noe, av hva som helst.»159 Ettersom at 

han «lar» seg oppsluke av begjæret, konkluderer Self at Egæus er ansvarlig.  

 

This suggests that Egaeus had a purpose, and enough coordination to dig up a grave and pull 
out Berenice’s teeth, while in an unconscious state. So as it seems, if the monomaniac is 
obsessed with a particular object of desire, then it is evident that the monomaniac would 
perform actions, regardless of the consequences, to obtain their fixation, which I believe 
irrefutably proves that Egaeus’ motivation, caused by pure obsession, was present prior to his 
somnambulistic trance.160 

 

Følger vi Selfs resonnement, kan vi altså gjøre med Egæus hva vi ikke kunne med Dracula: Vi 

kan vinne innsikt i hans drivkrefter og erkjenne hvorfor han begår sin udåd. Han vet 

utmerket godt at det er et onde å mishandle mennesker; om den lidenskapen han nærer til 

Berenice, skriver han at han fridde til henne «in an evil moment»,161 hvilket antyder at han 

vet at hans lidenskap er ond. Ikke desto mindre setter han gevinsten av sitt begjær, begjæret 

for begjæret, høyere, høyere enn Berenices lidelse. Altså har vi å gjøre med instrumentell 

ondskap. Hans ondskap er dermed av-demonisert. 

Men er Selfs resonnement uproblematisk? 

 Selfs prosjekt er å undersøke hvordan Poe benytter seg av sin samtids psykologiske og 

medisinske forskning, for å avsløre hvordan denne faglitteraturen influerte 

skjønnlitteraturen, og vice versa. Men selv om prosjektet er beundringsverdig og analysen 

god, ser jeg meg nødt til å kritisere henne for å overse det Egæus forteller innledningsvis i 

teksten. Self stiller aldri spørsmålstegn ved hvorvidt hendelsene i «Berenice» forekommer 

nøyaktig slik Egæus fremstiller dem. Hun tar for gitt at hans vitnesbyrd er til å stole på, da 

hun hevder at Egæus er mentalt frisk bortsett fra i isolerte tilfeller av plutselige monomane 

anfall.162 For Self er fortellingen, slik Egæus forteller den, uomtvistelig sann. «Egæus mister 

bevisstheten; han går i søvne og begår en forbrytelse.»163 Men tar vi høyde også for 

begynnelsen av «Berenice», mener jeg vi har grunn til å mistro Egæus’ beretning. Og det er 

ikke bare handlingen vi bør være kritiske til, men også objektiviteten i Egæus’ 

selvbetraktning. Det første som sår tvil om Egæus’ pålitelighet, ligger slik jeg ser det i måten 

han beskriver kvaliteten av sin egen hukommelse på. Selv aner jeg her et ekko fra «Ligeia», 

hvor fortelleren ikke bare var hjemsøkt av minnet om Ligeia, men også opplevde henne som 

et dunkelt minne. Egæus skriver: 
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Here died my mother. Herein was I born. But it is mere idleness to say that I had not lived 
before—that the soul has no previous existence. You deny it?—let us not argue the matter. 
Convinced myself, I seek not to convince. There is, however, a remembrance of aërial forms—
of spiritual and meaning eyes—of sounds, musical yet sad—a remembrance which will not be 
excluded; a memory like a shadow, vague, variable, indefinite, unsteady; and like a shadow, 
too, in the impossibility of my getting rid of it while the sunlight of my reason shall exist.164 

 

Vår forteller, vårt eneste vindu inn til dette universet, er altså en person som er overbevist om 

at han har levd før. Han synes hjemsøkt av udefinerbare minner. Og verre skal det bli. Det er 

nemlig ikke bare innholdet fra «tidligere liv» som er dunkelt for Egæus. Minnenes 

tåkeleggende effekt på psyken, den som gjør dem skyggeaktige og vage, altså «it», er det 

nemlig, som han sier, ikke mulig å kvitte seg med så lenge «the sunlight of [his] reason shall 

exist.» Vagheten øver ikke bare innflytelse mot hans forrige liv, men også mot opplevelsen av 

hans inneværende liv. «In that chamber was I born. Thus awaking from the long night of 

what seemed, but was not, nonentity, at once into the very regions of fairy-land—into a palace 

of imagination».165 Dunkelheten har smittet over på erfaringen av hans hverdag. Eksplisitt 

refererer han til sitt liv som et eventyrland og et imaginasjonens slott. Hva har dette å si for 

hans erkjennelse? 

 

The realities of the world affected me as visions, and as visions only, while the wild ideas of the 
land of dreams became, in turn,—not the material of my everyday existence—but in very deed 
that existence utterly and solely in itself.166 

 

Ikke bare hevder han å erindre et tidligere liv; hans dennesidige virkelighetsoppfatning er 

også snudd på hodet. Verdens realiteter, innrømmer han, påvirker ham som syner, mens 

«the wild ideas of the land of dreams» utgjør hans virkelighet. Han innrømmer altså at han 

lever i en slags drømmeverden. Betyr ikke dette at også dette livet erkjennes som en skygge, 

vagt, variabelt, udefinert og ustabilt? Senere forteller Egæus oss om sin monomani. Som 

nevnt er Egæus, i større grad enn de andre fortellerne jeg behandler, opptatt av å 

diagnostisere sin mentale tilstand. Og det er denne diagnostiseringen Meghan Self benytter 

seg av for å komme fram til sin konklusjon: Egæus’ selvdiagnostisering. Her ser Self ut til å 

begå en tabbe. Når hun tar Egæus på ordet, innreflekterer hun på ingen måte betydningen av 

Egæus’ drømmeverden.  

 Hvor sannsynlig er egentlig Egæus’ beretning? Hva er sjansen for at hans monomane 

lidelse utvikler seg parallelt med Berenices epilepsi, på en måte som gjør at sykdommene når 

sine klimaks nøyaktig samtidig? Angivelig fører Berenices epilepsi til at hun blir levende 

begravd; Egæus’ monomane besettelse fører til at han, i transe, «redder» henne fra graven og 
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trekker tennene ut av munnen hennes. Sjansen for at et slikt sammentreff inntreffer, tør jeg 

kalle liten. Og hvor lang tid tar en slik affære å utføre? Lenger enn man skulle tro det ville ta 

Berenices tjenere å komme henne til unnsetning da de hørte henne skrike. Og hvor vanlig er 

det at en søvngjenger utfører en såpass langtekkelig, fysisk krevende virksomhet før han 

våkner? 

Self er klar over at leseren befinner seg i hodet på Egæus. Hun skriver:  

 

Poe also provides insight into Egaeus’ mind, which moves from the shadows on the tapestry, or 
upon the door; to the flames in a lamp and embers within the fireplace, or the perfume of a 
flower near by or to monotonously repeating “some common word, until the sound, by dint of 
frequent repetition, ceased to convey any idea whatever to the mind”.167 

 

Men hun forfølger ikke problematikken langt nok. Poe nøyer seg jo ikke med å gi leseren 

innsyn i Egæus’ tanker, men drukner oss i dem. Han skriver i førsteperson, fra perspektivet 

til en mann hvis virkelighet henter mening fra «the land of dreams». Hva verden utenfor 

disse drømmene består i, hva som foregår i herskapshuset og ute på kirkegården, vet vi 

egentlig ingenting om. Vi vet bare hva Egæus opplever. Og Egæus’ opplevelser er ingen 

pålitelig kilde til sannhet, heller ikke til erkjennelse av hans egen sinnslidelse. Å bruke hans 

selvdiagnostisering som kilde til objektiv erkjennelse, er på ingen måte uproblematisk.  

 Naturligvis kan man innvende at Egæus’ virkelighetsoppfatning ikke påvirker de 

tingene han ser. Det er snarere ideene som tilhører hans drømmeverden. «[T]he wild ideas of 

the land of dreams became […] existence utterly and solely in itself.»168 De tingene han ser er 

altså ikke forandret, så hvorfor betvile hans vitnesbyrd? Vel. «The realities of the world 

affected me as visions», skriver han, noe som riktignok antyder at han ser verden slik den er, 

men han tilføyer at disse synene påvirker ham: «as visions only».169 Og da spør jeg: Hvilken 

rolle spiller et syn alene? Syner betyr ikke stort uten de ideene det seende subjektet knytter til 

dem. Å se en lampe betyr ikke stort dersom man for eksempel tolker synet dithen at lampen 

er en tromme – akkurat som at det å se et tomt skrin ikke betyr stort dersom man tolker 

synet dithen at det er fullt av tenner. Dessuten er ikke monomanien synlig. Som et 

psykologisk fenomen befinner den seg heller innenfor det Egæus refererer til som ideer. Jeg 

kan simpelthen ikke ha tillit til selvdiagnostiseringen til en forteller hvis virkelighet henter 

sine ideer fra et obskurt og flytende drømmeland. 

 Altså trenger ikke begivenhetens gang å være fullt så selvfølgelig som Self tenker. 

«Den utførte gjerningen er gitt,» skriver hun, men jeg er uenig. Den utførte gjerningen er 

intet mer enn tilsynelatende. Sjansen for at Egæus bare «drømmer» det hele, er en mulighet 

jeg simpelthen ikke kan se bort fra. Så hva skal jeg gjøre? Må jeg legge fra meg fortellingen og 
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gi opp? Hvis jeg er ute etter objektive sannheter: ja. Hvis jeg er ute etter en unik leseerfaring, 

en intern fokalisering av vanvidd og ondskap: nei. Jeg må riktignok godta Egæus’ 

drømmeaktige vitnesbyrd for overhodet å ha en historie å fortolke, men trenger det å bety at 

teksten er død? Eller betyr det simpelthen at Egæus har smittet meg? Paradoksene melder 

seg. For hvordan kan jeg bruke Egæus’ upålitelige uttalelser for å komme til den «rasjonelle» 

konklusjonen at Egæus’ uttalelser er upålitelige? Likningen går ikke opp. Akkurat som i 

Huset Usher inntar jeg en gal manns psyke. Ingen rasjonalitet kan forstå eller sympatisere 

med denne galskapen – men kanskje jeg innenifra, fra disse paradoksale strukturene jeg 

hengir meg til, erkjenner galskapen nettopp fordi jeg lever meg inn i den? Er det virkelig slik 

at det her, på én og samme tid, hersker både tillit og tvil hva angår Egæus’ beretning? At 

Berenice, på én og samme tid, graves opp fra graven og blir liggende? At jeg, på én og samme 

tid, får innsikt i udådens motiver og ikke?  

 Spørsmålene er til å bli gal av. 

Uansett er det ikke lenger uproblematisk å erklære at Egæus’ ondskap er 

instrumentell. Å gjøre som Self og bruke Egæus’ selvdiagnostisering som redskap til å 

konkludere objektivt om moralske spørsmål forutsetter at jeg forstår Egæus som pålitelig. 

Siden drømmeverdenen han lever i gjør ham upålitelig, er jeg imidlertid tvunget til å gi slipp 

på all rasjonalitet når jeg undersøker hans ondskap. Motivene blir dunkle. Til tross for at Poe 

gir meg innsikt i gjerningsmannens psyke, forblir altså ondskapen umulig å av-demonisere. 

Slik opplever også Egæus det. Han våkner fra transen og er livredd for hva han har gjort.  

