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Abstract 

Walking in the house of Daedalus – An analysis of the katabasis motif in Mark Z. 

Danielewski’s House of Leaves 

 

This study analyses the depiction of the labyrinth as a symbolic landscape in regard to 

both subject and form in the multi-layered novel House of Leaves by Mark Z. 

Danielewski. Using the mythological katabasis motif as a structural principle, this study 

discusses modern labyrinthine narratives wherein selfhood is constructed through an 

infernal journey between a descent and a return. This study analyses the novel with a 

thematic perspective from two points of view; how the labyrinth acts as central motif 

for the self in the novel and how the novel visually depicts the narrative through 

typographical choices throughout the text. The study’s main question is how the novel 

depicts the labyrinth in regard to its historical and cultural context and how it inscribes 

itself into a tradition of narratives that depicts the labyrinth as a metaphor for the mind 

and as a symbol for the exploration of the self.  

 

The result shows that House of Leaves uses a complex cluster of narratives to tell a 

katabatic story, both through the narrative and the form. Through the symbolic 

landscape and through the use of a genre typical and uncanny horror story, House of 

Leaves tells a story about alienation, guilt and love where the characters psychological 

developments changes in regard to confrontations with the labyrinth and through the 

symbolical tests that exists throughout the katabatic journey. The characters ascends 

traumatized from the labyrinth, but are at the same time rewarded with personal insight. 
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Inledning 

Labyrinten är en komplex arkitektonisk konstruktion med starka mytologiska anor. Inte 

minst är den en frekvent använd symbol i litteraturen, ofta betecknande en ordnad 

oordning, ett möte med det okända eller som representation av kaos och det 

okontrollerbara. Kulturhistoriskt har labyrinten ofta närmast emblematiskt symboliserat 

individens – hjältens – sökande efter självinsikt. Labyrintens intrikata mönster har 

således ofta fått spegla en psykologisk komplexitet hos dem som beger sig in i den.
1
 Det 

att labyrinten av tradition låter sig tolkas som en metafor ”for the mind, and more 

specifically, self-exploration.”, som en forskare har uttryckt det, utgör en av denna 

uppsats centrala utgångspunkter.
2
 

  

I Mark Z. Danielewskis experimentella debutroman House of Leaves utgör labyrinten 

ett centralt motiv som drar till sig ett kluster av berättelser, kommentarer och analyser. 

Denna roman har uppnått en form av kultstatus på grund av sin innovativa stil avseende 

visuell formgivning, narrativ komplexitet och mångtydighet. Att boken har en stor skara 

intresserade och engagerade läsare framgår inte minst av den mångfald diskussioner, i 

många fall kvalificerade sådana, som går att hitta i forum och i diskussionsgrupper på 

nätet. Verkets mångsidighet avspeglas även i den mer etablerade litteraturvetenskapliga 

diskussionen om verket, där tolkningar bland annat gjort gällande att texten kan eller 

bör läsas som postmodern parodi av den akademiska texten, alternativt som en 

intermedial och genrebrytande skräckberättelse. I ett samtal med Danielewski har en 

kritiker beskrivit den som kärlekshistoria skriven av en semiotiker.
3
 House of Leaves är, 

som det framgår ovan, ett komplext och mångtydigt verk och likt många andra 

komplexa och mångtydiga verk är det redan något av en utmaning att sammanfatta 

romanen.  

 

Romanen House of Leaves består av en mängd olika narrativa lager. Det rör sig om flera 

övergripande berättelser som förhåller sig till varandra likt kinesiska askar. Tillkommer 

gör även textkommentarer, bland annat i form av marginalanteckningar, fotnoter, 

överstrykningar, inflikade (påhittade) akademiska analyser samt sammanfattningar av 

                                                
1 Harold Bloom, Bloom´s Literary Themes: The Labyrinth, New York, 2009, s. 93.  
2 Wendy Faris, Labyrinths of Language – Symbolic Landscape and Narrative Design in Modern Fiction, 

Baltimore, 1988, s. 129. 
3 Litteraturkritikern John Freeman menar i samtal med Danielewski att upptäckten och utforskandet av 

labyrinten fungerar som en metafor för det ökade känslomässiga avståndet mellan två älskande 

människor. John Freeman, How to Read a Novelist – Conversations With Writers, London, 2012, s. 79 
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olika akademiska diskussioner om det som utspelar sig i någon av de övergripande 

berättelserna. Det samlade intrycket av texten går bokstavligen att likna vid en labyrint. 

Likt den faktiska labyrint som skildras i romanen så består själva texten av en rad 

passager och irrgångar och där det förefaller oklart om man någonsin kan hitta ut ur 

texten/labyrinten och likt hjälten uppnå någon form av förlösning. Den mest träffande 

beskrivningen av Danielewskis text är att den högst avsiktligt är utformad som en 

textuell labyrint.
4
 Denna insikt utgör detta arbetes andra utgångspunkt. Det som jag 

utforskar i detta arbete vilar på de två utgångspunkter som skisserats ovan, men som 

kommer att utvecklas i det följande. Jag analyserar å ena sidan hur labyrinten-som-

symbol-för-det inre kan ses som ett centralt motiv i romanen, å andra sidan hur romanen 

rent formmässigt och berättartekniskt, nästan på samma vis som en figurdikt, bär med 

sig eller representerar det den strävar efter att beskriva i ord. Som struktureringsprincip 

för den följande analysen använder jag mig av det mytologiska katabasis-motivet, vilket 

har en tydlig litteraturhistorisk koppling till berättelser om labyrintiska vandringar. Den 

katabasiska resan utgör en arketyp för en grupp av visdomsberättelser där en 

underjordisk hjältevandring äger rum med ökad självinsikt som slutlig belöning. Jag vill 

genom att undersöka Danielewskis verk bidra med förståelse för hur labyrinten som 

symbolisk struktur kan skildras inom moderna narrativ och hur katabasis-motivet kan 

användas som mönster för karaktärernas psykologiska utveckling. 

 

Syfte, frågeställningar och material 

En av detta arbetes huvudfrågor är att studera hur House of Leaves förhåller sig till 

labyrinten som litteratur- och kulturhistoriskt motiv samt hur verket skriver in sig i den 

tradition av berättelser som använder labyrinten som en metafor för sinnet och som 

symbol för utforskning av jaget. Jag undersöker med hjälp av katabasis-motivet hur 

romanens karaktärer utvecklas i narrativet genom vandringarna i labyrinten. 

Litteraturvetaren Rachel Falconer menar att vi i västerländsk sekulär mening i flera 

avseenden styrs av en katabasisk föreställningsvärld (katabatic imagination) vilket 

avtecknar ”a world-view which conceives of selfhood as the narrative construct of an 

infernal journey and return”.
5
 Jag vill genom min studie av House of Leaves visa hur 

                                                
4 Freeman presenterar verket som ”a multilayered, footnoted maze of a book about obsession and horror” 

vars författare lyckas ”straddle the high theory of post-structuralists with the language of the film and 

screen culture of today”.  Freeman, 2012, s. 75. 
5 Rachel Falconer, Hell in Contemporary Literature – Western Descent Narratives Since 1946, 

Edinburgh, 2005, s. 2. 
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denna föreställningsvärld avtecknas inom narrativet och hur en roman kan använda sig 

av den katabasisk resan som grund för en modern visdomsberättelse. Jag undersöker 

därför hur författaren gestaltar den tematiska resan till underjorden genom att fokusera 

på ett av romanens berättarlager. Berättarlagret som berör skräckberättelsen om familjen 

Navidson analyseras med katabasis-motivet som tolkningsmatris, det vill säga den 

hjälteresa som traditionellt kopplas ihop med den mytologiska labyrinten. Romanen 

själv utgör en textuell labyrint som rör sig mellan berättarnivåer och tolkningsytor där 

olika narrativ påverkar varandra och på samma gång konkret gestaltar/iscensätter både 

en labyrint och, närmast i Platons mening, idén om labyrinten.
6
 Navidsons berättarlager 

är därför det narrativ som står i fokus för den följande analysen då familjens katabasis-

vandring är den berättelse som fungerar likt ett nav i romanen, den analyseras och 

kommenteras i högst grad av de övriga berättarlagren. En övernaturlig korridor 

uppenbarar sig i familjen Navidsons hus, den kommenteras av samt har påverkan på de 

övriga berättarna och är även central skådeplats för den mytologiska vandringen i 

labyrinten. Den katabasiska resan är ofta skildrad som en inbäddad episod i en större 

berättelse, likt Dantes Alighieris helvetesvandring i Den gudomliga komedin eller 

Aeneas besök i underjorden i Aeneiden, men har en central funktion som ”linchpin of 

the larger narrative”.
7
 En vandring i Navidsons labyrint innebär en gränsöverträdelse för 

karaktärerna där upptäckten och erövrandet av en komplex struktur i sökandet efter 

mening står i centrum. Hela boken inleds med en förebådande ensam mening som en 

varning: ”This is not for you”.
8
 Likt den inskription som väntar Dante vid Helvetets port 

skapar romanens första ord en tydlig gräns att överträda.
9
 De uppmanande orden har en 

avskräckande funktion genom att fungera som en apotropeisk (avvärjande) symbol samt 

skriver in verket i ett katabasiskt sammanhang.
10

 Analysen är fokuserad på hur verket 

                                                
6 Detta motiv kan bland annat ses i den av Jorge Luis Borges noveller som på svenska har fått titeln 

”Trädgården med gångar som förgrenar sig” där den mytiske anfadern Ts´ui Pén åberopas genom sin 

besatthet att skapa en labyrint i vilken alla män skulle förirra sig: ”Ts´ui Pén must have said once: I am 

withdrawing to write a book. And another time: I an withdrawing to construct a labyrinth. Every one 
imagined two works; to no one did it occur that the book and the maze were one and the same thing.”, 

Jorge Luis Borges, ”The Garden of Forking Paths”, Labyrinths: Selected Stories & Other Writings, 