 

It seemed that I had newly awakened from a confused and exciting dream. I knew that it was 
now midnight, and I was well aware that since the setting of the sun Berenice had been 
interred. But of that dreary period which intervened I had no positive—at least no definite 
comprehension. Yet its memory was replete with horror—horror more horrible from being 
vague, and terror more terrible from ambiguity. It was a fearful page in the record of my 
existence, written all over with dim, and hideous, and unintelligible recollections.170 

 

Om forbrytelsen virkelig har skjedd eller ikke, er ikke så viktig. Det som er viktig, er hvordan 

min og Egæus’ opplevelse, på et fundamentalt nivå, smelter sammen. Poe tillater meg å 

«erfare» hva det vil si å gå fra forstanden, betvile ens erkjennelse, frykte at en, som Scott 

Brewster (2012) skriver, enten «ikke har sett nok eller har sett for mye»171 til å vite noe 

sikkert. For Egæus spiller det ingen rolle hvordan Meghan Self analyserer hans monomani og 

setter ham i en bestemt kriminologisk bås. Fra Egæus’ perspektiv er hans egne motiver like 

fremmede som det onde er i Dracula. Forskjellen ligger i at denne demonien utforskes 

innenifra, snarere enn utenifra. Egæus er gal av redsel. I kraft av dette vanviddet opplever 

han ondskapen han selv utøver som demonisk. Opplevelsen av ondskap i «Berenice» 
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jamføres med en opplevelse av forvirring og frykt. Og siden jeg allerede har gitt meg hen til 

Egæus’ gale virkelighet for overhodet å finne «mening» i teksten, lever jeg meg også inn i hva 

det vil si å være besatt av demoni. 

Slik var det ikke i Dracula. I Stokers roman forble det demoniske hele tiden skjøvet 

unna meg, lukket unna bak et virvar av brev og dagboknotater, obskurt og på avstand. I 

«Berenice» tar ikke demonien form på avstand, men i nærhet. Å erkjenne ideen om demoni 

er ikke et arbeid som egner seg for metaspråket. Tolker vi «Berenice» utenifra, slik Self gjør, 

kan vi riktignok av-demonisere hans ondskap, men da ignorerer vi den fulle betydningen av 

Egæus’ galskap og går dermed glipp av viktige dimensjoner ved det vi søker å finne: nemlig 

bakgrunnen for Egæus’ gjerninger. Leser vi «Berenice» sympatisk, får ondskapen sin egen 

røst. Den kan riktignok ikke snakkes om, slik Self forsøker, men det betyr ikke at den er stum. 

Ikke egentlig. Ikke lenger. Vi hører dens røst når vi lever oss inn i utøverens galskap. Vi 

erfarer hvordan den er forbundet med gjennomgripende forvirring og frykt. Hva dette viser 

oss, er at gale litterære fortellere, i samarbeid med sympatiske lesere, kan levendegjøre 

erfaringer som utenifra virker stumme. Egæus er demonisk, fordi han selv ikke vet hva hans 

verden, liv og motiver består i. Å erfare Egæus’ mørke innenifra, istedenfor å stå på avstand 

og peke på det, forutsetter en helt spesifikk kombinasjon av litterær galskap og ondskap. I 

dette henseendet lykkes «Berenice».  

 

4.5. The Black Cat 

I «The Black Cat» har jeg å gjøre med en navnløs forteller som piner sine kjæledyr, dreper sin 

katt og kløyver sin hustrus skalle med øks. Dette er onde handlinger. Hva gjelder denne 

ondskapens drivkrefter, må jeg imidlertid dele den inn i to perioder. I den første perioden 

piner og dreper fortelleren den svarte katten Pluto. I den andre dreper han sin hustru. Hva 

som driver ham til å handle, avhenger av hvilken periode han befinner seg i. I galskapens 

navn velger jeg å ta for meg den andre perioden først. 

Innledningsvis gjør fortelleren det klart at han er dømt til døden. Hvordan 

begivenhetene som ledet ham dit henger sammen, skjønner han ikke. For ham har de betydd 

«little but Horror».172 Derfor inviterer han oss, leserne, til å foreta analysen, i håp om at 

«[h]ereafter, perhaps, some intellect may be found which will reduce my phantasm to the 

commonplace—some intellect more calm, more logical, and far less excitable than my 

own».173 Fortelleren dreper Pluto. Like etter tar huset hans fyr og legger hans liv i ruiner. 

Tilfeldig? Ja visst, hevder han, men hevdelsen virker krampaktig. Ved å holde øye med den 

redselen han først bruker til å beskrive sine opplevelser, er det min hensikt å vise at 

fortelleren her bukker under for en irrasjonell frykt for at noe er ute etter å straffe ham. Da 
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han dreper Pluto, beskriver han det nemlig som en synd: «a deadly sin that would so 

jeopardize my immortal soul as to place it—if such a thing were possible—even beyond the 

reach of the infinite mercy of the Most Merciful and Most Terrible God.»174 Allerede i neste 

setning står huset i flammer. Fortelleren understreker at han ikke ønsker å bukke under for 

forestillinger om at hans udåd direkte forårsaket brannen. «I am above the weakness of 

seeking to establish a sequence of cause and effect, between the disaster and the atrocity.»175 

Men måten han beskriver sin udåd på, som en synd, måten han frykter at synden separerer 

hans sjel fra Gud på, røper likevel en viss paranoia hans eksplisitte ord benekter. Jeg tør 

hevde at et slikt uhyggelig sammentreff, mellom drapet og brannen, ville vært nok til å utløse 

en viss ærefrykt selv hos den mest hardnakkede skeptiker.  

At brannen utgjør et vendepunkt med henhold til fortellerens redsler, blir uansett 

tydelig påfølgende morgen. Igjen opplever fortelleren noe merkelig og urovekkende, men 

klamrer seg stadig til sin egen form for rasjonalisering. På husets eneste gjenstående vegg ser 

han et avtrykk som gjenspeiler Plutos fasong. Først skygger ikke fortelleren unna muligheten 

for at avtrykket kan være et gjenferd, hvilket fôrer min mistanke om at husbrannen utløste 

paranoia. «When I first beheld this apparition—» skriver han, og bruker et ord som antyder 

noe spøkelsesaktig, «[. . .] my wonder and my terror were extreme.»176 Redselen som melder 

seg, er nemlig en redsel for at avtrykket på veggen antyder at Pluto (den romerske 

dødsgudens navnebror) på paranormalt vis kan ha overlevd døden. På flukt fra denne 

mistanken koker fortelleren opp en høyst urimelig forklaring: 

 

The cat, I remembered, had been hung in a garden adjacent to the house. Upon the alarm of 
fire, this garden had been immediately filled by the crowd—by some one of whom the animal 
must have been cut from the tree and thrown, through an open window, into my chamber. 
This had probably been done with the view of arousing me from sleep. The falling of other 
walls had compressed the victim of my cruelty into the substance of the freshly-spread plaster; 
the lime of which, with the flames, and the ammonia from the carcass, had then accomplished 
the portraiture as I saw it.177 

 

Slik jeg ser det, må fortelleren være temmelig desperat hvis han virkelig fester noen som helst 

slags lit til denne forklaringen. Hva dette kan synes å avsløre, er at fortelleren frykter to ting. 

Kanskje frykter han ikke bare Plutos udødelige ånds infernalske hevnlyst, men også 

muligheten for at han er i ferd med å gå fra vettet? Med letthet kunne han forklart 

katteavtrykket på veggen ved å godta én av disse to mulighetene. At han likevel nekter å godta 

dem – men tyr til sin egen febrilske forklaring – synes å bekrefte mistanken min om at han er 

på flukt. På flukt fra redsel. Fortelleren vil så veldig gjerne ikke være hjemsøkt, og han vil 
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ikke være gal. Selv har jeg full forståelse. Også jeg ville famlet etter betryggende årsaker, 

årsaker som kunne bortforklare at jeg var hjemsøkt eller gal. Ironien ligger i at fortelleren 

ikke ville ha hatt noe å frykte, bare han så frykten i hvitøyet og erkjente den for hva den er: en 

paranoia. 

 Typisk foreligger det hos Poe en samklang mellom innholdet i fortellernes psyke og 

tilsynekomsten av paranormalitet. Å identifisere denne typen samklang har vist seg å være en 

effektiv måte å avvise paranormalitet på, til fordel for lesninger hvor jeg heller forstår 

fortellerne som gale. For eksempel viste jeg i analysen av «Ligeia» hvordan tilsynekomsten av 

hustruens «reinkarnasjon» sto i overenstemmelse med fortellerens besettelse av særlig to 

ting: (1) Ligeias øyne og (2) Glanvill-sitatet som forfektet livsviljens anledning til å triumfere 

over døden. I tiden som følger husbrannen, utarter «The Black Cat»-fortellerens paranoia til 

en formelig hysterisk galskap. Han innrømmer at episoden med brannen har påvirket hans 

«fancy», samt refererer til «the phantasm of the cat».178 Han er besatt av katten. Han gir etter 

for følelser som minner om anger, men som ikke egentlig er anger. Ikke desto mindre prøver 

han å dempe disse følelsene ved å skaffe seg en ny katt. En natt finner han en katt som ligner 

Pluto på en prikk, og tar den med seg hjem. «When it reached the house it domesticated itself 

at once, and became immidiately a great favorite with my wife.»179 At hans kone blir glad i 

katten, antyder at hun erkjenner dens eksistens, hvilket inviterer meg til å tro at den ikke er 

noe fantasifoster. Men den verdien ekteparet tillegger katten er høyst forskjellig. Mens 

hustruen etter alt å dømme simpelthen ser en alminnelig svart huskatt, ser fortelleren et 

monster. Helt triviell oppførsel fra kattens side tolker fortelleren dithen at katten er ute etter 

å skade ham:  

 

Whenever I sat, it would crouch beneath my chair, or spring upon my knees, covering me with 
its loathsome caresses. If I arose to walk it would get between my feet and thus nearly throw 
me down, or, fastening its long and sharp claws in my dress, clamber, in this manner, to my 
breast.180     

   

Ingenting katten gjør, er ondsinnet eller uvanlig. Det er heller måten fortelleren presenterer 

kattens vesen og oppførsel på: «loathsome», «nearly throw me down» og «long and sharp», 

som gjør den uhyrlig. Innerst inne, under lag av fortrengt skyld, er det åpenbart at han anser 

denne katten for å være Plutos hevngjerrige gjenferd. Dette røper seg når fortelleren 

oppdager kattens manglende øye. Før han drepte Pluto, stakk han nemlig kattens øye ut med 

kniv. På denne måten blir den nye katten en uhyggelig repetisjon, et vandrende minne og et 

konstant vitnesbyrd om hans tidligere synder. Han ønsker å kvitte seg med katten, men tør 

ikke. Snart oppdager han et hvitt felt i pelsen om halsen på den, og tolker funnet dithen at det 
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representerer galgeløkken han strammet rundt nakken på Pluto. Heller ikke nå uttrykker 

fortelleren direkte at han forstår katten som et demonisk gjenferd, men det spiller ingen 

rolle. For indirekte, i denne måten han beskriver sin opplevelse av katten på, hersker det 

ingen tvil om at han forstår den som et uhyre.  

 

And now was I indeed wretched beyond the wretchedness of mere Humanity. And a brute 
beast—whose fellow I had contemptuously destroyed—a brute beast to work out for me—for 
me a man, fashioned in the image of the High God—so much of insufferable wo! Alas! neither 
by day nor by night knew I the blessing of Rest any more! During the former the creature left 
me no moment alone; and, in the latter, I started, hourly, from dreams of unutterable fear, to 
find the hot breath of the thing upon my face, and its vast weight—an incarnate Night-Mare 
that I had no power to shake off—incumbent eternally upon my heart!181 

 

Til forskjell fra «Berenice» er det mulig å skille det som skjer fra det som oppleves. 

Fortelleren i «The Black Cat» lever ikke i en drømmeverden, slik som Egæus, men i frykt. 

Som vi husker, er fortelleren helt tydelig på at historiens begivenheter, for ham, aldri gir 

mening, «[but] have presented little but Horror».182 Men hva er det egentlig som er så 

skummelt? Katten følger etter eieren sin, hopper opp i fanget hans og legger seg på brystet 

hans når han sover. Å la denne adferden vekke slik redsel forutsetter en 

virkelighetsoppfatning som avviker betraktelig fra rasjonell tenkning. Verden sett gjennom 

denne fortellerens øyne er et helvete på jord, til tross for at det han ser, objektivt sett, er 

fullstendig ufarlig. Atter en gang er det altså en ytterst irrasjonell forteller jeg sympatiserer 

med når jeg følger denne livredde, skyldbetyngede mannens resonnement til dets ende. 

Frykten når sitt kulmineringspunkt en dag da fortelleren, sammen med sin hustru, 

begir seg ned i kjelleren. I kjent stil følger katten etter, og fortelleren tolker oppførselen 

dithen at den prøver å velte ham over ende ned trappene. Redselen slår over i sinne. Endelig 

prøver han å drepe katten, hvilket resulterer i fortellingens mest alvorlige udåd.  

 

Uplifting an axe, and forgetting, in my wrath, the childish dread which had hitherto stayed my 
hand, I aimed a blow at the animal which, of course, would have proved instantly fatal had it 
descended as I wished. But this blow was arrested by the hand of my wife. Goaded, by the 
interference, into a rage more than demoniacal, I withdrew my arm from her grasp and buried 
the axe in her brain. She fell dead upon the spot, without a groan.183 

 

Slik dreper fortelleren sin kone. Det som er mest urovekkende ved drapet, er imidlertid ikke 

dets makabre natur, men måten det overhodet ikke synes å bevege fortelleren på. Redselen, 

besettelsen, demonien, kan synes å ha erobret hans intellekt fullstendig. «Goaded [. . .] into a 

rage more than demoniacal,» skriver han, og kan synes å ha bukket under for den samme 

demonien han har fryktet. Det eneste han bryr seg om, i etterkant av drapet, er hvor det ble 
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av katten. Han skynder seg å mure liket av hustruen inn bak veggen i kjelleren. Og så? «My 

next step was to look for the beast which had been the cause of so much wretchedness; for I 

had, at length, firmly resolved to put it to death.»184 Men katten er sporløst forsvunnet. Han 

innser at den må ha rømt sin vei. De første følelsene fortelleren skildrer etter drapet, er 

dermed ikke anger, panikk eller fortvilelse, men lettelse. «It is impossible to describe, or to 

imagine, the deep, the blissful sense of relief which the absence of the detested creature 

occasioned in my bosom.»185 Riktignok nevner han «the burden of murder»,186 men denne 

spede referansen blekner sammenlignet med måten han fryder seg på. «Once again I 

breathed as a freeman. The monster, in terror, had fled the premises forever! I should behold 

it no more! My happiness was supreme!» skriver han, før han legger til: «The guilt of my dark 

deed disturbed me but little.»187 Hvis denne mannen virkelig var mild og god en gang, slik 

han tidligere påstår, er det trygt å si at han har mistet sitt gamle jeg ut av syne. Redselen har 

drevet ham til vanvidd; besettelsen har blottet ham for empati.  

 Fire dager senere later den døde til å ha blitt meldt savnet. Politiet kommer i hvert fall 

på døren. De undersøker kjelleren, men finner ingen tegn til at det har skjedd noen 

forbrytelse. Fortelleren har altså narret dem. Men da de er i ferd med å gå, gjør han noe 

tåpelig. Jeg kan imidlertid sympatisere med ham. Det som er så kjedelig med å narre noen, er 

at den narrede parten dermed ikke vet at man har klart å narre dem. En suksessfull narrer 

nyter ingen anerkjennelse. Det kan synes å være denne perverse logikken som dermed får 

fortelleren til å skryte av husets, og særlig veggenes, svært solide konstruksjon. Med stokken 

sin slår han borti murveggen som skjuler hustruens lik. Og fra hulrommet bak veggen lyder 

en røst: et skrik, først stille, dernest sterkere, til det lyder som et fryktelig vræl. Ikke bare 

handlingen, men også fortellerens paranoide frykt for helvete, når her sitt klimaks.  

 

[M]ay God shield and deliver me from the fangs of the Arch-Fiend! No sooner had the 
reverberation of my blows sunk into silence, than I was answered by a voice from within the 
tomb!—by a cry, at first muffled and broken, like the sobbing of a child, and then quickly 
swelling into one long, loud, and continuous scream, utterly anomalous and inhuman—a 
howl—a wailing shriek, half of horror and half of triumph, such as might have arisen only out 
of hell, conjointly from the throats of the damned in their agony and of the demons that exult 
in the damnation.188 

 

Straks river politiet ned veggen og avslører hustruens lik. Hun står oppreist, «already greatly 

decayed and clotted with gore»,189 og på hennes hode står den svarte katten. Nøyaktig hva 

som skjer her, egentlig, avhenger av hvordan vi tolker fortellerens psyke.  
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Står katten virkelig der inne på likets hode?  

Er den en alminnelig huskatt, en demon eller en hallusinasjon?  

Selv heller jeg mot at den er innbilt. Jeg kan ikke tro at en alminnelig huskatt frivillig 

ville ha latt seg mure inne i en vegg. Og dessuten: Hvordan kan fortelleren, som var så besatt 

av katten at han knapt ofret sin døde hustru en tanke, ha unngått å se den mens han utførte 

murerarbeidet? Nei, jeg finner det langt mer sannsynlig at den faktiske katten rømte sin vei 

da fortelleren prøvde å drepe den med øks, slik også fortelleren først antok. Katten som står 

på hustruens lik må altså enten være en demon eller en hallusinasjon.  

I den virkelige verden finnes hverken gjenferd eller demoner. Litteraturen, derimot, 

kjenner ingen grenser. Selvsagt kan vi hevde at «The Black Cat» en spøkelseshistorie. At den 

svarte katten er en hevngjerrig ond ånd med overnaturlige evner. At den har gått gjennom 

veggen og nå tiltrekker seg politiets oppmerksomhet, for derigjennom å sørge for at 

fortelleren dømmes til døden for sine synder. Men hvor overbevisende er denne teorien? 

Problemet, slik jeg ser det, er at ideen om demonkatten står i alt for nær overenstemmelse 

med de redslene som har besatt fortelleren helt siden husbrannen. Og som vist kan slik 

samklang, mellom innholdet i fortellerens psyke og tilsynekomsten av paranormalitet, brukes 

som argument mot paranormaliteten. Hva som kom først av høna og egget, vet man ikke, 

men hva som kom først av redselen for demoni og tilsynekomsten av demoni i «The Black 

Cat», er gitt. Fra det øyeblikket huset brenner ned, ser vi hvordan fortellerens paranoia 

utvikler seg. Helt hverdagslige fenomener, som at katten legger seg i fanget hans, tolkes 

dithen at den er kommet fra helvete for å drepe fortelleren. Katten har ikke gjort noe 

demonisk; fortellerens paranoia har tolket den slik at den er demonisk.  

Og derfor mener jeg at klimakset bør tolkes slik at katten, i denne siste scenen, er en 

hallusinasjon. Altså lyder det intet skrik. Så hvorfor, kan man innvende, river politiet ned 

veggen? Løsningen kan være at fortellerens tåpelige oppførsel gir politiet grunn til å mistenke 

ham for å ha narret dem. Han slår stokken sin mot veggen og skryter av dens solide 

konstruksjon. Jeg kan dessuten anta at gjenklangen i slaget avslører hulrommet bak. Da de 

river ned veggen, finner de riktignok fortellerens hustru. Men den demoniske katten er det 

bare fortelleren som ser. På denne måten representerer ikke katten egentlig helvete; den 

representerer fortellerens redsel. Han skjønner det ikke selv, men han refererer ikke egentlig 

til katten når han avslutningsvis beskriver udyret: «the hideous beast whose craft had 

seduced me into murder, and whose informing voice had consigned me to the hangman.»190 

Det avskyelige beistet som drev ham til vanvidd, fikk ham til å drepe sin hustru og nå har 

dømt ham til døden, er ikke noen demonisk katt, men hans egen paranoide redsel. Han tolker 

brannen dithen at Gud straffer ham for hans synd; han tolker det uhyggelige avtrykket på 
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veggen på den måten at katten har overlevd døden; han tolker den nye kattens 

utseendemessige slektskap med Pluto dithen at den er Plutos gjenferd; han tolker sin egen 

idiotiske oppførsel når politiet er på besøk slik at demonkatten har gjemt seg sammen med 

hustruens lik og med sitt skrik vekker politiets oppmerksomhet og får ham arrestert. 

I den andre perioden er det altså paranoia som driver denne navnløse fortellerens 

ondskap. Men i den første perioden, den som finner sted før husbrannen, er det helt andre 

krefter som setter ham i sving. Først stikker han ut øyet til Pluto med kniv. Hvorfor?  

 

The fury of a demon instantly possessed me. I knew myself no longer. My original soul seemed, 
at once, to take its flight from my body; and a more than fiendish malevolence, gin-nurtured, 
thrilled every fibre of my frame. I took from my waistcoat-pocket a pen-knife, opened it, 
grasped the poor beast by the throat, and deliberately cut one of its eyes from the socket!191 

 

Måten han beskriver dette gjerningsøyeblikket på, får ham nesten til å fremstå som uskyldig. 

Som om hans egentlige personlighet forlater kroppen hans, som om han blir besatt av noe 

annet, noe ytre og fremmed. Dette får meg til å tenke tilbake på Sæterbakkens kritikk, da han 

spør om det er slik at vi bare våger å snakke om ondskapen etter å ha sterilisert og abstrahert 

den, og redusert den til et fremmedlegeme. Fortelleren kaller alkoholismen «the Fiend 

Intemperance»,192 hvilket antyder noe demonisk. Han skylder på alkoholismen, men tar intet 

oppgjør med hva alkoholismen bunner i. Joseph Stark (2004) lufter den samme 

problematikken i sin artikkel «Motive and Meaning. The Mystery of the Will in Poe’s “The 

Black Cat”», hvor han argumenterer for at «The Black Cat» kanskje ikke først og fremst 

ønsker å si noe om menneskeviljens natur, men heller dreier seg om fornuftens 

begrensninger. «Begynte denne alkoholavhengigheten simpelthen i ung alder,» spør han, 

«eller forsøker fortelleren å skjule noen dypere plager?»193 Slik jeg ser det, er fortelleren først 

og fremst ute etter å komme til uttrykk som et offer.  

 Det samme skjer senere, da fortelleren dreper Pluto. Denne gangen er han ikke 

beruset, men finner en annen «ånd» å legge skylden på. 