Harmondsworth, 1970, s. 25.  
7 Falconer, 2005, s.2. 
8 Mark Z. Danielewski, House of Leaves, New York, 2000, s. ix. Hädanefter anges sidhänvisningar till 

denna källa löpande i brödtexten. 
9 Över Helvetets port läser Dante varningen ”Lämna allt hopp, ni som går över tröskeln”. Dante Alighieri, 

Den gudomliga komedin, översatt och kommenterad av Ingvar Björkeson, Stockholm, 1983, s. 23.  
10 Gränsöverträdelsen är en av de många troper som kopplas direkt till katabasis-motivet som ”a threshold 

crossing, often through some gateway inscribed with an apotropaic message (for example, Dante´s 

´Abandon hope´)”. Falconer, 2005, s. 43. 
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reproducerar och moderniserar den labyrintiska vandringen där det konceptuella och det 

konkreta, det temporala och spatiala används som analytiska kategorier.
11

 

 

Fokus för föreliggande studie är hur romanen använder sig tematiskt av labyrinten i 

verkets mest framträdande berättarlager, både inom berättelsen och genom romanens 

visuella form. Jag undersöker hur labyrinten används som tematiskt koncept i historien 

om familjen Navidson, både i relation till labyrintens kulturhistoria och i jämförelse 

med andra litterära berättelser med labyrinter som motiv. Undersökningen görs med 

syftet att förstå en modern gestaltning av den labyrintiska vandringen i en komplext 

strukturerad text som samverkar tematiskt på yta och djup där förbindelsen mellan tema 

och form är viktig för att tolka verkets helhet. Det är intressant att undersöka House of 

Leaves för dess tematiska användning av labyrinten då romanen både använder sig av 

det rika mytologiska stoff som finns om labyrinter och den litterära tradition där denna 

symbolrika struktur ingår samt med begrepp från flera kända litteratur- och idéhistoriska 

uttolkare av denna tradition. Det yttrar sig samtidigt genom textens många distinkta 

textformella aspekter. Analysen genomförs med en utgångspunkt i tematiska och 

formella observationer i syfte att öka förståelsen av verket som helhet och av labyrinten 

som emblematisk struktur i ett modernt narrativ. Vänligen notera att min analys inte gör 

(och inte kan) göra anspråk på att vara uttömmande, därtill är Danielewskis verk för 

mångtydigt och komplext. 

 

 

Berättelsens lager  

Det berättarlager som kommenteras av alla de övriga är vid en första anblick en 

genretypisk modern skräckhistoria med övernaturliga förtecken om småbarnsfamiljen 

Navidson. En svart korridor uppenbarar sig en dag mellan sovrum och barnkammare i 

familjens nyinköpta hus, till synes trotsandes fysikens lagar. Den mörka korridoren 

visar sig leda till en labyrintisk mörk värld full av tomma korridorer och gigantiska rum 

där ständiga rumsliga strukturella skiften sker i relation till vem som besöker den. 

Denna övernaturliga incident introducerar den labyrint som är central för hela romanen 

                                                
11 Den gränsöverträdelse som inleder katabasis-resan innebär inte endast en rumslig förflyttning utan 

medför även en förändrad tidsuppfattning. Falconer anför Dante – berättarjaget i Den gudomliga komedin 

– som exempel som finner sig i mitten av sitt liv i en mörk skog vilket medför ”the interruption of 

ordinary perception and the breakdown in normal spatial and temporal orientation. Linear time (the 

straight way) collapses, and in the ’dark wood’ space becomes unreadable”. Rachel Falconer, ”Hell in our 

Time: Dantean Descent and the Twenty-first Century ’War on Terror’”, Hell and its Afterlife: Historical 

and Contemporary Perspectives, red. Isabel Moreira & Margaret Toscano, Farnham Surrey, 2010, s. 220.  
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och representationer av labyrinten sträcker sedan ut sig över tre skilda berättarlager i 

House of Leaves. Utforskandet av labyrinten och familjens traumatiska historia utgör 

bokens grundnarrativ vilket vecklas ut via flera berättelser på olika berättarnivåer. ”The 

Navidson Record” är ett kommenterat manuskript om familjen Navidsons inspelade 

videomaterial som samlats ihop för dokumentära syften. På den andra berättarnivån 

finns den blinde och fanatiske akademikern Zampanos redaktionella sammanställande 

av detta filmmanus-liknande material. På ett tredje narrativt lager finns den 

missbrukande och besatta tatueraren Johnny Truants dagboksliknande läsjournal av 

Zampanos manuskript. En översikt av bokens berättarlager indikerar verkets 

komplexitet och de inbördes narrativa samband som existerar mellan de olika 

berättarlagren.
12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det samlade videomaterialet i ”The Navidson Record” skildrar den Pulitzer-belönta 

fotografen Will Navidson som hoppas att en flytt ska innebära en nytändning för 

familjen. Navidson, med frun Karen och barnen Chad och Daisy flyttar i april 1990 in i 

huset vid Ash Tree Lane. Will vägrar släppa taget om sitt forna liv som världsberömd 

bildjournalist och skapar därför ett nytt medieprojekt i sitt nya hus då han sätter upp 

filmkameror i varje rum för att skildra det stilla familjelivet. När ingången till labyrinten 

                                                
12 Modellen för översikten över berättarlagren i House of Leaves översätts här av författaren och hämtas 

från litteraturvetaren Alison Gibbons artikel ”The Narrative Worlds and Multimodal Figures of House of 

Leaves: ’- find your own words; I have no more’”, Intermediality and Storytelling, red. Marina 

Grishakova & Marie-Laure Ryan, De Gruyter, 2010, s. 290. 
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uppenbarar sig i huset blir den för Will ett kall och en besatthet, en ny verklighet att 

utforska med en försummad familj som följd. Wills utforskningar i labyrinten skildras i 

”The Navidson Record” där han tillsammans med sin distanserade bror Tom och 

vännen Billy Reston dokumenterar labyrinten genom filmmaterial, ljudupptagningar 

och stillbilder. När omfattningen av labyrinten anas, kontaktas tre andra, professionella 

utforskare för att träda in labyrinten tillsammans med Will och hans vänner. En av 

utforskarna, Holloway, blir till slut galen inuti labyrinten och mördar en av 

medresenärerna samt tar sitt eget liv. Will och de andra utforskarna lyckas ta sig 

levande ur labyrinten men då labyrintens strukturella skiften även börjar ske i huset så 

dör Wills bror Tom. Will blir än mer besatt av huset efter förlusten av sin bror och 

beger sig in i labyrinten en sista gång efter att familjen har lämnat honom. Han räddas 

slutligen av Karen men förlorar en hand och ett öga. ”The Navidson Record” avslutas 

med att Will och Karen återupptar sin relation och familjen försöker bearbeta sina 

traumatiska upplevelser av labyrinten.   

  

På det berättarlager som sammankopplar de olika narrativen finns den blinde och 

mystiske mannen Zampano, vars metalitterära manuskript benämnt ”House of Leaves” 

kommenterar familjen Navidsons öde. Manuskriptet, som är formulerat genom en 

ansamling papper, beskriver, kommenterar och kritiserar en mängd olika, till viss del 

apokryfiska, filminspelningar som samlats under namnet ”The Navidson Record”. Det 

icke-kronologiska videomaterialet återberättar historien om familjen Navidson från flera 

olika personers perspektiv med huvudsakligt fokus på fadern Will Navidson. Zampano 

fogar samtidigt samman ”The Navidson Record” med akademiska skrifter som 

analyserar och kommenterar det påstådda bildmaterialet. På Zampanos berättarlager 

möter läsaren även den blinde gamle mannen som gjort sitt manuskript till en 

livsgärning. Zampano isolerar sig 1996 i sin lägenhet och inleder skrivandet av sitt 

manuskript till följd av en framväxande besatthet av Navidsons filmmaterial. Den 

blinde mannen kommenterar otroligt nog visuellt berättat material i sin text. Här 

framträder flera motsägande historier genom medföljande kommentarer vilka även 

ifrågasätter Navidsons existens. Det skapar en misstro kring hur mycket som egentligen 

är sant av vad som berättas av de olika karaktärerna. Zampanos bruk av överstrukna 

textavsnitt visar även på en ökad besatthet och paranoia hos den gamle mannen som ser 

sig jagad av något okänt och hotfullt. 
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Själva romanen House of Leaves inleds i och med den tredje berättarnivån med den 

missbrukande tatueraren Johnny Truant som central berättare. Truant stöter av en slump 

på Zampanos manuskript i en koffert efter att den blinde mannen har hittats mystiskt 

död i sin lägenhet i januari 1997. Truant finner sig snart besatt av Zampanos textmassor 

och börjar organisera den gamle mannens skrifter och kommentarer. Truant väver 

samman manuskriptet med sina egna dagboksliknande upplevelser från ett destruktivt 

liv fullt av droger och sex där gamla barndomstrauman fortfarande spökar. Truant börjar 

snart tillsynes vandra in i galenskapen efter kontakt med den mörka labyrinten och 

Zampanos manuskript med både fysisk och psykisk försämrad hälsa som följd. 

 

Truants samlade manuskript åtföljs av ett fjärde berättarlager med flera anonyma 

redaktionella kommentarer med flera bilagor, bilder och intervjuer. De redaktionella 

rösterna (The Editors) utgör alla opålitliga berättare som dyker upp i texten med kortare 

kommentarer för att försvinna snart därefter. Berättelsen varvas dessutom ytterligare 

med akademiska kommentarer och analyser hämtade från en lång rad (påhittade) källor. 