 

[Pluto] went about the house as usual, but, as might be expected, fled in extreme terror at my 
approach. I had so much of my old heart left, as to be at first grieved by this evident dislike on 
the part of a creature which had once so loved me. But this feeling soon gave place to irritation. 
And then came, as if to my final and irrevocable overthrow, the spirit of PERVERSENESS.194 

 

Her ser jeg en gradvis utvikling, fra sorg, via irritasjon, til perversjon. Fortellerens «old 

heart», et uttrykk som sikter til den han «egentlig» er, gjør ham først i stand til å føle sorg 

over at katten frykter ham. Snart forlater imidlertid denne følelsen ham og erstattes av 
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irritasjon, som til slutt kulminerer i en pervers drivkraft. Og angivelig er det denne 

perversjonen som driver ham til å drepe katten. Det hviler noe dypt mekanisk, noe 

umenneskelig, over utviklingen. I kraft av hans egen forklaring, fremstår formelig fortelleren 

som en maskin, hvor følelser og drifter flyter gjennom ham som om de er ham fullstendig 

uavhengige. Det perverses drivkraft, ifølge fortelleren, må forstås som et begjær etter å utføre 

handlinger «for no other reason than because he knows he should not».195 Akkurat som 

alkoholen, invaderer denne såkalte «ånden» ham, som om den er en ytre, snarere enn intern 

kraft.  

 

This spirit of perverseness, I say, came to my final overthrow. It was this unfathomable longing 
of the soul to vex itself—to offer violence to its own nature—to do wrong for the wrong’s sake 
only—that urged me to continue and finally to consummate the injury I had inflicted upon the 
[cat]. One morning, in cool blood, I slipped a noose about its neck and hung it to the limb of a 
tree;—hung it with the tears streaming from my eyes, and with the bitterest remorse at my 
heart;—hung it because I knew that it had loved me, and because I felt it had given me no 
reason of offence;—hung it because I knew that in so doing I was committing a sin[.]196 

 

Hva angår å invitere leseren til å oppleve psykens skyggesider innenifra, kommer Poe til kort 

i denne første delen av «The Black Cat». Riktignok tillater han fortelleren å forsøke å forklare 

hvorfor han handler som han gjør, men her begår Poe samme feilgrep som psykiatrien, 

etikken og andre teoretiske overheng. Som en sympatisk innstilt leser er jeg ikke interessert i 

forklaringer. Istedenfor å fortelle meg hvorfor fortelleren piner og dreper katten, vil jeg at 

Poe skal vise meg det. Fortelleren snakker om alkoholismen og perversiteten som om de ikke 

har noe med ham å gjøre. Han studerer dem på avstand, utenifra, istedenfor å inngå i dem, 

slik Egæus inngår i sin drømmeverden eller slik «The Black Cat»-fortelleren faktisk gjør 

senere i fortellingen, når han demonstrerer hvordan paranoiaen forvrenger virkeligheten og 

gjør katten til et monster som simpelthen må utslettes – koste hva det koste vil. Jeg kan 

sympatisere med ham når han dreper sin hustru, selv om jeg vet at det er galskap. Jeg kan 

sympatisere med ham fordi det er han og hans logikk som gjør drapet nødvendig. Hustruen 

søker å hindre ham i å utslette det hevnlystige monsteret. I hans gale perspektiv kan drapet 

nesten forstås som selvforsvar. Istedenfor å beskrive sine drivkrefter, skildrer han katten på 

en måte som røper hans drivkrefter. Og derfor lever jeg meg inn i hans opplevelse. Men her i 

begynnelsen av fortellingen, hvor fortelleren piner og dreper Pluto, skyver han ansvaret fra 

seg. Det spiller ingen rolle hvor lei seg han hevder å være: «I blush, I burn, I shudder, while I 

pen the damnable atrocity.»197 Det finnes ingen intern logikk å følge, ikke engang en gal en – 

bare unnskyldninger og bortforklaringer. Etter mitt skjønn lykkes ikke Poe her med å innta 

galskapens perspektiv eller utforske psykens skyggeside. Riktignok pøser han på med ekle 
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psykologiske troper, altså alkoholismen og perversiteten, men disse opplever jeg som lite 

annet enn overfladisk krydder. Min fortolkningsevne drukner ikke i noe galt og dunkelt 

tåkeland. Jeg gir meg ikke hen til vanvidd, simpelthen fordi jeg nektes adgang. I Inside the 

Whale (1940) beskriver George Orwell sin ubehagelige opplevelse av å lese Poes fortellinger. 

For Orwell bunner ubehaget i måten han opplever å få innsikt i de grusomme fortellernes 

motiver på. 

 

Their maniacal logic, in its own setting, is quite convincing. When, for instance, the drunkard 
seizes the black cat and cuts its eye out with his penknife, one knows exactly why he did it, 
even to the point of feeling that one would have done the same oneself.198 

 

Ifølge Orwell sympatiserer vi altså med «The Black Cat»-fortelleren og forstår hvorfor han 

piner katten. Jeg er dypt uenig. Ondskapen som utøves i dette eksemplet, er umulig å kjenne 

seg igjen i, fordi dens bakenforliggende drivkraft forsvinner bak påstander om ytre 

påvirkning. Derfor forblir den demonisk. Men istedenfor å oppleve demonien innenifra, slik 

jeg gjorde i sympati med Egæus, ser jeg demonien på avstand i form av «the Fiend 

Intemperance» og «the spirit of PERVERSENESS.» Ondskapen flyttes dermed ut av det 

interne og over til det eksterne, ut av fortelleren og over til «ånder» utenfor hans gale 

kontroll. Og derfor blir denne perioden av fortellerens ondskap mer en vampyrfortelling, lik 

Dracula, enn et litterært dypdykk i psykens rennesteiner.  

 

4.6. The Tell-Tale Heart 

I kraft av Egæus’ smittende vanvidd lar demonien seg sympatisere med. I «The Black Cat» 

makter imidlertid Poe bare delvis å invitere til samme sympati, fordi drivkreftene i første del 

skyves ut til det eksterne. Hva så med «The Tell-Tale Heart»? Atter befinner jeg meg i hodet 

til en forteller som begår et mord, men denne gangen er udåden av et annet kaliber. Dersom 

Berenice ikke overlever mishandlingen, har jeg der å gjøre med et drap hvis bakenforliggende 

motiv forblir ubegripelig i kraft av Egæus’ drømmeverden. «The Black Cat»-fortellerens drap 

er forsettlig, fordi han ikke planlegger å drepe sin kone, men lar seg rive med i 

gjerningsøyeblikket. I «The Tell-Tale Heart» er drapet overlagt. Den navnløse fortelleren 

planlegger drapet over lang tid og er omhyggelig i utføringen av det. Åtte netter på rad, ved 

midnatt, lister han seg til den gamle mannens soveværelse og åpner døren på gløtt. Med 

lykten gjemt bak et klede slipper han en flortynn stråle lys inn i værelset, men gjennomfører 

ikke drapet før i åttende forsøk. Denne oppførselen virker underlig. Det finnes iallfall ingen 

sunn rasjonalitet som evner å forklare hvorfor fortelleren gjør som han gjør. Skal jeg forstå 

hvorfor fortelleren handler på denne måten, må jeg derfor ty til den eneste logikken som i 
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utgangspunktet evner å forstå: nemlig fortellerens egen logikk. Følgelig spør jeg ham: 

Hvorfor dreper du den gamle mannen?  

 

Object there was none. Passion there was none. I loved the old man. He had never wronged 
me. He had never given me insult. For his gold I had no desire. I think it was his eye! yes, it 
was this! One of his eyes resembled that of a vulture—a pale blue eye, with a film over it. 
Whenever it fell upon me, my blood ran cold; and so by degrees—very gradually—I made my 
mind to take the life of the old man, and thus rid myself of the eye forever.199 

 

Fortelleren avskyr og ønsker altså å utslette den gamle mannens onde øye. Dette er grunnen 

til at han slipper en lysstråle inn i soveværelset, men slår retrett hver eneste natt. Fortelleren 

synes nemlig å forstå verden slik at han kan skåne den gamle mannen såfremt han først 

«separerer» ham fra øyet. Planen er altså å skinne lysstrålen på øyet, men la resten av 

mannen ligge usynlig i mørke. «[T]his I did for seven long nights—every night just at 

midnight—but I found the eye always closed; and so it was impossible to do the work; for it 

was not the old man who vexed me, but his Evil Eye.»200 Først idet fortelleren skiller de to fra 

hverandre, kan han ødelegge øyet uten å volde mannen skade. 

 I motsetning til «The Black Cat»-fortelleren, som riktignok prøver å fortelle oss 

hvorfor han piner og dreper den svarte katten, men som i forsøket fraskriver seg ansvaret og 

henviser til krefter utenfor hans herredømme, inviterer «The Tell-Tale Heart»-fortelleren 

meg til forståelse – ikke til en rasjonell forståelse, men likevel til en form for innsikt. 

Forskjellen ligger i ordet kontroll. Motsatt fortellerne både i «Berenice» og «The Black Cat» 

har fortelleren i «The Tell-Tale Heart» hele tiden makt over sine handlinger. Det er ikke 

eksterne størrelser, som «the Fiend Intemperence» eller «the spirit of PERVERSENESS», 

som besetter denne fortelleren og driver ham til handling. Heller ikke tvinger han meg til å 

betvile alt han forteller, som Egæus. Derimot er denne fortelleren drevet av en indre og våken 

logikk. Og denne logikken, dette resonnementet som forklarer og utforsker den kriminelle 

tvangshandlingen, er mulig å følge, såfremt jeg aksepterer premissene for fortellerens 

virkelighetsoppfatning. 

Likevel skal det være sagt at ingen sunn fornuft kan gjenkjennes i denne mannens 

logikk; den er fullstendig irrasjonell. Skal jeg følge logikken, er jeg derfor nødt til å legge 

fornuften til side. Hvorfor dreper fortelleren den gamle mannen? Det finnes intet fornuftig 

svar, bare en vanvittig forklaring: fordi han avskyr den gamles onde øye. Men uten 

fortellerens logikk må jeg hengi meg til fortolkningsmessig blindhet og evner derigjennom 

hverken å forstå eller mene noe som helst om hva det er som driver fortelleren. Teksten, som 

i høy grad handler om fortellerens opplevelse av utgangspunktet for, utføringen og 

konsekvensene av hans egen udåd, vil da være meningsløs. Jeg må derfor leke hans lek. Jeg 
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må spille hans spill. Og godta hans premisser. Først da kan jeg tolke denne teksten. På denne 

måten blir «The Tell-Tale Heart» et prima uttrykk for Shakespeares: «Though this be 

madness yet there is method in't.»201 

Innledningsvis benekter «The Tell-Tale Heart»-fortelleren muligheten for at han er 

gal. Hvordan kan han være gal, spør han, han som er så kalkulert og omhyggelig i sitt virke? 

«Madmen know nothing. But you should have seen me.»202 At han er syk, innrømmer han. 

Men sykdommen har ikke sløvet hans sanser. Tvert imot. Særlig er hans hørsel usedvanlig 

skarp. «I heard all things in the heaven and in the earth», hevder han. «I heard many things 

in hell. How, then, am I mad? Hearken! and observe how healthily—how calmly I can tell you 

the whole story.»203 Måten han beskriver hørselen sin på, får den nesten til å virke 

overmenneskelig, som om den innehar en dimensjon av paranormalitet. Han hører ikke bare 

lyder som eksisterer i hans fysiske nærvær, i det dennesidige, men også «in the heaven» og 

«in hell», altså lyder på tvers av liv og død; han kan høre ting i det hinsidige. I hvert fall tror 

han det selv – og fortolkeren i meg føyer seg. 

 Den åttende natten klarer endelig fortelleren å la et lys skinne ene og alene på den 

gamle mannens onde øye. Dermed har han redusert ham til hans ondskap og isolert sin 

fiende. Endelig kan fortelleren utslette øyet uten å skade mannen. Han dreper ham, kapper 

ham opp i biter og gjemmer hans lemmer under gulvplankene. Deretter rydder han opp rotet 

og skrubber blodet vekk fra åstedet. En feilfri akt, tenker han. Problemet melder seg da han 

oppdager at naboene har hørt et skrik og varslet politiet. Men da politiet kommer bankende, 

er fortelleren likevel rolig. «I smiled,—for what had I to fear?»204 spør han retorisk. 