På typiskt akademiskt manér kommenterar dessa källor varandra, ofta refererar de till 

och kritiserar varandra, stundom går de i konflikt genom direkta ”refuteringar”. Här 

introduceras även Truants avlidna mor Pelafina genom en samling kärleksfulla och 

längtande brev skrivna från det mentalsjukhus där hon suttit inspärrad. Breven samlas 

under titeln ”The Whalestoe Letters”.
13

 Via ett appendix inkluderas korrespondens från 

Truants mor som erbjuder ännu en möjlig övergripande tolkning av det samlade 

materialet, nämligen det att Pelafina är den egentliga upphovspersonen och den som i 

sin ensamhet författat alla berättarlager.
14

 

 

                                                
13 The Whalestoe Letters (2000) har även publicerats av Danielewski som ett fristående verk med 

ytterligare ”upptäckta” brev där Pelafinas och Truants relation utvecklas ytterligare. I den utgåva som 

används i denna analys utgör denna del ett kompendium till House of Leaves.  
14 I ett bifogat brev i slutet av House of Leaves berättas det att Pelafina avlidit efter att ha bott i flera år på 

mentalsjukhuset The Three Attic Whalestoe Institute. Namnet leder tanken till de tre nivåerna av 
berättare: Navidson, Zampano och Truant. (643) Pelafinas livsöde påminner samtidigt om Susan Gubar 

och Sandra Gilberts omfattande litteraturhistoriska närstudie The Madwoman in the Attic (1979). 

Författarna undersöker där kvinnliga 1800-talsförfattares och deras kvinnliga karaktärer utifrån en tydlig 

dikotomi mellan ängel och monster. De senare representeras bland annat av rebelliska och sinnessjuka 

kvinnor med Charlotte Brontës Bertha Mason som exempel, inspärrad på vinden av sin make. ”Ständigt 

återkommande”, sammanfattar Ingeborg Nordin Hennel studien ”är bilder för instängdhet och flykt, 

fantasier där vansinniga kvinnor tjänar som asociala dubbelgångare till ödmjuka och välanpassade 

medsystrar, kvinnor drabbade av anorexi, klaustrofobi och agorafobi – ofta i isiga landskap och glödheta 

helveten.” Ingeborg Nordin Hennel, ”Sandra M. Gilbert – Susan Gubar: The Madwoman in the Attic. The 

Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Imagination”, Samlaren – Tidskrift för svensk 

litteraturvetenskaplig forskning, Årgång 102, Stockholm, 1981, s. 187.   
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Den komplexa narrativa struktur som återfinns i romanen byggs upp av flera diegetiska 

tolkningsröster som öppnar upp mot nya vägar inom historien och bjuder in till att 

ifrågasätta historiens autenticitet och erbjuder nya perspektiv.
15

 Romanens olika 

tolkande röster gör att såväl historierna som berättarna förblir opålitliga.
16

 House of 

Leaves erbjuder inte bara en mångfald av tolkande röster utan presenterar även 

medvetna motsägelser och felskrivningar vilket gör texten än mer opålitlig.
17

 Verket 

presenterar flera olika läsvägar som kan vara såväl sidlånga analyser som kortare 

anekdoter, berättarröster återkommer under resans gång eller tystnar. Konsekvensen av 

att inkludera dessa brottstycken blir en rad narrativa avbrott där läsvägarna får tvära slut 

vilket leder till att fler frågor uppkommer och färre tydliga svar ges. Inslagen av 

akademisk analys i romanen, som kan uppfattas som delvis parodiska genom 

imitationerna av en rad olika akademiska diskurser, föregriper – och approprierar – på 

så vis många läsningar genom att verkets framställning inbegriper en tvärvetenskaplig 

mångfald av tolkningar som alla presenterar olika perspektiv på labyrintens egentliga 

innebörd och hur familjen Navidson upplevelser bör tolkas. Det är inte minst detta 

inslag som gör House of Leaves till en textuell labyrint – som på ett semantiskt plan 

återskapar den mystiska labyrint som familjen Navidson upplever. De olika 

perspektiven förstärker, breddar och ifrågasätter på så vis läsarens egen 

analysmöjligheter, erbjuder nya läsnings- och tolkningsvägar som kan vara både 

trovärdiga och opålitliga – och där läsningarna, liksom labyrinten i romanen, förefaller 

vara föränderliga och oändliga. 

 

Utgångspunkt 

Den följande analysen använder sig av olika representationer av samt forskning om det 

traditionella katabasis-motivet som strukturellt raster, en mer specificerad form av 

                                                
15 Brenda K. Marshall, Teaching the Postmodern: Fiction and Theory, New York, 1992, s. 188. 
16 Den opålitliga berättaren är den berättare vars auktoritet och trovärdighet ifrågasätts genom direkta 

eller indirekta motsägelser inom berättelsen vilket medför en narrativ effekt av osäkerhet. 

Litteraturkritikern Wayne C. Booth som myntade uttrycket menar att det är de moraliska och 
intellektuella egenskaperna hos berättaren som står på spel i relation till dennas trovärdighet. En 

konsekvens av det är att om berättaren ”is discovered to be untrustworthy, then the total effect of the work 

he relays to us is transformed”. Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, s. 158. 
17 Berättaren Johnny Truant gör tidigt i romanen flera iakttagelser som gör att övriga narrativa lager 

framstår som opålitliga. Han upptäcker att flera källor och citat är påhittade och att den blinde Zampanos 

manuskript tycks vara baserat på filmat material. Senare upptäcker även Truant den bok han samtidigt 

står i begrepp att sammanställa, där han själv redan står som titulerad redaktör. Truant själv framstår själv 

både vag och motsägelsefull i sin framställning där han exempelvis blandar referenser och kritik av 

Zampano med sina egna tankar: ”This gets at a Lissitzky and Escher theme which Zampanò seems to 

constantly suggest without ever really bringing right out into the open. At least that´s how it strikes me. 

Pages 30, 356 and 441, however, kind of contradict this. Though not really.” (113). 
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hjältens resa som ofta exemplifieras med Theseus vandring i labyrinten.
18

 Katabasis-

motivet avser en hjältes resa ner i underjorden eller ett dödsrike med risk för både liv 

och identitet, ofta skildras en form av gränsöverträdelse som leder till en konfrontation 

med det okända.
19

 Hjälten triumferar och återvänder från mörker till ljus med en 

nyfunnen insikt som belöning.  

 

Den litteraturvetenskapliga forskningen om House of Leaves i relation till katabasis-

motivet är ännu så länge begränsad. Den etablerade forskning som existerar har i 

huvudsak behandlat olika formrelaterade områden och undersökt boken inom 

intermedialitetsfältet eller analyserat skräckrelaterade begrepp såsom det kusliga. En 

text som är intressant utifrån mina frågeställningar är litteraturvetaren Natalie Hamiltons 

artikel ”The A-mazing House: The Labyrinth as Theme and Form in Mark Z. 

Danielewski´s House of Leaves” där hon lyfter fram två grupper av texter som använder 

labyrinten som symboliskt landskap – de som inkluderar en resa mot jaget och de som 

inkluderar en resa mot texten. Hamiltons relativt korta text är en tematisk analys av 

labyrinten i House of Leaves men artikeln håller sig huvudsakligen till att brett 

analysera de experimentella sätt på vilket Danielewski använder sig av labyrinter. 

Litteraturvetaren Finn Fordhams text ”Katabasis in Danielewski´s House of Leaves and 

two other recent American novels” är en av de få texter som lyfter fram katabasis-temat 

hos Danielewski. Fordhams text ligger bortom detta arbetes fokus då den främst 

kontextualiserar flera amerikanska författares användande av fotnoter och inte berör 

Navidsons berättarlager i det större. Litteraturvetaren Conor Dawson berör katabasis-

temat i förhållande till upplevelsen av trauma i House of Leaves genom artikeln”’There 

is Nothing So Black as the Inferno of the Human Mind’ – Infernal Phenomenal 

                                                
18 Den grekiska myten om labyrinten på Kreta skildras i Ovidius Metamorfoser där det berättas om varför 

labyrinten konstruerades. Myten redogör för hur kung Minos av Kreta attackerade Athen till följd av sin 

son Androgenos död. Under sin makes frånvaro blev Minos fru Pasiphae förälskad i en vit tjur, som straff 

från gudarna för att Minos vägrat offra tjuren till deras ära. Pasiphaes samröre med tjuren resulterade i en 

födsel, Asterion eller Minotauren , hälften människa, hälften tjur. När Minos återvände hem och 

upptäckte Minotauros spärrade han av skam in odjuret i den labyrint han beordrat mästerarkitekten 

Daedalus att konstruera. Labyrinten var en förvirrande och farlig konstruktion där Minotauren kunde 
fängslas och gömmas undan världens ögon. Det var en byggnad med ett myller av ”villsamma skumma 

gångar”, där Daedalus ”blandade bort alla märken och förde vandraren lätt på villande spår.” Vidare 

skulle varje år athenska män och kvinnor offras till Minotauren. Denna sed fortgick fram till det att 

kungasonen Theseus blev utvald som en av Athens tributer. Minos dotter, Ariadne blir förälskad i den 

athenske hjälten och erbjuder honom en ledsagande tråd för att hitta vägen ut ur labyrinten efter att han 

väl stigit ner i den. Theseus knyter tråden vid labyrintens ingång och tar den med sig in i de skumma 

gångarna som leder till labyrintens mitt. Där nedgör han Minotauren och följer tråden tillbaka ut i ljuset. 

Se Ovidius, Metamorphoser, Malmö, 1969, s. 261–262 
19 Den mest åberopade definitionen av katabasis-motivet är ”a Journey of the Dead made by a living 

person in the flesh who returns to our world to tell the tale”. Raymond Clarke, Catabasis: Virgil and the 

Wisdom Tradition, Amsterdam, 1979, s. 32.  
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Reference and Trauma in Mark Z. Danielewski´s House of Leaves” och jag använder 

mig av delvis av Dawsons resonemang i min analys, då i relation till kopplingen mellan 

vandringar i labyrinten och traumatiska upplevelser. Samtidigt bör det nämnas att 

Dawsons text huvudsakligen berör Truants berättarlager och inte Navidsons, vilket är 

det berättarlager som är i fokus för denna studie. Inom svensk litteraturvetenskaplig 

forskning använder jag mig därför av litteraturvetaren David Boothroyds masteruppsats 

”Metaleptic Transgression and Traumatic Experience: The ’empty rooms, long 

hallways, and dead ends’ of House of Leaves”, då den analyserar traumatiska 

upplevelser i labyrinten i relation till Navidsons berättarlager. 

 

 I kontrast till Hamiltons korta och breda tematiska analys och de trauma-fokuserade 

artiklarna som nämnts ovan går min analys istället på djupet på Navidsons berättarlager 

genom att koppla labyrinten som symboliskt landskap genom form och innehåll till 

katabasis-motivet. Jag tolkar hur de labyrinter som karaktärerna måste konfrontera är, 

som i så många andra fiktioner, metaforer för sinnet och mer specifikt för utforskning 

av jaget. I samband med katabasis-motivet så existerar det en etablerad 

förväntningshorisont gällande underjordiska vandringar där resan mot jaget består av 

specifika prövningar och belönas med särskilda insikter.
20

 Varje nivå av Danielewskis 

text berör karaktärer som just försöker navigera jagets labyrint, och dessa försök ekar 

genom textens struktur. 

 
Litteraturens labyrinter 
 

Den mest kända labyrinten i litteraturhistorien återfinns troligen i myten om Ariadnes 

tråd där den grekiske hjälten Theseus nedkämpar monstret Minotauros i labyrintens mitt 

och finner sin väg ut med hjälp av prinsessans gyllene tråd. Labyrinten spelar emellertid 

en betydelsefull roll även i en rad centrala litteraturhistoriska verk, från Vergilius 

Aeniden och Dantes Den gudomliga komedien till den labyrintiska staden i James 

Joyces Odysseus och i Umberto Ecos I rosens namn. Labyrintens kulturhistoriska och 

mytologiska associationssfärer aktualiseras i Danielewskis framställning, men 

författaren gör samtidigt bruk av labyrintens mer moderna konnotationer.
21

 Labyrinten 

                                                
20 Termen förväntningshorisont används här i dess mer allmänspråkliga mening för att beteckna de troper 

och bekanta genrebundna komponenter som katabasis-motivet för med sig i litterära framställningar. Min 

användning av denna term bör således inte förväxlas med Hans Robert Jauss’ teoretiskt belastade term . 
21 Danielewski signalerar inledningsvis i House of Leaves en medvetenhet om litteraturhistoriska 

helvetesvandringar. Zampano refererar redan i bokens första kapitel till Dantes apotropeiska ord om att 
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som symboliskt landskap har till exempel på senare år analyserats inom visuella 

medieformer: den har tjänat som visuell metafor för nätets hypertextuella utformning 

som kombinerar text och bild samt blivit alltmer framträdande som emblematisk 

skådeplats i populärkulturens filmiska berättelser. Den labyrintiska strukturen som 

sådan är tätt knuten till de metaforiska underjordiska resor som företas i moderna 

berättelser där ett symboliskt nedträdande erbjuder karaktärer både självinsikt och hot 

mot jaget, samt ”exposes the infernal nature of individual psyches, as well as twentieth-

century institutions, governments and histories”.
22

 Idéer om kärnfamiljen, rättsamhället 

och tron på den civiliserade människan prövas bland annat genom historier där 

karaktärer tvingas navigera genom en okänd omgivning och genomgå labyrintiska 

prövningar.
 23

  

 

Den författare som troligen sammankopplas mer än någon annan med idén om 

labyrinten är den argentiske poeten Jorge Luis Borges, vars noveller rymmer såväl 

fysiska som mentala labyrinter.
24

 Borges drabbades av blindhet i senare delen av sitt liv 

och Zampanos blinda författargärning skapar en möjlig referens mellan de båda. En 

likhet mellan Borges och Danielewski är att de återkommande använder sig av 

hänvisningar till eller refererar till påhittade böcker. Labyrinten är ett återkommande 

tema hos Borges, som väver in myten i andra historier, samt sammankopplar frekvent 

labyrinten och labyrintiskt tänkande med en ”dimension of obsession”.
25

 I Borges 

noveller förekommer idén om texten som labyrint genomgående då författaren 

”persistently uses the labyrinth to suggest how the shapes of thought and their printout 

in writing both inform and reflect the shapes of their worlds”.
26

 Denna koppling mellan 

labyrint, tanke och text visar hur gestaltningen av en karaktärs tankar i tryckt form 

också och ovillkorligen är en representation av dennas perception av omvärlden. Det är 

                                                                                                                                          
överge allt hopp under nedstigningen till Helvetet. Det sker ytterligare en litterär förankring i samma 

stycke då Zampano citerar Satan på plats i Helvetet i John Miltons Paradise Lost: ”Regions of sorrow, 

doleful shades, where peace and rest can never dwell, hope never comes, that comes to all”. John Milton, 
Paradise Lost, London, 2003, I:65-67.     
22 Falconer, 2005, s. 5. 
23 Moderna labyrintskildringar kan ses i filmer som Apocalypse Now (1979) av Francis Ford Coppola, 

The Shining (1980) av Stanley Kubrick, När lammen tystnar (1991) av Jonathan Demme samt tv-serien 

True Detective (2014) där myten om labyrinten ges nya tolkningar. Huvudkaraktärerna träder in i 

symboliska labyrinter, besegrar monster i mänsklig skepnad och finner någotsånär oskadda vägen ut ur 

labyrinten med ny självinsikt som belöning. 
24 I en av sina noveller, ”The House of Asterion”, återger Borges exempelvis den klassiska Minosmyten, 

på typiskt Borgesmanér, berättad utifrån Minotaurens perspektiv.  
25 Faris, 1988, s. 88. 
26 Faris, 1988, s. 88. 
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ett återkommande tema hos Borges och de författare efter honom som använder 

labyrinter tematiskt i sina verk. 

 

Tematisk analys som metod 

House of Leaves är ett verk som författats med en tydlig intertextuell medvetenhet 

gällande de troper som sammankopplas med historier om labyrinter. Det medför 

samtidigt vissa tematiska förväntningar på utvecklingen som följer i romanens 

berättelser där labyrinten står i fokus.
27

 På flera av romanens berättarlager aktualiseras 

historier om Theseus, Minos, Minotauren och Ariadne och åtskilliga kommentarer och 

jämförelser görs i relation till de mytologiska karaktärerna och deras öden. Romanen 

ställer vidare krav på läsaren genom dess form och intermediala dimensioner. Den utgör 

ett gott exempel på vad Espen Aarseth betecknar som ”ergodisk litteratur” – det vill 

säga en text som medelst olika narrativa grepp tvingar läsaren att interagera med texten, 

med upprepade tydliga val.
28

 Aarseths term ”ergodisk litteratur” utgår från ”ergodic, 

using a term appropriated from physics that derives from the Greek words ergon and 

hados, meaning ´work´and ´path´. In ergodic literature, nontrivial effort is required to 

allow the reader to traverse the text”.
29

 Aarseths begrepp åsyftar således den form av 

texter som förutsätter att läsaren genomför någon form av handling. Termen är vidare 

starkt kopplat till det mer övergripande begreppet cybertext. Med cybertext avser 

Aarseth ett fokus på ” the mechanical organization of the text, by positing the intricacies 

of the medium as an integral part of the literary exchange. However it also centers 

attention on the consumer, or user, of the text, as a more integrated figure (...)”.
30

 

Cybertext är ett frekvent förekommande namn på de till synes oändliga hypertexter 

Internet bygger på samt lyfts även fram i förhållande till interaktiva medier med 

flervalsmöjligheter såsom datorspel och konsolspel. Båda begreppen är passande just 

                                                
27 Litteraturvetaren Werner Sollers framhåller en definition av tema som ”the subject of discourse, 

discussion, conversation, meditation, or composition; a topic” samt motiv som “a type of incident, a 

particular situation, an ethical problem, or the like, which may be treated in a work of imagination.” 
Werner Sollers, “Theme” as a Theme”, The Return of Thematic Criticism, red. Werner Sollers, London, 

1993, s. 1.  
28 Syftet med den ergodiska texten kan beskrivas som aktivt omkastande, genom att avbryta den linjära 

läsningen skapas ett motstånd mellan läsare och text – mekanismen är inte helt olik Bertolt Brechts 

Verfremdungs-effekt.En ergodisk text påtvingar läsaren ett ovant och osäkert läsperspektiv som kräver 

aktivt beslutsfattande av läsaren. Aarseth menar att: ”The cybertext reader, (…) is not safe, and therefore, 

it can be argued, she is not a reader. The cybertext puts its would-be reader at risk: the risk of rejection. 

The effort and energy demanded by the cybertext of its reader raise the stakes of interpretation to those of 

intervention.” Espen Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore, 1997, s. 4 
29 Aarseth, 1997, s. 1. 
30 Aarseth, 1997, s. 1. 
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för att undersöka texten som en labyrintisk väg med läsaren som vandraren som väljer 

sin egen stig. Aarseth anknyter till idén om cybertexten som labyrint med Borges 

förgrenande gångar som exempel. Läsaren tvingas till val samt en ständig medvetenhet 

om de stigar som måste väljas bort: 

  

I refer to the idea of a narrative text as a labyrinth, a game, or an imaginary world, in which the 

reader can explore at will, get lost discover secret paths, play around, follow the rules and so 

on. The problem with these powerful metaphors, when they begin to affect the critic´s 

perspective and judgment, is that they enable a systematic misrepresentation of the relationship 

between narrative text and reader; a spatiodynamic fallacy where the narrative is not perceived 

as a presentation of a world but rather as the world itself. 31 

  

Det ”felslut” som Aarseth varnar för, som berör relationen mellan innehållet (labyrinten 

i texten) och formen (texten som labyrint) i House of Leaves, är något jag bär med mig i 

analysen då undersökningen av verket stärks av en medvetenhet av denna 

återkommande interaktion.  