Selvsikker inviterer han politiet inn og setter seg sammen med dem, like over der hvor den 

gamle mannens lik ligger stuet vekk. Hvordan fortelleren, som elsket den gamle mannen, 

makter å være så lett til sinns like etter å ha drept ham, er et urovekkende spørsmål, skjønt et 

spørsmål som ikke desto mindre lar seg besvare, såfremt jeg holder fast ved fortellerens 

virkelighetsforståelse. Ved å separere den gamle mannen fra det onde øyet i forkant av 

mordet, har ikke fortelleren egentlig utsatt mannen for skade. Ikke sant? Fortelleren har 

simpelthen kvittet seg med det fryktelige øyet. Derfor kan han være rolig. Han har ikke gjort 

noe galt. Men roen er i ferd med å briste. For å forstå hvorfor, vil jeg stille meg følgende 

spørsmål: Hvor absolutt er egentlig tilliten fortelleren har til sin egen logikk?  

«My head ached,»205 forteller han, og antyder at noe skjer i hodet, kanskje i hjernen. 

Hittil har avhøret med politiet gått fint. Han har vært rolig. Men brått blir han var en 
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urovekkende lyd. En ringing utvikler seg til en banking. Den blir høyere og høyere. 

Fortelleren blir redd, og volumet øker. 

 

I talked more quickly—more vehemently; but the noise steadily increased. I arose and argued 
about trifles, in a high key and with violent gesticulations; but the noise steadily increased.  
[. . .] Oh God! what could I do? I foamed—I raved—I swore! I swung the chair upon which I 
had been sitting, and grated it upon the boards, but the noise arose over all and continually 
increased. It grew louder—louder—louder!206  

 

Passasjen representerer opplevelsen av hva jeg velger å forstå som en slags panikkangst: en 

sirkulær og selvintensiverende type redsel, ikke ulik den Roderick Usher led av. Norsk 

helseinformatikk informerer om at «[p]ersoner med panikklidelse synes å feiltolke ufarlige 

kroppsfornemmelser som farlige.» I «The Tell-Tale Heart»-fortellerens tilfelle feiltolker han 

sine egne hørselsinntrykk og innbiller seg at bankingen, som mest sannsynlig stammer fra 

hans eget hjerte, kommer utenifra. «Det leder til økt oppmerksomhet om kroppslige 

fenomener og katastrofetenkning, og en vond sirkel er i gang.»207 Hva Roderick Ushers 

sirkulære frykt for redsel bunnet i, forble en gåte i kraft av det altoppslukende vanviddet som 

herjet i Huset Usher. Men hva med fortelleren i «The Tell-Tale Heart»? Kan jeg forstå hva 

hans sirkulære redsel bunner i?  

Hittil har det foreligget en viktig forskjell mellom den sympatiske leseren (meg selv) 

og fortelleren. Riktignok har vi fulgt samme logikk, lekt samme lek, og godtatt de samme 

premissene, men mens jeg har erkjent at denne logikken er irrasjonell, har fortelleren vært 

blottet for selvinnsikt og insistert på sitt eget mentale velbefinnende. I fortellingens klimaks 

kan det imidlertid virke som om fortellerens selvtillit slår sprekker. Stig Sæterbakken retter i 

dette henseendet et skråblikk på hvilket oppgjør «The Tell-Tale Heart» egentlig dreier seg 

om. Selv hevder fortelleren at det er det onde øyet han er ute etter. Sæterbakken peker derfor 

til den fonetiske samklangen mellom «his Evil Eye» og «his Evil I», og spør om dette kan 

vekke mistanke om «at det er et selvoppgjør det dreier seg om, [fortellerens] kamp med seg 

selv og sine indre demoner? [. . .] Det er jo til og med slik at når [fortelleren] hører den gamle 

mannens dødsangst i mørket, ja, da gjenkjenner han den som sin egen.»208 Det er sant at 

fortelleren identifiserer seg med den gamle mannen før han dreper ham. Redsel er åpenbart 

ingen fremmed erfaring for vår navnløse forteller.  

 

Presently I heard a slight groan, and I knew it was the groan of mortal terror. It was not a 
groan of pain or of grief—oh, no!—it was the low stifled sound that arises from the bottom of 
the soul when overcharged with awe. I knew the sound well. Many a night, just at midnight, 
when all the world slept, it has welled up from my own bosom, deepening, with its dreadful 
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echo, the terrors that distracted me. I say I knew it well. I knew what the old man felt, and 
pitied him, although I chuckled at heart.209 

 

Det er som om den gamle mannen ikke eksisterer. I dette bekmørke angstens rom er 

fortelleren alene med sine demoner. Men hva består disse demonene i? Hvilken indre kamp 

er det fortelleren kjemper? Sæterbakken beskriver «The Tell-Tale Heart» som «en fortelling 

om fortrengning og om nagende skyld».210 Kan det være noe i dette? 

Fortelleren sitter sammen med politiet. Under gulvplankene ligger den gamle mannen 

partert. Hittil har ikke fortelleren hatt en eneste mistanke om at han er gal, men noe er i ferd 

med å forandre seg. Hadde fortelleren stadig hatt absolutt tillit til sin egen logikk, ville han 

nemlig ikke hatt noe å frykte. Det onde øyet ville vært utslettet, mens den gamle mannen ville 

vært skånet. (Altså ville ingen ondskap vært utøvd!) Men sett at det bor et element av mistro i 

ham, fortrengt i mørket av hans underbevissthet, blir situasjonen en annen. Hvorfor dreper 

fortelleren den gamle mannen? For å kvitte seg med det onde øye. Hvordan forsvarer 

fortelleren drapet? Ved å mene at den gamle mannen kan skånes såfremt fortelleren først 

separerer ham fra øyet. Dette er logikken fortelleren urokkelig har handlet i henhold til. Men 

nå, ved fortellingens ende, kommer en annen side av ham til overflaten. «I admit the deed!» 

hyler han. Fortelleren, som hittil har festet all sin lit til den logikken som gjorde dåden 

forsvarlig, synes nå å angre. Hvordan kan dette ha seg? For å skjønne hvorfor må vi ta høyde 

for hvorfra fortelleren tror bankingen kommer. «[T]ear up the planks! » hyler han. «[H]ere, 

here!—it is the beating of his hideous heart!»211 Slik fortelleren ser det, kommer altså 

bankelyden fra hjertet til den gamle mannen under gulvplankene. Vi husker fra tidligere 

hvordan fortelleren hevdet å kunne høre lyder på tvers av liv og død. Lyden av den gamle 

mannens hjerte får ham altså til å tilstå. Sannsynligvis skal han henrettes for mordet. Altså er 

bankelyden hans bane. Og hva sier dette oss? At fortelleren forstår den gamle mannens 

hjertebank som en form for hevn? Og hvorfor skulle den gamle mannen ha grunn til å hevne 

seg? Fortelleren har jo ikke voldt ham skade. Han har bare ødelagt det onde øyet. Men likevel 

opplever fortelleren at den gamle hevner seg. Slik jeg ser det, er det derfor opplagt at den 

panikken fortelleren opplever i slutten av «The Tell-Tale Heart», har sitt opphav i tvil. Tvil til 

sin opprinnelige logikk. Tvil til sin egen mentale helse. Han frykter og benekter galskapen så 

iherdig som han gjør, fordi å erkjenne den vil bety at han hverken tilintetgjorde det onde øyet 

eller skånet den gamle mannen – men er en morder. Etter mitt skjønn er tvilen den beste 

forklaringen på hva det er som driver fortelleren, via panikkangst, inn i tilståelse og 

selvdestruksjon. 
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Erfaringen av ondskap i «The Tell-Tale Heart» blir dermed kompleks. I «Berenice» 

opplevde jeg å erkjenne en demoni innenifra. På grunn av drømmeverdenen jeg henga meg 

til, visste jeg ingenting om Egæus' motiver, og måtte derfor forstå hans ondskap, dersom den 

overhodet forelå, som demonisk. Sånn er det ikke i «The Tell-Tale Heart». Her vet jeg 

nøyaktig hvorfor fortelleren handler: Han vil kvitte seg med det onde øyet uten å volde den 

gamle mannen skade. Hva jeg imidlertid ikke vet, er hvorfor han agerer ondt. Dette kan lyde 

paradoksalt, men det er egentlig helt logisk. Jeg forstår at fortellerens logikk er gal, men i og 

med at han ikke skjønner dette selv, kan jeg ikke hevde at han agerer i ondskap. Ikke egentlig. 

Å agere ondt forutsetter, i alle fall ifølge intensjonsetikken, et moralsk valg. Velger man galt i 

kraft av villedende informasjon eller feilaktige oppfatninger om valgets natur, kan man ikke 

klandres eller sies å ha handlet ondt. Vurderer vi derimot saken fra konsekvensetikkens side, 

blir saken riktignok en annen, men å gjøre dette vil være å innta offerets perspektiv. Tidligere 

forklarte jeg hvordan det foreligger et gap mellom offeret og gjerningsmannens oppfatning av 

den utførte gjerningen. Og siden jeg i denne analysen prinsipielt sympatiserer med 

fortelleren, ser jeg meg nødt til å vurdere saken i henhold til hans intensjoner, ikke i henhold 

til konsekvensene. Så lenge fortelleren har tillit til sin egen mentale helse, har han altså ikke 

utøvd noen ondskap. Han vet ikke at det han gjør, er ondt. Og derfor passer han heller ikke 

inn i noen av Svendsens ondskapskategorier. Kanskje i den dumme, men egentlig ikke: Dette 

er ingen dum mann. Det er ikke tankeløshet, men tvert imot en omhyggelig gjennomtenkt, 

nesten matematisk logikk, som driver ham. Logikken er alt han har. Når tvilen melder seg og 

utfordrer denne logikken, settes en ond sirkel av frykt i spinn. Derfor bryter fortelleren 

sammen i selvdestruktiv panikkangst, matet av redselen for galskap og hans hittil 

undertrykte skyldfølelse. 

I sum gjør denne lesningen «The Tell-Tale Heart» til en representasjon hverken av 

demonisk eller av av-demonisert ondskap. Isteden opplever jeg den som et dypdykk inn i hva 

det vil si å være utilregnelig. Jeg kjenner udådens motiver ut og inn, men vet at grunnlaget er 

sinnssykt. Når jeg sier utilregnelig, mener jeg gal og ondartet, gal og voldelig, eller på andre 

måter gal og til fare for andre enn seg selv. Galskap som begrep favner bredere, og trenger 

ingen voldsdimensjon. I «The Tell-Tale Heart» er det altså ikke bare galskapen, men 

utilregneligheten som gir lyd fra seg. Til forskjell fra «Berenice», som frarøver sin forteller all 

pålitelighet ved å plassere ham i en drømmeverden, lar «The Tell-Tale Heart» meg i det 

minste erkjenne hva som driver fortelleren. Og til forskjell fra «The Black Cat», som bare 

delvis lykkes med å invitere til innsikt, utforsker «The Tell-Tale Heart» gjennomgående hva 

det vil si å knekke under for vekten av redsel – nærmere bestemt: den redselen som skyldes 

den fortrengte skyldfølelsen som følger det å handle ondt på bakgrunn av sinnssyke vilkår. 
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4.7. Tre opplevelser av ondskap 

Ingen av disse tre tekstene gir meg den samme opplevelsen av ondskap. Opplevelsen 

avhenger etter alt å dømme av hvordan de ulike fortellerne erkjenner verden og takler sitt 

eget vanvidd, hvilket varierer fra tekst til tekst.  