 

Den tematiska läsning som jag utför går i linje med den som Wendy Faris genomför i 

sin bok Labyrinths of Language: Symbolic Landscape and Narrative Design in Modern 

Fiction. Faris gör en analys av litterära representationer av labyrinten och ser ett 

samband mellan tema och form när det gäller just labyrintiska texter. Det är genom 

denna förbindelse som hennes idé om texten som ett symboliskt landskap framträder, då 

genom ett samspel mellan innehåll och form. Faris symboliska landskap berör därför 

både textens innehåll där karaktärer som Navidson utför labyrintiska prövningar och 

den textuella utformningen av ett verk, likt romanen House of Leaves, där meningar 

bildar gångar och spår som läsaren följer. Det labyrintiska konceptet framträder därför 

tydligast genom en analys av både innehåll och form. I House of Leaves är detta 

symboliska landskap ständigt närvarande och kan samtidigt kopplas till katabasis-

motivet genom ett av många illustrativa exempel från romanen. En av de många 

strukturella troper som kännetecknar den katabasiska resan och som även tydligt 

gestaltar upplevelsen av en främmande värld är förekomsten av rumsförvrängningar 

(distortions of space).
32

 I House of Leaves synliggörs idén om Faris symboliska 

                                                
31 Aarseth, 1997, s. 3.  
32 Falconer presenterar 16 motiv som frekvent återkommande inom katabasiska narrativ varav ett 

kännetecknas av ”distortions of space ( such as the telescoping of distances, compression and contraction, 

or extreme changes in gravitational fields)”. Falconer, 2005, s. 43. 
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landskap tydligt genom användandet av denna trop då Navidson sjunker nedåt genom 

labyrinten under en av sina vandringar i berättelsen. Samtidigt som karaktären Navidson 

sjunker skrivs texten som beskriver denna handling i vertikalt nedåtstigande led samt 

uppochned och utspritt på boksidan: ”Navidson is sinking Or the stairway is stretching, 

expanding. (289).”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av Faris viktigaste slutsatser om det symboliska landskapet är att ”the reason that the 

labyrinth lends itself to such an analysis is that it is an image with spatial and temporal 

properties that can be embodied in the structural features of the text”.
33

 Det är genom 

samspelet mellan det konceptuella och det konkreta som labyrinten som symbol och idé 

framträder tydligast, samtidigt som struktur och mytologisk symbol. I detta exempel 

måste läsaren vända på den fysiska boken för att tyda texten, och sedan återvända till 

den ursprungliga textpositionen på nästa sida. På så vis tvingas läsaren att möta den 

labyrintiska texten ”in two diffent ways, in the case of labyrinths and labyrinthine 

narrative, both spatially and temporally”.
34

 Min analys följer båda dessa dimensioner 

genom en läsning som prövar hur det symboliska landskapet, genom de temporala och 

spatiala dimensionerna i verket förhåller sig till varandra, till labyrinten i berättelsen om 

Navidsons och i huvudsak till det övergripande katabasis-motivet.  

 

                                                
33 Faris, 1988, s. 13. 
34 Faris, 1988, s. 13. 
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Textformella aspekter i House of Leaves 

Det föregående bildexemplet där Navidson sjunker visar bara en av de många 

typografiska variationer i vilket det symboliska landskapet framträder – det sker genom 

en medveten relation mellan form och innehåll och ett nyttjande av ett flertal 

intermediala grepp. Litteraturvetaren Lars Elleström menar att intermedialitet uppstår då 

det sker en överträdelse över konstruerade mediegränser, där ”Intermediality would thus 

be something that sometimes ’happens’; an effect of unconventional ways of 

performing medial works”.
35

 Det skapas på så sätt en gränszon som läsaren själv måste 

träda över för att nå förståelse – på så vis besläktat med eller överordnat, Aarseths 

begrepp ”ergodisk litteratur”. På grund av verkets intrikata konstruktion vill jag därför 

införa tre övergripande termer för min textanalys: paratext, palimpsest samt visuell 

apostrof. De två första termerna är hämtade från den franske litteraturkritikern Gérard 

Genette, men används här relativt fritt och metaforiskt. Den tredje är myntad av 

litteraturvetaren Sami Sjöberg och berör den intermediala ambitionen att via text kunna 

uttrycka intighet (nothingness).   

 

Genette definierar paratext som en uppsättning texter som är intimt sammanflätade med 

den egentliga texten: titlar, undertitlar, för- och efterord, fotnoter, kommentarer skrivna 

i textens marginal och direkta illustrationer.
36

 Enligt Genette förser paratexter 

berättelsen med en texyta där kommentarer och iakttagelser som kopplas till texten ger 

utrymme för en fördjupad förståelse av detsamma. Samtidigt fungerar dessa som 

trösklar för läsaren att kliva över i sin förståelse av texten. Paratexter kan även användas 

som metalitterära grepp för att ifrågasätta autenticiteten i den kommenterade texten och 

göra läsaren medveten om en möjlig ”falsk” text. Ordet palimpsest betecknar en 

ursprunglig text som strykits över eller delvis raderats till förmån för en ny text som 

framträder på samma yta i relation till den förra.
37

 Den senare texten gör ingrepp på den 

föregående och kan fungera både som en kommentar eller ett försök att ersätta platsen 

för texten och på så sätt även auktoriteten i läsningen. Överstrukna texter kan även 

signalera misstag i skrivandets stund, uttrycka den fiktiva författarens känslomässiga 

                                                
35 Lars Elleström,”The Modalities of Media: A Model for Understanding Intermedial Relations”, Media 

Borders, Multimodality and Intermediality, red. Lars Elleström, Basingstoke, 2010, s. 28.  
36 Gerard Genette, Palimpsests: Literature in the Second Degree, Lincoln, 1997, s. 3. 
37 En palimpsest beskrivs som ”a written document, typically on vellum or parchment, that has been 

written upon several times, often with remnants of earlier, imperfectly erased writing still visible”. 

Palimpsest: Editorial Theory in the Humanities, red. George Bornstein & Ralph G. Williams, Ann Arbor, 

1993, s. 1. 
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tillstånd eller försöka att dölja något som tidigare presenterats. Labyrinten fungerar som 

en passande metafor för paratexten. Den labyrintiska texten har ett mål som läsaren kan 

nå genom att följa den löpande till dess slut. De överstrukna texterna kan ses som 

representationer för tidigare misstag eller irrvägar och berättarens känslomässiga 

tillstånd kan, som i House of Leaves, gestaltas genom olika slags typsnitt, färgkodningar 

eller fantasifulla textorienteringar.
38

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I House of Leaves blir palimpsester tydliga uttryck för konflikter mellan de olika 

berättarlagren och ger även inblick i berättarnas inre tankar vilket färgar intrycken av 

texterna. I min tolkning fungerar dessa begrepp som förklaringar till verket. Bokens 

användning av paratexter och palimpsester öppnar upp tolkningsmöjligheterna genom 

en mångfald av röster och skapar grund för osäkerhet gällande sanningshalten i de 

många narrativen. Läsaren måste själv navigera mellan olika tolkningar, återvända till 

tidigare texter samt avgöra vilken trovärdighet olika källor besitter. House of Leaves 

medvetna bruk av palimpsesten som litterär teknik förstärks ytterligare av bokens 

                                                
38 De olika berättarlagren åtföljs av en mångfald av typsnitt som individualiserar och särskiljer de olika 

berättarna. Boothroyd tolkar betydelsen av typsnitten som att ”Zampanò's academic commentary appears 

in Times Roman, the font associated with newspapers and the linotype; Truant's footnotes are in Courier, 

imitate a typewriter's inscription, and thematically identify him as the middle-man, the ’courier’ of the 

manuscript; the terse notations from the Ed. are aptly presented in Bookman”. Boothroyd, 2015, s. 8.  
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visuella formgivning genom att inkludera en mångfald av typsnitt, tomma sidor, 

blindskrift, upp och nedvända bokstäver, spegelvänd text, inslag av något som starkt 

påminner om konkretistisk diktning och andra stilistiska grepp som gör romanen House 

of Leaves till en litterär mise en abyme – en textlabyrint av mening. Hursomhelst rör det 

sig om en roman som på ett mycket handfast vis avtvingar läsaren uppgiften att 

navigera genom en vittförgrenad och irrande text. 

 

Den förvirrande och kaotiska läsupplevelsen av romanen förstärks även av användandet 

av det som Sami Sjöberg kallar för visuella apostrofer – det som inom den klassiska 

retoriken benämns aposiopes –, dvs inklusion av tomhet där texter får ny innebörd 

genom uppbrott och fragmentarisering, genom utraderandet eller döljandet av en eller 

flera bokstäver eller ord.
39

 Genom att inkludera en tomhet så skapas en representation 

av intighet, då ”representation is the only way to approach nothingness, because 

nothingness cannot be presented”.
40

 Sjöberg introducerar samtidigt konceptet 

meontologization som studiet av att gestalta intigheten.
41

 Då House of Leaves påtvingar 

läsaren frekventa intermediella gränsöverträdelser samt tvingar in denne i en 

fragmentariserad läsform blir dessa textformella aspekter viktiga för att romanen. Det 

fragmentariska skrivandet påminner även läsaren om de olika läsbara ”gångar” som står 

till buds i texten. Formvalet går möjligtvis även att relatera till det som Anders Olsson 

kännetecknar det fragmentariska skrivandet: ”Att skriva fragment är att fortlöpande 

öppna sig för det okända.”
42

   

 

                                                
39 Sami Sjöberg, ”Media on the Edge of Nothingness: Visual Apostrophes in Lettrism”, Media Borders, 

Multimodality and Intermediality, red. Lars Elleström, Basingstoke, 2010, s. 126. 
40 Sjöberg, 2010, s. 128. 
41 Sjöbergs egna definition av denna term lyder:”It refers to the study of what remains outside notional 

language; to what has yet not yet been objectified or is beyond objectification. The perception of such a 

lack of concepts as nothingness is practical, because nothingness cannot be made into an object or 

thought. This is to say that nothingness does not lend itself to semiotic imagination, and as a 

counterweight to interpretation, it shapes the coherence of the artwork.” Sjöberg, 2010, s. 128. 
42 Anders Olsson, Skillnadens konst: sex kapitel om moderna fragment, Stockholm, 2006, s. 48. 



  
 

- 18 - 

I början av resan 

Jag vill i de följande avsnitten analysera Navidsons labyrintiska resa som en mytologisk 

vandring där jag använder katabasis-motivet som struktureringsprincip. Jag aktualiserar 

samtidigt de moderna helvetesvandringar som skildras inom litterära verk idag och 

undersöker en intertextuell och intermedial tolkningsyta genom att sammankoppla 

Navidsons visdomsresa med den nordiska mytologins Oden. 

 

Den mytologiska vandringen 

Will Navidsons upptäckt av labyrinten leder honom in på en resa från fascination till 

besatthet där vandringen i labyrinten blir ett fysiskt möte med det okända och en 

konfrontation med det egna jaget. Zampanos första iakttagelse karaktäriserar Will 

Navidson som en plågad besatt själ, där det personliga filmskapandet avslöjar hur Will 

”admits to carrying around his own alienating and intensely private obsessions” (17). 

Zampano utgår från information som läsaren inte har då han uppger ett namn, Delial, 

som orsak bakom denna fixering men menar samtidigt att ”no one had any idea who she 

was or why she haunted his thoughts and conversations like some albatross” (17). Will 

blir, likt Dante i saknaden av sin Beatrice, den som ovetande stiger ner i mörkret i 

mitten av sitt liv, redo för en förändring och plågad av gamla minnen.
43

 ”The Navidson 

Record” inleds med en proleps i form av en förebådande utsaga om den intet ont anande 

Navidson:  

 

Not once during those initial minutes does Navidson indicate he knows anything about the 

impending nightmare he and his entire family are about to face. He is wholly innocent, and the 

nature of the house, at least for a little while, lies beyond his imagination let alone his 

suspicions (8).   

 

Wendy Faris menar att steget in i labyrinten markerar en gränsöverträdelse från en trygg 

värld till en osäker framtid där personlig utveckling och säkerhet står på spel.
44

 En 

framgångsrik vandring genom labyrinten signalerar att vandraren är redo för en ny fas i 

sitt liv. Med hänvisning till religionshistorikern Mircea Eliade framhåller Faris att resan 

                                                
43 Wills skuldkänslor härstammar från det val som gjort honom känd och den skam han känner inför sitt 

prisbelönade fotografi av en döende flicka. Minnena följer honom som ett hjärnspöke genom romanen. 

Albatross-metaforen hämtas från Samuel Taylor Coleridges dikt Balladen om den gamle sjömannen där 

huvudkaraktären, en gammal sjöman, skjuter en albatross och denna handling leder till bedrövelse och 

hemsökelser. Som straff hängs den döda fågeln kring sjömannens hals som en symbol för undergång 
44 Faris, 1988, s. 63. 
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för vandraren går mot ”the center of the self”, en resa mot ett heligt och evigt liv.
45

 Den 

personliga resan genom labyrinten kan även läsas i en religiös eller mytologisk kontext 

vilket kan skönjas bland annat genom Dantes helvetesvandring i Den gudomliga 

komedin.
46

 Inom traditionell kristen symbolik representeras jordelivet av labyrinten där 

dess centrum ställföreträder himlen, vilket sker genomgående genom labyrinter med en 

väg.
47

 Den troende måste följa rätt väg i livet och på samma gång undvika världens 

faror och göra avkall på de personliga frestelserna och synderna. Inom grekisk mytologi 

existerar resan både som en fysisk färd och ett inre förändringsarbete, hos Theseus i 

labyrinten och hos Odysseus på resan mot Ithaka.
48

 Resan in i labyrinten symboliserar 

traditionellt en initiationsrit i enlighet med Theseus vandring i ”ursprungsmyten”. 

  

Navidsons resa kan, likt Theseus vandring, läsas i ljuset av Joseph Campbells urmyt 

som beskrivs i The Hero of a Thousand Faces, där hjältens resa följer en rad 

betydelsefulla handlingar och scenarion. Utifrån denna urmyt kan berättelsen om 

Navidson beskrivas genom hjältesagans typiska förlopp: ”departure, fulfillment, and 

return”.
49

 Genom dessa tre skeden genomgår hjälten en transformativ vandring mot ett 

nytt och insiktsfullt liv och återvänder efter att ha mött det okända samt genomgått en 

symbolisk död och återfödelse.
50

 Litteraturprofessorn Gaetano Cipolla, som har 

undersökt labyrintens psykologiska betydelser i Labyrinth: Studies of an Archetype 

menar att labyrinten är en hybrid, alltid skapad som en gränsplats, ett ”in-between 

place” mellan två världar, vår värld och en annan.
51

 Cipollas analys av labyrintens 

psykologiska symbolik erbjuder flera olika tolkningar, som en dödens plats, ett möte 

med det undermedvetna, ett sökande efter ett nytt jag eller ett nedstigande i Helvetet.
52

  

 

                                                
45 Faris, 1988, s. 63. 
46 Faris, 1988, s. 107. 
47 Faris, 1988, s. 107. 
48 Mircea Eliade använder myten om Odysseus som exempel för att illustrera det personliga 

förändringsarbetet hos en labyrintisk vandrare: ”I believe that the myth of Ulysseus is extremely 

important to us. Each of us will have something from Ulysseus, searching, like him, trying to get to some 

place and undoubtedly finding our country, our home, ourselves. But, like in the labyrinth, in any travel 
there is the risk of getting lost. If you manage to exit the Labyrinth, to find your home, then you become a 

different being.” Citat från Iulian Boldea, ”Mircea Eliade. The Escape from the Labyrinth”, Journal of 

Romanian Literary Studies 9/2016 s. 25–26. 
49 Joseph Campbell, The Hero of a Thousand Faces, London, 1988, s. 36. 
50 Hjälten lämnar först sitt trygga liv och träder över en gräns in i det okända på jakt efter något där han 

utsätts för prövningar och frestelser med vinster och förluster till följd som utvecklar hans karaktär. 

Genom en följande triumf så förvandlas hjälten genom sina erfarenheter och genomgår en förändring till 

det bättre som kan vara av moralisk, andlig eller social natur för att till slut återvända till hemmet som en 

förändrad karaktär som därefter berikar det samhälle han är sprungen ur. 
51 Gaetano Cipolla, Labyrinth: Studies of an Archetype, New York, 1987, s. 25. 
52 Cipolla, 1987, s. 24–25. 



  
 

- 20 - 

Moderna helvetesvandringar 

Danielewski förenar resan i labyrinten med en underjordsvandring i House of Leaves 

och skriver på samma gång in sig i en tradition av metaforiska helvetesskildringar som 

etablerats under 1900-talets andra hälft.
53

 Rachel Falconer skriver fram denna tradition i 

Hell in Contemporary Literature – Western Descent Narratives since 1945 då hon 

menar att vi i västerländsk sekulär mening i flera avseenden styrs av en katabasisk 

föreställningsvärld (katabatic imagination) vilket avtecknar ”a world-view which 

conceives of selfhood as the narrative construct of an infernal journey and return”.
54

 

Falconer menar vidare att detta metaforiska nedstigande i Helvetet på samma gång 

blottlägger ”the infernal nature of individual psyches, as well as twentieth-century 

institutions, governments and histories”.
55

 Navidsons nedstigande sammanfaller med att 

han lämnar hemmet och familjelivet och stiger in i korridoren och senare även i 

labyrinten. Här gör det mytologiska motivet katabasis sig synligt som kännetecknar den 

mer detaljerade hjälteresa som rör sig specifikt ner i just underjorden eller Helvetet.
56

 

Grekiskans katabasis är en sammansättning av ordet κατά i betydelsen,”ned, mot (i 

fientlig avsikt), mot (fram till) o. tillbaka, med åstadkommande av upplösning”.
57

 

Ordets efterled utgörs av ”bas”, den lägsta delen, grundval eller undre del som bär upp 

något.
58

 Motivet beskrivs i sin etymologiska helhet som en resa ner i jordens inre.
59

 

Katabasis-resan kan gestaltas genom en mångfald av tematiska variationer. Tidigare 

läsningar har tolkat den som en möjlig prövning av hjältemod eller en triumf över 

döden, en andlig resa mot kunskap och ett uttryck för ett eskatologiskt budskap, samt ett 

bevis för dödens oundviklighet.
60

 Falconers taxonomi av den katabasiska resan, likt 

Campbells generella hjälteresa, inleds med en avresa och avslutas med en återkomst: 

 

                                                
53 Traditionen exemplifieras hos Falconer bland annat genom verk som Primo Levis Är detta en människa 

(1947), Salman Rushdies Marken under hennes fötter (1999) samt filmen Apocalypse Now (1979) av 

Francis Ford Coppola.  
54 Falconer, 2005, s. 2. 
55 Falconer, 2005, s. 5. 
56 Katabasis-motivet återfinns förutom i Ariadne-myten även vid Odysseus besök hos Teresias i Hades, i 

Dantes Inferno, hos Herakles som räddar Theseus från underjorden och i myten om Orfeus och Eurydike.  
57 Uppslagsord ”Kata-”, prefix, SAOB, 15 mars 2019 
58 Uppslagsord ”Bas”, sbst.1, SAOB, 15 mars 2019 
59 Katabasis beskrivs även i engelsk översättning som “a going down, a descent”, Erling B. 

Holtsmark,”The Katabasis Theme in Modern Cinema”, Classical Myth & Culture in the Cinema, red. 