I «Berenice» tør jeg ikke feste lit til noe. Egæus lever i en drømmeverden og opplever 

angivelig å handle i transe. Dette gjør ham til en ytterst upålitelig kilde, både til de 

begivenhetene han skildrer og til hans egen patologi. Ikke desto mindre utgjør han min 

eneste inngang til dette fiksjonsuniverset. For overhodet å kunne basere tenkning på 

handlingen og refleksjonene i «Berenice», må jeg derfor underkaste meg hans virkelighet, vel 

vitende om at det er å godta et galskapens vitnesbyrd. På denne måten speiler jeg Egæus’ 

opplevelse av begivenhetene. Hans virkelighetsoppfatning smitter over på meg. Jeg ser og 

erkjenner hverken mer eller mindre enn de tingene Egæus ser og erkjenner. Og hva skjer da 

med opplevelsen av ondskapen? Fra et utenforstående perspektiv lar motivet bak ondskapen 

seg, som Meghan Self viser, riktignok analysere og forstå, hvilket jeg kaller av-demonisering. 

Men da ignorerer hun problemet med Egæus’ upålitelighet. Når Egæus innser hva han 

muligens har gjort, rammes han av usigelig frykt. Som hans hengivne fortolker sympatiserer 

jeg med denne frykten. Jeg ser verden gjennom Egæus’ øyne, tolker hans opplevelse innenfra 

og erfarer hvordan Egæus innser at han er fra vettet. Jeg ser hvordan ondskapen han 

angivelig voldte Berenice er en ondskap han hverken identifiserer seg med eller forstår. 

Ondskapen lar seg altså ikke av-demonisere. Ikke fra dette perspektivet. Ikke i dette 

klaustrofobiske nærværet med Egæus’ erkjennelsesmessige utilstrekkelighet. Bare i det 

utenforstående fugleperspektivet til kritikere som Meghan Self kan man av-demonisere 

Egæus’ ondskap, men da takker man samtidig nei til denne gale og redselsfulle dansen Poe 

byr opp til. Selv er jeg opptatt av sympatisere med fortellerne. Og når jeg gjør dette i 

«Berenice», forblir ondskapen demonisk. Dette betyr imidlertid ikke at demonien forblir 

stående på avstand, slik tilfellet er i Dracula. Tvert imot opplever Egæus å drukne i demoni. 

Demonien i «Berenice» tar ikke form på avstand, men i nærhet.  

Fortelleren i «The Black Cat», derimot, lever ikke i en drømmeverden. Han 

simpelthen feiltolker helt ufarlige og alminnelige fenomener dithen at de er uttrykk for en 

dødbringende paranormalitet: Guds vrede, demonien og kattens infernalske hevnlyst. Altså 

blendes jeg ikke av drømmer. Dette «klarsynet» gjør meg i stand til å feste lit til fortelleren 

når han antyder sine intensjoner. I den første perioden av fortellerens ondskap, kommer 

likevel det onde til uttrykk som demonisk. Ikke fordi jeg lever meg inn og drukner i 

demonien, slik tilfellet er i «Berenice», men fordi fortelleren skyver ondskapen unna seg. 

Istedenfor å invitere meg inn, fraskriver han seg ansvaret og flytter det over på eksterne 

krefter utenfor hans kontroll. Demonien i denne delen av «The Black Cat» kommer derfor til 

uttrykk mer som demonien i Dracula: på avstand. I den andre delen av «The Black Cat» blir 
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det annerledes. Etter husbrannen tar fortelleren til å oppleve åpenbare alminneligheter som 

uttrykk for paranormalitet. Dette avslører hans paranoia. Her lykkes Poe med å demonstrere 

hva mental lidelse er, snarere enn å fortelle om det. Paranoiaen transformerer virkeligheten. 

Istedenfor å beskrive sine drivkrefter skildrer fortelleren katten på en måte som røper 

paranoia. Jeg kan følge med på notene og leve meg inn i hans opplevelse. Og så snart jeg 

sympatiserer med fortellerens paranoia, kan jeg forstå hvorfor han handler ondt og dreper 

sin hustru. Han dreper henne fordi hun vil hindre ham i å utslette demonkatten. Han vet at 

drapet, «[his] dark deed»,212 er ondsinnet, men begår det likevel. Altså prioriterer han sin 

egen sikkerhet, hans flukt fra Guds vrede, over hustruens liv. Ondskapen kommer i dette 

tilfellet derigjennom ikke til uttrykk som demonisk, slik Svendsen ser det, men som 

instrumentell. Fortelleren vet at handlingen han utfører er ond, men velger å sette et 

subjektivt gode høyere. Opplevelsen av ondskap i «The Black Cat» foreligger altså i to deler. I 

den første delen reduserer Poe ondskapen til et sterilt og abstrahert fremmedlegeme, 

istedenfor å utforske psykens mørke. Først i den andre delen lar han meg av-demonisere 

fortelleren, hvilket oppleves som å utforske psyken. 

Galskapen i «The Tell-Tale Heart» har ingenting med demoni å gjøre. Det betyr 

imidlertid ikke at vanviddet ikke er en bærebjelke for fortolkningen av ondskap. Fortelleren 

er ikke først og fremst psykotisk. Istedenfor å se syner, slik mange andre av Poes fortellere 

gjør, bunner denne fortellerens vanvidd i måten han resonnerer på. Bare i kraft av hans gale 

logikk kan han ha utslettet det onde øyet uten å volde den gamle mannen skade. Men når 

tvilen melder seg, blir fortelleren syk av redsel. Opplevelsen av ondskap manifesterer seg i 

måten fortelleren desperat slåss mot sin egen tvil på. Han er ingen ond mann; han har 

simpelthen handlet på bakgrunn av en logikk han i utgangspunktet hadde urokkelig tillit til, 

en som skulle skåne den gamle mannen, men som bestod av sinnssyke mønstre. Å gi etter for 

tvil vil tvinge fortelleren til å innse hva han egentlig har gjort. Tvilen vil ødelegge ham. Derfor 

tviholder han på overbevisningen om at han er mentalt frisk. Mer enn noen annen Poe-

forteller går han til verks for å overbevise oss – og seg selv – om at han ikke er gal. Å søke 

innsikt i det onde i «The Tell-Tale Heart» viser seg på denne måten raskt å være en innlevelse 

i fortrengt skyld og i en desperat frykt for ens egne mentale lidelser. 

Når alt kommer til alt, har disse analysene gjort én ting klinkende klart. Galskap på 

fortellernivå, i møte med sympatisk lesning, er en døråpner. Ikke bare åpner denne galskapen 

opp innover i seg selv, den kan også gi stemme til andre i utgangspunktet stumme erfaringer. 

Å fortelle meg om ondskap, i et forsøk på å gi meg innsikt, kan være en fåfengt affære. 

Draculas ondskap er et eksempel på denne utilgjengeligheten. Når Poe er på sitt beste, viser 

han oss vanviddets indre strukturer. Det samme gjelder ondskapen. Dette reduserer 

                                                           
212 Poe, «The Black Cat», 605. 
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avstanden. I «Berenice» og «The Tell-Tale Heart», samt i den siste delen av «The Black Cat», 

er ikke ondskapen lenger sterilisert og abstrahert. Hos Poe er ondskapen så absolutt 

forbundet med lidenskap og lyst. Dens tiltrekningskraft er ikke lenger kjent død og 

maktesløs. Den er ikke lenger et fremmedlegeme. Hos Poe puster jeg med Draculas 

åndedrett. Jeg drømmer vampyrens drømmer, frykter hans redsler og kjenner hans hjerte 

banke i mitt eget bryst. Handlinger som utenifra kan synes meningsløse og onde, kan 

gjennom innlevelse erfares som betydningsfulle, livsviktige og fornuftige. Dette er ideer Poe 

inviterer meg til å reflektere over når han skriver disse tekstene. Og verktøyet han benytter 

seg av for å levendegjøre ideene? Galskap. Drømmerens besettelse, kattemorderens paranoia 

og galningens forvrengte logikk er samtlige eksempler på hvordan galskap, idet jeg som leser 

identifiserer disse patologiske strukturene på fortellerplan, gir meg hen til vage og tåkelagte 

psykologiske verdener. Men i kraft av denne dunkelheten blir ondskapen også meningsfull. I 

«Berenice», «The Black Cat» og «The Tell-Tale Heart» er det ikke bare frykten for å gå fra 

vettet som skremmer meg. Erfaringen av å erkjenne ondskapens innerste vesen, trykke den 

til brystet og, på irrasjonelt vis, forstå hvorfor den gir mening, er også en kime til redsel. 

Skrekkfiksjon skal skremme. Dårlig skrekkfiksjon nøyer seg med å male bilder av blodige 

tannløse gommer, råtne kadavre bak vegger av mur, og parterte gamle menn under 

gulvplanker. Uhyrlige bilder, men det er også alt de er: bilder. Suveren skrekkfiksjon inviterer 

meg derimot inn i et gåtefullt, men klaustrofobisk nærvær med det vanviddet som 

rettferdiggjør det uhyrlige. Omhyggelig trekker Poe meg inn og vrenger min 

virkelighetsoppfatning, til galskapen, pinen og alt det uhyrlige begynner å gi mening. 

Opplevelsen er unik. Ondskapen gjemmer seg ikke lenger hundrevis av mil unna, i et 

avsidesliggende slott i Transilvania. Kan det å identifisere galskap på fortellernivå være å 

bukke under for den? Når jeg leser Edgar Allan Poe, er det jeg som er Dracula. 
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5. Tilbake til Huset Usher 

 

 

‘Have you guessed the riddle yet?’ the Hatter said, turning to Alice again. 

‘No, I give it up,’ Alice replied: ‘what’s the answer?’ 

‘I haven’t the slightest idea,’ said the Hatter. 