Martin M. Winkler, New York, 2001, s. 25.   
60 Katerina Mikellidou, ”Euripides’ Heracles: The Katabasis-Motif Revisited”, Greek, Roman, and 

Byzantine Studies 55/2015 s. 330.  
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In classical katabasis, the descent to Dis or Hades is about coming to know the self, regaining 

something or someone lost, or acquiring superhuman powers or knowledge. The descent 

requires the hero to undergo a series of tests and degradations, culminating in the collapse or 

dissolution of the hero´s sense of selfhood. In the midst of this dissolution comes the infernal 

revelation or the sought after power, or the spectre of the beloved. The hero then returns to the 

underworld, in some cases succeeding, in other cases failing to bring back this buried wisdom, 

love or power from the underworld.61 

 

I House of Leaves utgör vandringarna i labyrinten katabasis-resor på flera plan där 

karaktärerna genomför såväl fysiska som psykologiska resor. Litteraturvetaren Linda 

Lappin menar att på ett psykologiskt plan så innebär katabasis-resan en tid av ensamhet 

och tvekan, sorg och fara, där vandraren stundtals känner sig alienerad från sina älskade 

och möjligtvis upplever en upplösning av den egna identiteten.
62

 För Navidson sker 

denna upplösning under den sista resan in i labyrinten när besattheten av att utforska 

labyrinten och avtvinga den ett syfte eller en mening – ett slut – tagit över honom: 

”Memories cease to surface. Sorrow threatens to no longer matter. Navidson is 

forgetting. Navidson is dying. Very soon he will vanish completely in the wings of his 

own wordless stanza.” (483–484). Katabasis-temat innebär samtidigt en resa mot 

självinsikt där jakten efter ett förlorat jag är central.
63

 Resan till underjorden utmanar 

gränsen mellan två världar, en övre trygg ljus värld och en undre okänd full av 

mörker.
64

 Falcon menar att de fiktiva underjordsresor som görs under 1900-talets andra 

hälft inte för sina hjältar till eviga utomvärldsliga riken utan protagonisterna, likt 

Navidson, “are found peering through cracks, ripping back curtains, opening trapdoors 

to find infernal worlds contingent and coterminous with our own”.
65

 Samtidigt som 

Navidson upplever att hans jag upphör att existera återvänder han till den trygga världen 

med Karens hjälp, men Will återvänder utan någon hjältes triumf. Han finner aldrig 

labyrintens mitt, inte heller försonas han med sig själv.
66

 

 

                                                
61 Falconer, 2005, s. 3. 
62 Linda Lappin, ”Your Journey to Hell and Back - The Greek Concept of Katabasis can Provide Analysis 
and Structure for Creating Strong Narratives”, s. 2. 

http://www.pokkoli.org/files/Katabasis_The_Writer.pdf (besökt 190426)  
63 Holtsmark, 2001, s. 26. 
64 Mikellidou, 2015, s. 330. 
65 Falconer, 2005, s. 4. 
66 Genom en av bokens många kommentatorer framhålls ett avståndtagande från dramatiska 

konventioner: ”If The Navidson Record had been a Hollywood creation, Delial would have appeared at 

the heart of the house” (395). Zampano kommenterar även: ”But The Navidson Record is not a 

Hollywood creation and through the course of the film Delial appears only once, in Karen´s piece, 

bordered in black, frozen in place without music or commentary, just Delial: a memory, a photograph, an 

artifact.” (395). 
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Vid katabasis-resans slut följs det symboliska nedstigandet i labyrinten alltid av ett 

uppstigande där vandraren finner sig förändrad för alltid, förutsatt att han hittar ut. 

Temats betydelse kan även fördjupas och förändras genom upprepade nedstigningar i 

underjorden där flera möten med döden innebär att hjältens seger blir dyrköpt.
67

 

Navidson överlever flera vandringar i labyrinten men förlorar samtidigt sin tvillingbror 

Tom när labyrinten reagerar på dem som trängt in i den. Den attackerar familjen när 

strukturella skiften även börjar ske inne i husets alla rum, som om den mörka labyrinten 

inkräktar på den ljusa världen. Tack vare Karen finner Navidson vägen tillbaka, och han 

återförenas slutligen, ärrad och lemlästad, med sin traumatiserade familj. De lämnar Ash 

Tree Lane och labyrinten bakom sig: ”The Navidsons may have left the house, they may 

have even left Virginia, but they will never be able to leave the memory of that place.” 

(526). Falconer menar att de helveten som skildras i moderna underjordsresor är 

betydligt mer skrämmande genom deras förmåga att aldrig verkligen försvinna efter att 

resan nått sitt slut: ”once the trapdoor to that other, deeper reality is thrown open, it can 

never be closed. In such cases, the function of the descent journey can no longer be to 

overcome and subjugate the dark realm.”
68

 Falconers utsaga illustreras i House of 

Leaves av Navidsons oförmåga i att stänga dörren till labyrinten eller att nå dess mitt. 

Han tvingas, efter att ha förlorat sin bror, en hand och ett öga, att fly den, tillsammans 

med sin familj. Falconer menar att vandraren aldrig kan besegra den andra inkräktande 

världen i triumf. Navidson kommer till en liknande insikt: “I kept looking for 

assurances, for that gentle ending, but I never found it. Maybe because I know that place 

is still there. And it always will be there.” (527). Den överlevande katabasis-vandrarens 

uppgift är istället att “acquire the ability to live with the double-vision or to stand astride 

the two realities”.
69

 För Navidson blir den nyfunna insikten en vinst, om än en dyr 

sådan. Efter att ha överlevt labyrinten gifter sig Will och Karen och Navidson blir till 

slut en engagerad familjefar med fokus på sina barn. Karen drabbas av bröstcancer och 

tappar sitt hår efter en följande strålbehandling. Förlusten av Wills öga och hand samt 

Karens hår blir symbolisk i den mening att deras tidigare liv och meningsskapande 

karriärer påverkas. Fotografen saknar nu djupseende tillsammans med den hand som 

                                                
67 Euripides Herakles används som exempel på en hjälte vars resor till underjorden kännetecknas av 

utvecklingen från hjälte till man. Katabasis blir här ett uttryck för liv och död snarare än en traditionell 

hjälteresa och två sorters hjältemod utforskas istället inom samma berättelse. Herakles första triumf över 

döden i underjorden ses inledningsvis som hans främsta stordåd och skänker honom den traditionella 

hjälterollen. Hans andra resa kännetecknas däremot av Herakles dödlighet som människa då han 

genomgår en symbolisk död och återvänder till livet som en försvagad människa snarare än allsmäktig 

hjälte. Mikellidou, 2015, s. 331–332. 
68 Falconer, 2005, s. 4. 
69 Falconer, 2005, s. 4. 
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tidigare höll i kameran, cancerbehandlingen förändrar den forna fotomodellens utseende 

på flera sätt. Den nyfunna insikt som infinner sig efter katabasis-resans slut kopplas i 

den moderna helvetesvandringen till ett förändrat perspektiv, ett nytt fokus mot den 

värld man återvänder till: ”the return from Hell depends on an inversion of perspective, 

a clarification and a reorientation of values, leading not to transcendence but to an 

affirmation of the everyday, material world.
70

 Den välkända och trygga världen blir nu 

familjen Navidsons främsta prioritering och barnen blir samtidigt mer 

uppmärksammade av sina föräldrar. Karen konfronterar sina rädslor, bland annat sin 

klaustrofobi för att rädda Will från labyrinten. Will blir nu familjefadern som sätter sin 

fru och sina barn i det främsta rummet. De båda karaktärerna byter här perspektiv, 

Karen blir den som (ofrivilligt) utforskar labyrinten, Wills fokus flyttas från den yttre 

världen till familjen. Den katabasiska föreställningsvärlden som konstruerar ”selfhood 

as the narrative construct of an infernal journey and return” visar sig genom det långa 

lidande som familjen Navidson fått utstå och uthålligheten hos karaktärerna då de till 

slut lyckas återvända till den trygga samvaron. Föreställningsvärlden framträder även 

genom en av kommentarerna på romanens fjärde berättarlager som uppmärksammar 

Navidsons efterspel, hans fortsatta passion för sitt filmarbete med familjen i fokus: 

”Passion has little to do with euphoria and everything to do with patience. It is not about 

feeling good. It is about endurance. Like patience, passion comes from the same Latin 

root: pati. It does not mean to flow with exuberance. It means to suffer”. (527). 

Navidson når visdom tack vare sin uthållighet efter en helvetesvandring full av 

uppoffran och djupt lidande. Hans passion byter riktning från den yttre världen som 

upptäcktsresande i labyrinten mot den inre och familjen. 

 

 

Katabasisk omvändelse 

Falconer framhåller att narrativ som innehåller katabasiska resor erbjuder en form av 

historier med ”a positive structure for representing the process by which a self is created 

out of adversity”.
71

 I slutet av sin sista resa i labyrinten inträder Navidson i ett nära-

döden tillstånd. Navidson har tidigare varit oerhört noggrann med att markera sin väg 

genom labyrinten så han kan hitta hem, men nu överger han alla tankar på att försöka 

återvända. Uppgivenheten tydliggörs genom att Navidson successivt överger sin 

                                                
70 Falconer, 2005, s. 140. 
71 Falconer, 2005, s. 5. 
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utrustning och proviant, genom att göra sig av med de världsliga ägodelarna försvinner 

”den röda tråd” som kan leda honom tillbaka genom labyrinten. Navidson upplever 

slutligen hur han börjar falla nedåt, hans rumsuppfattning förändras och världen 

omkring honom tynar bort. Han vänder sig därför inåt: ”’It´s not fair in a way. I´ve been 

falling down so long it feels like floating up to me –’ Soon though he grows less 

concerned about where he is and becomes more consumed by who he once was”. (473). 

Bland de många troper som lokaliserats inom katabasiska narrativ är förändringar i rum 

(distortion of space), vilket nämnts tidigare, samt tid (distortion of time) vanligt 

förekommande.
72

 Wills uppfattningsförmåga av tid och rum förvrängs och Wills fokus 

riktas nu inåt, mot de egna minnena och de människor han älskar, Karen, brodern och 

barnen. Ett perpektivskifte likt Wills är centralt för katabasiska narrativ då ”the central 

dynamic of katabatic narrative consists of a radical shift of temporal perspective from 

historical to theological or mythic time”.
73

 Wills inåtrörelse och förändrade perspektiv 

leder till ny personlig insikt och inåtrörelsen sammanfaller här med en omvändelse, den 

andra av tre katabasiska mekanismer, vilken uppstår mellan nedstigning och 

återvändo.
74

 Omvändelsen är en mekanism, ”an inversion or turning upside down at a 

zero point”, som kan ske fysiskt i slutet av den labyrintiska vandringen men också vid 

ändpunkten av den inre resan där självinsikt uppstår.
75

 Falconer menar att ”descent 

narratives characteristically function like springs or hinges; there is always a kick-back 

movement, generated by the force of an underworld encounter”.
76

 Ett tydligt exempel på 

detta är Dantes vandring i helvetestratten när poeten klättrar över Satans kropp på 

Helvetets botten och vänder en vandring nedåt till en rörelse uppåt, från den lägsta 

platsen i Helvetet mot Skärseldsberget.
77

 Den katabasiska omvändelsen bör ses som 

befriandet av en börda där den omvända hjältens ”lightness is not a sign of his 

damnation but of his newfound freedom”.
78

 Omvändelsen kan samtidigt kopplas till hur 

känslan av att vara fängslad ersätts av en känsla av frigörelse eller insikt då ”it is the 