– Lewis Carroll 

 

__________________________________________________________ 

 

5.1. Leserens forbannelse 

«Madman!» hyler herren av Usher, men hvem er det han tiltaler? Hvem sin forstand er det 

som vakler på randen til kollaps idet hans tvillingsøster står opp fra graven: hans egen, 

fortellerens eller min? I mitt innledende kapittel skildret jeg mitt første møte med «The Fall 

of the House of Usher». Opplevelsen av redsel var intens, uten at jeg klarte å redegjøre for 

nøyaktig hva som foregikk i Huset Usher. Det var en rådvillhet som bare gjorde redselen mer 

intens. Perpleks oppsøkte jeg teorier om det gotiske i litteraturen. David Punter foreslo at 

denne redselsfylte gleden jeg opplevde, bunnet i frykten for at jeg stod i fare for å miste 

forstanden. Hans hypotese satte meg på sporet av min egen teori: mistanken om det 

smittende vanvidd. Siden har jeg foretatt tematiske analyser av syv Poe-fortellinger, samtlige 

fortalt av slike internt plasserte, temporalt etterstilte og upålitelige fortellere – akkurat som 

«The Fall of the House of Usher». I motsetning til fortolkere som Patrick F. Quinn stilte jeg 

meg kritisk til sannheten i det paranormale som syntes å melde seg. Mitt kritiske blikk gjorde 

meg i stand til å avfeie paranormaliteten og heller forstå «gjenoppstandelsen» til Madeline, 

Ligeia, Morella, Eleonora, Berenice, den svarte katten og den gamle mannen som produkter 

av fortellernes mentale lidelse. For å lykkes som fortolker i dette henseendet satte jeg meg 

fore å identifisere samklang mellom innholdet i fortellernes psyke og tilsynekomsten av det 

paranormale på handlingsplan. Gjennomgående, skjønt på ulike måter, viste det seg å være 

det fortellerne var besatt av som kom til uttrykk som paranormalt. Etter mitt skjønn 

undergraver denne kausale relasjonen realiteten i det paranormale. Opphavet er psykologisk, 

ikke overnaturlig. I analysen av «The Fall of the House of Usher» identifiserte jeg på denne 

måten en folie à deux mellom Roderick og fortelleren. Rodericks redsler ble gradvis 

fortellerens redsler. Ved utgangen av fortellingen hadde Ushers vanvidd smittet over på 

fortelleren i en såpass alvorlig grad at de nå delte en psykose. Lady Madeline kunne umulig 

ha overlevd der nede i Husets dyp, levende begravd uten mat og drikke, i syv til åtte døgn, for 

så egenhendig å bryte seg løs og drepe broren. At de to mennene likevel lot seg overbevise, da 

hun åpenbarte seg på terskelen i slutten av fortellingen, er interessant av flere grunner. Ikke 
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minst fordi Roderick tidligere forutså denne fatale galskapen, da han redegjorde for sin 

helsemessige tilstand og «spådde» hva som skulle bli hans bane: «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.»213 I virkeligheten var 

det altså ikke tvillingsøsterens gjenferd, men Rodericks egen redsel, som tok livet av ham: «a 

victim to the terrors he had anticipated.»214 

 Men ett spørsmål gjenstod ved slutten av analysen. Et spørsmål min fortolkningsevne 

trengte mer kjøtt på knoklene for å besvare. Galskapen er i seg selv blind, hevdet jeg. I kraft 

av fortellerens psykose og traumatiske minne kunne jeg hverken feste lit til beskrivelsen av 

Madelines gjenoppstandelse eller til den forutgående handlingen. Som leser hadde jeg med 

andre ord inntatt en vrangforestilt manns psyke. Og jeg kunne ikke se fortellingen i noe annet 

perspektiv. Jeg speilet ham. Når han tvilte, tvilte jeg. Og når han var blind, var jeg blind. 

Hvilke følger, spurte jeg, får dette for lesningen?  

For å besvare spørsmålet, vender jeg nå tilbake til min overordnede problemstilling. 

Problemformuleringen var todelt. Den første delen dreide seg om hvordan galskapen 

kommer til uttrykk i Poes tekster. Å utforske dette spørsmålet har forutsatt en 

mistenksomhet overfor de syv fortellerne. I og med at gale menn per definisjon mangler 

selvinnsikt om egen galskap, måtte jeg, hvis jeg ville spore galskap i tekstene, være kritisk til 

fortellernes vitnesbyrd. Når de trodde at Madeline og Ligeia stod opp fra de døde, måtte jeg 

tvile. Når de trodde at den svarte katten eller den døde mannens sladrehjerte var ute etter å 

felle dem, måtte jeg være skeptisk. Jeg studerte deres psyke, deres monomane besettelser, og 

leste disse i sammenheng med den paranormaliteten de bevitnet mot slutten av sine 

fortellinger. Selv mener jeg at jeg lyktes. Min mistenksomhet gjorde paranormaliteten 

gjennomsiktig. Det fantes ikke noe etterliv, ingen ånder eller demoner. «Nevermore!» skrek 

ravnen, da dikter-jeget ville vite om han skulle gjenforenes med den avdøde Lenore. 

Etterlivets egentlige årsak var ikke overnaturlig, men hadde rot i fortellernes mentale 

lidelser.  

Men – og dette er viktig – denne paranormaliteten var aldri gjennomsiktig fra 

fortellernes ståsted. I deres øyne, innenfor breddene av deres virkelighetsforståelse, forble 

det en absolutt kjensgjerning, til siste slutt, at Lady Madeline drepte Roderick, at Morella ble 

reinkarnert i datteren, og at den svarte katten var et infernalsk uhyre.  

Slik jeg ser det, er det her, i denne kryssilden mellom mitt mistenksomme skråblikk 

og fortellernes manglende selvinnsikt, at den intense rådvillheten jeg opplevde i «The Fall of 

the House of Usher» begynner å spille seg ut. For hva skjer, idet jeg som leser identifiserer 

disse patologiske strukturene? Til forskjell fra spørsmålet om hvordan galskapen kommer til 
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91 
 

uttrykk, er dette et spørsmål som ikke lar seg besvare fra et mistenksomt perspektiv alene. 

Problemet bringer meg tvert imot til problemformuleringens andre del: Hvorfor skremmer 

galskapen meg? Slik jeg ser det, har svaret lite å gjøre med kritisk fornuft. Skal jeg forstå 

tekstenes følelsesmessige konsekvenser, må jeg tvert imot trå ut av det kalde og kalkulerende, 

og inn i det nære og affektive. Grunnen til at galskapen hos Poe skremmer meg, ligger nemlig 

ikke bare i mistenksomheten, men også i mistenksomhetens rake motsetning: i innlevelse.  

For hva skjer med min kapasitet for kritisk tenkning når den endelig har ledet meg til 

den konklusjonen at fortellerne er gale? Jo, den begynner å jobbe mot seg selv. Som en hittil 

kritisk fortolker av litterær galskap må jeg herved gi slipp på mitt opprinnelige perspektiv. 

Herifra og ut er min fortolkning bundet til den galskapen jeg har identifisert. Alt jeg leser, blir 

upålitelig. Men jeg vil ikke gi opp. Jeg vil ikke legge teksten fra meg og kjenne dens 

hermeneutiske verdi død. Så hva skjer?  

I «Seeing Things. Gothic and the Madness of Interpretation» argumenterer Scott 

Brewster (2012) for at leseren, idet han eller hun identifiserer irrasjonalitet eller patologiske 

forstyrrelser i gotisk litteratur, må hengi seg til den merkelige «logikken» som ligger i fiktiv 

galskap. Brewster argumenterer ut ifra samme ståsted som Lynne Piper Shackleford og meg 

selv, når også han forstår «Usher»-fortelleren som gal. Han tar imidlertid steget dypere inn i 

kaoset enn den psykiatri-inspirerte Shackleford, og problematiserer hvorvidt leseren, i en slik 

situasjon, overhodet kan påta seg rollen som en objektiv observatør og fortolker, på utsiden 

av den galskapen han behandler. Selv psykoanalysen, skriver han, er inne på dette, da selv 

dens analytikere «dveler i og repeterer de symptomene og besettelsene som oppvises i det 

analytiske møtet, noe som setter den farlig nære ved å innta de psykiske konfliktene den 

behandler.»215 Når jeg leser «The Fall of the House of Usher», er fortellerens gale ord de 

eneste jeg kan høre. Hans gale syner er de eneste jeg kan se. Og det er på bakgrunn av disse at 

jeg bygger mine teorier. Har jeg, som Brewster antyder, blitt gal? 

 

Reading Gothic, we compulsively interpret random signs, haunted by the possibility that we 
may be deluded, that we have not seen enough or have seen too much. To pursue delusion 
leads nowhere but [. . .] we cannot help but undertake this pursuit.216 

 

Som leser av «The Fall of the House of Usher» eksisterer jeg utelukkende i kraft av å fortolke 

beskrivelsene og refleksjonene til en forteller hvis hukommelse, i tråd med traumeteorier om 

selvutslettende minner, ikke klarer å gripe det manglende utgangspunktet – det vanviddet – 

som ligger til grunne for de opplevelsene han har i Huset Usher. 

 Å lese Poe på denne måten er å godta galskapens perspektiv. 
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Med hensyn til vanviddet i «The Fall of the House of Usher» observerer jeg derfor en 

smitteeffekt som gjør seg gjeldende på to nivåer. På samme måte som Rodericks redselsfylte 

vanvidd smitter over på fortelleren, smitter vanviddet videre over på meg. John S. Hill (1963) 

refererer til to gale menn, og Shackleford kaller det folie à deux. Selv øker jeg tallet til tre og 

gir som leser etter for en folie à trois. 

Smittet erklærer jeg at disse syv Poe-fortellingene er fortellinger om det paranormale. 

Via vanviddet har jeg tatt en omvei til «erkjennelsen» av både gjenferd og demoner. 

Prosessen skjer i tre hermeneutiske ledd. (1) Å avfeie paranormaliteten forutsetter en 

identifisering av vrangforestillinger på fortellerplan, hvilket er (2) å gi seg hen til den gale 

narrasjonen, som igjen innebærer (3) å måtte godta det paranormale. I forlengelse: 

Lesningen åpner for en paradoksal erfaring. Er du mentalt frisk, vil ikke din kone stå opp fra 

de døde; er du psykotisk vil du ikke erkjenne at hennes gjenoppstandelse er en hallusinasjon. 

Bare i litteraturen – såfremt den er av Poes art, og såfremt vi nærmer oss den på denne først 

kritiske, dernest sympatiske måten, og derigjennom omfavner paradokset – kan denne ellers 

umulige erfaringen finne sted. Jeg må både benekte og godta at Madeline står opp fra de 

døde. Det samme gjelder Ligeia, Morella og Eleonora. Formulert på en annen måte gir 

lesningen røst til en ellers stum erfaring. Dette angår også opplevelsen av ondskap. 

Galskapen til forbryterne i «Berenice», «The Black Cat» og «The Tell-Tale Heart» inviterer 

henholdsvis til erkjennelse av i utgangspunktet apofatisk demoni, paranoia og 

utilregnelighet. I sin lesning av Poe kaller Stig Sæterbakken angsten for «den ytterste 

ensomhets sykdom.»217 Han mener at den, akkurat som ondskapen, ikke kan artikuleres og 

derigjennom heller ikke kan sympatiseres med.  

 

[A]ngstens rom er også et språklig rom, [skriver han,] et språklig mørke, der mennesket ikke 
lenger er i stand til å gjøre seg forstått for andre enn seg selv, for seg selv til gjengjeld fullt og 
helt, i en uforstyrret selvforsterkende bekreftelse av hvilke vrangforestillinger som helst. I 
dette skrekkammeret er alt det betydningsfullt for paranoikeren som for en utenforstående vil 
fortone seg mer eller mindre som meningsløst, og vice versa. [. . .] For det er en av angstens 
forbannelser, at den aldri når utover den angstridde. Den kan ikke betroes noen eller overføres 
til noen, den kan ikke gjøres rede for eller forklares overfor andre, den kan aldri helt 
kommuniseres[.]218 

 

Jeg er uenig. Som fortelleren i «The Fall of the House of Usher» får kjenne på kroppen, kan 

angsten, under de «rette» omstendighetene, tvert imot være den mest smittsomme 

sykdommen av dem alle. Etter snart et år fordypet i denne galskapens skrekklitteratur kan 

også jeg, med hånden på hjertet, vedkjenne meg angstens smitteeffekt. Så smittsom er den, at 

den kan smitte gjennom blekk. Å artikulere angsten i eksplisitt klartekst er kanskje ikke 

mulig, men når eksplisering kommer til kort, er det min absolutte overbevisning at man kan 
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ty til litteraturen: det implisittes rike. Poe skriver, og jeg leser. I samkvemmet blir det 

umulige mulig. Gjennom syv fortellinger har jeg speilet den irrasjonaliteten, den 

paradoksaliteten, den galskapen Poes fortellere opplever. Erfaringen av å tolke litterær 

galskap er en jeg vil visualisere på følgende måte.  

Først står jeg uvitende overfor gåtene som hersker over Huset Usher. Et kritisk blikk fører så 

til identifisering av galskap, hvilket gjør meg vitende: Jeg har identifisert galskapen som 

gåtenes løsning. Men da denne identifiseringen videre forutsetter blind innlevelse, kollapser 

fortolkningen som et korthus og fører meg tilbake til uvitenhet. Dette er leserens forbannelse. 

 

5.2. Post-kritikk 

Når jeg leser Edgar Allan Poe, er jeg opptatt av to ting. For det første etterstreber jeg sympati 

med fortellerne. Andre før meg har stått på avstand og satt tekstene i bås innenfor rammene 

av psykoanalyse, metafysikk, feminisme, gotisk litteraturhistorie og andre teoretiske 

landskap. Min hensikt har vært å se hva som skjer når jeg, etter beste evne, «glemmer» 

litteraturvitenskapen, avstår fra trangen til å dominere tekstene, og heller lar meg oppsluke 

av hva enn deres fortellere erfarer. For det andre vil jeg ikke forholde meg ukritisk til 

tekstene. Leserens forbannelse, som diskutert ovenfor, har vært konsekvensen av disse to 

idealene. Lesningen er en form for hva man kan kalle hermeneutisk selvdestruksjon. Men 

hvor i det litteraturvitenskapelige landskapet tilhører det smittende vanvidd, leserens 

forbannelse og den hermeneutiske selvdestruksjonen? 

 Få litteraturvitenskapelige bøker har i de siste årene vekket så stor oppsikt som Rita 

Felskis The Limits of Critique (2015). I boken anklager Felski critique, eller det moderne 

akademias mistenksomme tilnærming til litteraturen, for å være stivnet i et knippe negative 

og forutsigbare metoder. I den kritiske tilnærmingsmåten til litteratur ligger det en 

grunntanke om at tekster skjuler sine egentlige meninger bak det tilsynelatende. Denne 
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tanken leder videre til forventninger om at kritikeren derfor må lese mot hårene og mellom 

linjene for å trekke ut av tekstene de hemmelighetene de selv «nekter» å oppgi.219 Felski spør 

hvorvidt litteraturvitenskapen er moden for å ta denne tilnærmingsmåten ned fra tronen og 

heller sidestille den med andre måter å nærme seg litteraturen på. Hennes hensikt er altså 

ikke å avvikle critique, men å frata den hegemoniet over andre tilnærminger. Hun låner Paul 

Ricours begrep om «mistenksomhetens hermeneutikk» og viser hvordan analytikere 

innenfor dette paradigmet ikke nødvendigvis ser litteraturen for hva den er, men 

mistenkeliggjør den for å skjule strukturer enten dypt begravd, eller av en sort man bare kan 

observere på avstand. I det moderne akademia, skriver Felski, blir man raskt stemplet for å 

være ukritisk dersom man ikke føyer seg etter kriteriene for god critique.220 Derfor strever 

akademia for å opprettholde kritikkens uovervinnelighet. Men fører denne lesemåtens 

eneherredømme virkelig til den beste litteraturvitenskapen? Felski foreslår et alternativ. 

«Istedenfor å skynde oss å lappe igjen hvert hull og frenetisk tette hver lekkasje, kan vi 

innrømme at critique ikke alltid er det beste verktøyet for jobben.»221  

 Felskis prosjekt bringer i erindring Susan Sontags berømte essay «Against 

Interpretation», hvor hun i 1966 tok til orde for ikke å «temme» kunsten, men heller komme 

den i møte og la den bevege oss. Føye oss etter teksten, og ikke omvendt. 

Hvis critique, ifølge Felski, enten graver seg ned eller analyserer på avstand, inviterer 

jeg herved til et tankeeksperiment og ber i den anledning leseren forestille seg følgende tre 

måter å studere en villhest på. Å anvende critique blir da enten (1) å observere hesten på 

trygg avstand, fra et tårn bekvemmelig utstyrt med teoretiske bøker om dyrets anatomi, 

levemåte og kulturelle betydning gjennom tidene, eller så blir det (2) å skyte villhesten og 

dissekere den, plukke den i biter og dekonstruere den, til resultatet ikke lenger ligner på en 

hest overhodet. Kan da en post-kritisk tilnærming være (3) å legge fra seg kikkerten og 

skalpellen, klatre ut av tårnet, og nærme seg det ville dyret med åpne armer? Kan det være å 

komme den i møte, vente til den gir tegn, for deretter å bestige den, uten bissel og sal, og la 

den fare? Fare over uregjerlige sletter? Gjennom beksvarte myrland og råtne skoger, over 

rykende slagmarker og falleferdige broer? Samme hvor hen det bærer? Samme hvor hardt 

hesten til slutt måtte kaste oss av? Kan dette være en måte å nærme seg litteraturen på? 

 Uavhengig hva ens tanker måtte være om min noe barokke analogi, er det dette, og 

intet annet, jeg etter beste evne har søkt å gjøre med tekstene til Poe. Jeg har vandret stiv av 

redsel gjennom Huset Ushers bekmørke korridorer. Jeg har hørt kvinner streve i kister under 

jorden. Jeg har latt meg besnære av opium i engelske gravkamre. Og jeg har sett de døde 

                                                           
219 Felski, 1. 
220 Op. cit., 8. 
221 Ibid. Min oversettelse. 
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våkne. Jeg har latt meg rive med av galskap, jeg har mishandlet uskyldige katter og kusiner, 

og jeg har drept både kvinner og menn.  

Men jeg har ikke opptrådd ukritisk i min lesning. Riktignok har jeg unngått 

psykoanalysen, feminismen og gotikkhistorien. Men jeg har ikke vært naiv. I utgangspunktet 

leste jeg alle Poes syv fortellinger med et kritisk blikk. Mistenksomheten til fortellernes 

vitnesbyrd var min opprinnelige drivkraft, da jeg skulle identifisere galskapen som 

paranormalitetens egentlige kime. Mitt poeng går imidlertid dypere enn mistenksomhet. 

Fortsetter jeg fortolkningsarbeidet forbi identifiseringen av galskap, begår mistenksomheten 

et hamskifte og begynner, i form av innlevelse, å motvirke seg selv. (Dette illustrerte jeg med 

figuren i forrige delkapittel.) Det smittende vanviddet, leserens forbannelse og den 

hermeneutiske selvdestruksjonen er konsekvenser av en i utgangspunktet kritisk lesning, 

som, grunnet Poes fortellerteknikk, slår over i kaos. Jeg har altså gått videre etter kritikken, 

videre inn i hva Felski kanskje ville kalle post-kritikk. Jeg erfarer hvordan ingen rasjonalitet 

egentlig evner å arbeide med Poes galskap. Å innta hans fortelleres vanvittige verdener 

forutsetter at jeg gir slipp på all fornuft og lar en gal fortolkningssans ta roret. Villhesten tar 

meg med, før den kaster meg av. Å være sympatisk innstilt, uten å opptre godtroende og 

naivt, har altså sin pris. Og prisen? Å kjenne hele mitt fortolkningsgrunnlag slå sprekker. 

 

5.3. Bunnløse gåter 

Når hele Huset vakler, vakler jeg. Lesninger av min sort kommer simpelthen ikke unna dette 

problemet. Jeg aksepterer «Usher»-fortellerens narrativ simpelthen for å ha et materiale å 

fortolke, men bukker samtidig under for hans gale og traumatiserte virkelighetsoppfatning. 

Idet jeg innser at ikke bare fortelleren, men også jeg til slutt har gitt etter for Ushers vanvidd, 

oppdager jeg at ingen, ikke engang leseren, slipper unna paradoksets onde sirkel. Jeg kan 

ikke stole på noe av det jeg leser. Alle lesninger som hevder å ha knekket koden og loddet 

dybden av gåtene som hviler over Huset, faller i fisk – medmindre man, som Quinn, vender 

et blindt øye til galskapen. Enhver sympatisk lesning som erkjenner fortellerens vanvidd, slår 

seg selv i hjel. For hvis det virkelig er slik – at jeg hverken kan stole på Roderick Usher, 

fortelleren eller meg selv – hvis det virkelig er slik at ingenting jeg observerer i «The Fall of 

the House of Usher» er sikkert, hvordan kan jeg da i utgangspunktet komme til den 

rasjonelle konklusjonen at vi alle er gale? For eksempel bruker jeg hans beskrivelser av 

Madelines gravkammer for å konkludere at Madeline umulig kan ha overlevd der nede i syv 

eller åtte dager, uten mat og drikke, i et kammer hvor oksygennivået er så lavt at det, ifølge 

fortelleren, nesten kveler faklene da de begraver henne. Basert på disse beskrivelsene, samt 

på et vell av øvrig informasjon fortelleren serverer meg, konkluderer jeg at fortelleren er gal 

da han senere ser Madeline returnere fra graven. Men hvis han er gal og upålitelig, kan jeg 

heller ikke stole på hans beskrivelser av gravkammeret, eller på noe annet han forteller som 
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gir meg grunn til å anse ham for å være gal. «[T]he paradoxical law of all sentiments having 

terror as a basis»222 har fanget meg i sin ring. 

Så hva, ved Huset Usher, er det som uroer meg slik? Svaret synes meg endelig enkelt, 

selv om det riktignok slår dørene opp for kaos. I motsetning til psykiatrien Shackleford viser 

til, nekter denne gotiske fortellingen meg å granske psykisk lidelse fra et kaldt og 

kalkulerende ytre. Tvert imot tvinges jeg til å oppleve vanviddet innenifra. Bare ved å følge 

Quinns godtroende eksempel og holde fast ved at fortelleren er mentalt frisk, evner en 

sympatisk innstilt leser å få klarhet i fortellingens utallige obskuriteter. Klarhet er imidlertid 

ikke ønskelig. Å temme «The Fall of the House of Usher» er å frata fortellingen dens 

voldsomme og redselsfulle potensial. Det er i frykten for å miste forstanden, at leseren lar seg 

fascinere, besnære og skremme – hvilket gjør at vi vender tilbake, vi fengslede analytikere, 

igjen og igjen, til Huset Usher. Det er i kaoset at fortellingen blir levende, at den inntar oss og 

slipper oss ned i bunnløse gåter. Poe vrenger og vrir enhver kritisk, men sympatisk innstilt 

lesning i uendelig paradoksale retninger. Apollon bukker under for Dionysos. Rådvillheten 

seirer over alt som er sikkert. Og Todorovs tvil står på stedet hvil. Hva skjuler seg i Usher-

slektens urgamle historie? Hvordan har familien forfalt? Kan det, som fortelleren antyder, 

skyldes incest? Hva slags relasjon hadde egentlig Roderick og Madeline? Mistenkte Roderick 

at søsteren var i live allerede da han begravde henne? Gjorde han det med vilje? Sto hun opp? 

Er hun et gjenferd? Er hun en drøm? Dybden av gåtene kan ikke loddes. «Madman!» hyler 

Roderick Usher og tiltaler seg selv, fortelleren og meg. Bare Madeline, i denne ulykkelige 

Usher-kvartetten, beholder sin forstand til siste slutt. Skillet er ikke desto mindre en smule 

fiffig: dette skillet mellom oss og henne, mellom Us og her. Usher – hvor det ikke finnes svar, 

bare vanvidd. 

Å arbeide med galskapen hos Edgar Allan Poe er å bukke under for den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222 Poe, «Usher», 319. 
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