                                                
72 Falconer, 2005, s. 43. 
73 Falconer, 2005, s. 47. 
74 Falconer, 2005, s. 45. 
75 Falconer, 2005, s. 45. 
76 Falconer, 2005, s. 45. 
77 Den katabasiska omvändelsen har en central betydelse i teologiska underjordsnarrativ då syndaren går 

mot frälsning och det som en gång varit ersätts med det nya. Det sker under vandringen nedåt där 

syndaren omvänds genom att ”the new self is born from fire, like the legendary phoenix, out of extreme 

physical suffering or psychological despair”. Falconer, 2005, s. 46 
78 Falconer, 2005, s. 53. 
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extremity of the condition that produces the underworld insight (...).
79

 För Will sker 

detta då både labyrintens konturer och den egna identiteten börjar lösas upp:  

 

A little later, Navidson becomes almost light hearted, for a moment losing sight of the question 

of his own end, his own past, derailed by some tune now wedged in his head, drifting up from 

out of the blue, one he can remember but cannot quite name: “Something like . . . I think, 

[Coughs] [Coughs again] Now I find I changed my mind and opened up the door… (476) 

 

Wills minnen försvinner och tillsammans med dem glöms hans tidigare upplevda 

trauma bort. Kvar återstår endast några få fragment av popmusikaliska texter som är 

relevanta för Wills situation. Passande nog citerar Will textrader ur The Beatles Help då 

han inväntar döden för att i nästa andetag övergå till det klassiska 1800-talsörhänget 

”Daisy Bell (Bicycle Built for Two)”: ”Daisy. Daisy. Daisy. Daisy, Daisy, give me your 

answer do. I´m half crazy over the love of you. That´s not right.” (477). Wills tankar går 

i sista stund till minnet av dottern och möjligtvis även till en medvetenhet över den egna 

besattheten.
80

 Det existerar en koppling mellan litterära gestaltningar av psykisk 

sjukdom där sjukdomstillståndet beskrivs som ett metaforiskt nedstigande i en 

infernalisk undre värld med en jag-upplösning som är beroende av ”an inversion of 

perspective, a clarification and a reorientation of values, leading not to transcendence 

but to an affirmation of the everyday, material world”.
81

 Navidsons besatthet av 

labyrinten leder honom slutligen till att göra ett livsavgörande val. Han vänder, likt 

Orfeus, tillbaka blicken, mot familjen som han lämnat kvar i den ljusa världen. Det är 

något som betonas av Wills minne av Beatles-texten: ”Now I find I changed my mind 

and opened up the door”. (476).  

 

Till slut börjar Navidson tyna bort tillsammans med de ord som beskriver honom: ”very 

soon he will vanish completely in the wings of his own wordless stanza” (484). I samma 

stund uppfattar han ett ljus: ”Sure enough the final frames of Navidson´s film capture in 

the upper right-hand corner a tiny fleck of blue crying light into the void. Enough to see 

but not enough to see by”. (489). I omvändelsen, vid resans nollpunkt, sker mötet 

mellan vandraren och det utomvärldsliga: “At the zero point, the protagonist 

                                                
79 Falconer, 2005, s. 53. 
80 Wills recitation av ”Daisy Bell” skapar en tydlig intertextuell koppling till Stanley Kubricks sci fi-film 

2001 som populariserat textraden och använder den i en liknande livskvävande situation. Den artificiella 

intelligensen HAL 9000 kopplas manuellt ur efter att ha utvecklat ett medvetande med tillhörande insikter 

och ”dör” sakta samtidigt som den sjunger sången.  
81 Falconer, 2005, s. 141. 
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experiences a killing transparency, a deadly singularity of purpose. Through the eyes of 

this ultimate Other (the text´s Dis, Hades, Satan, or God), he sees himself whole – that 

is, wholly finalized, as if already dead. ”
82

 Navidson möter aldrig någon Minotaur i 

labyrintens mitt men når slutligen självinsikt. Tack vare Karen vaknar Will, skadad och 

vanställd, hos sin fru, vars upplevelser i labyrinten förblir dolda: ”Regardless of what 

finally enabled her to walk across that threshold, forty-nine minutes later a neighbor 

saw Karen crying on the front lawn, a pink ribbon in her hair, Navidson cradled in her 

lap.” (523). 

 

 

Navidson som Oden 

För att åskådliggöra både Campbells urmyt och Falconers resonemang om 

helvetesskildringar vill jag lyfta fram en tydlig och medveten intertextuell beröringsyta 

mellan Will Navidsons slutliga labyrintvandring och den nordiska mytologins Oden, 

med kunskap, bland annat i form av självinsikt som gemensam nämnare. Båda 

karaktärer gör liknande resor i jakt på visdom och självinsikt. Navidson har en nära-

döden upplevelse där han förlorar uppfattningen om tid och rum och återvänder från 

underjorden vanställd men med en ny syn på livet. Han förlorar sitt öga djupt nere i 

labyrintens mörker men vinner samtidigt ny insikt funnen i det inre. Oden offrar ett öga 

för att få dricka ur jätten Mimers visdomsbrunn och genomgår även senare en offerrit 

när han hänger sig själv uppochner på världsträdet Yggdrasil för att nå runornas 

hemligheter.
83

 Han försätter sig i ett transtillstånd vid dödens gräns och finner då att 

”hemligheten bakom runorna låg djupt förborgad i hans innersta”.
84

 Samtidigt kunde 

denna insikt inte släcka Odens kunskapstörst eller hans ”maniska jakt efter ytterligare 

visdom”.
85

 Kopplingen till Odens visdomsresa förstärks även med att House of Leaves 

avslutas med ordet Yggdrasil, det mytologiska världsträd som Oden en gång dog och 

återuppstod på. Ordet Yggdrasil bildar samtidigt ”stammen” på vad som kan tolkas som 

ett uppochnedvänt träd på romanens sista sida:  

 

                                                
82 Rachel Falconer, ”Bouncing Down to the Underworld: Classical Katabasis in The Ground Beneath Her 

Feet”, Twentieth Century Literature, Vol. 47, No. 4, 2001, s. 485. 
83 Runologen Lars Magnar Enoksen framhåller att när runor nämns i Eddadikterna är det aldrig 

skrivtecken som avses, utan ”ordet används alltid i betydelsen ’kunskap’, ’hemlighet’, ’att utforska det 

fördolda’eller ’färdighet’”. Lars Magnar Enoksen, Fornnordisk mytologi enligt Eddans lärdomsdikter, 

Lund, 2004, s. 74. 
84 Enoksen, 2004, s. 74. 
85 Enoksen, 2004, s. 73. 
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Yggdrasil var i mytologin ett askträd (ash tree) och familjen Navidsons hus där den 

mörka korridoren uppenbarar sig på är beläget på just Ash Tree Lane. Navidsons 

insikter når honom först efter att familjen lämnat Ash Tree Lane bakom sig. 

Bokstäverna som utgör namnet Yggdrasil åtföljs av en kort text utan avsändare vars 

berättare förbryllas av det förgrenade trädets övernaturlighet: ”What miracle is this? 

This giant tree. It stands ten thousand feet high. But doesn´t reach the ground. Still it 

stands. Its roots must hold the sky. O.” (709). Myten berättar även att en av Yggdrasils 

tre rötter löper ner i de dödas rike, i underjorden, likt Navidsons labyrint.
86

 De övriga 

två rötterna leder till asagudarnas ting vid Urdarbrunnen och Mimers visdomsbrunn, 

vilket skapar ytterligare tolkningsytor gällande visdom, gudar och underjorden. 

 

I mitten av resan 

 

Den främre delen av uppsatsen har introducerat analysens två utgångspunkter, vilka 

utgår från både tema och form - labyrinten som symboliskt landskap genom dess 

litteraturhistoriska och mytologiska sammanhang samt texten som labyrint genom dess 

                                                
86 Hilda Roderick Ellis Davidson, Nordens gudar och myter, Stockholm, 1984, s. 24. 
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textformella aspekter. Utifrån katabasis-motivet som struktureringsprincip har 

Navidsons mytologiska resa diskuterats mellan ett nedstigande och en återvändo. Jag 

vill i de avsnitt som följer koppla samman de labyrintiska vandringarna i House of 

Leaves med den katabasiska föreställningsvärlden som bygger på en infernalisk och 

farofylld resa. Labyrinten är en struktur som ofta sammankopplas med rädsla och 

genom flera betydande skräckkoncept som presenteras i det följande (det hemsökta 

huset, det kusliga) vill jag visa hur den katabasiska resan i House of Leaves når sin 

upplösning genom en återkomst, med uppoffran och insikt till följd. Navidsons hem blir 

ett hemsökt hus och det skräckfyllda nexus där det kusliga uppenbarar sig och i vilket 

en farofylld gränsöverträdelse leder till underjordsvandringar i labyrinten. 

 

 

Navidsons hem som skräckfyllt nexus 
 

I jämförelse med äldre tiders underjordsvandringar är det uppenbart att samtida 

skildringar är mer sekulära. Inom dessa skildringar gestaltas helvetesscenarion som 

ligger närmare en vardaglig och välkänd värld där ”hell is not a theological reality, but 

nor is it ’merely’ imaginary or conceptual; it it something closer to uncanny”.
87

 Det 

kusliga (the Uncanny) är det mångfacetterade och i huvudsak skräckrelaterade 

psykologiska begrepp som utvecklades av Emil Jentsch och Sigmund Freud där det 

familjära och välkända förvandlas till något skrämmande och okänt.
88

 Arkitektur-

historikern Anthony Vidler menar att det kusliga idag fungerar som ”a metaphor for a 

fundamentally unlivable modern condition” då det är våra alldagliga 

föreställningsvärldar, bland annat våra hem, som blir främmande för oss.
89

 En 

litteraturvetenskaplig applikation av Vidlers tankar återfinns hos litteraturprofessor 

Nicholas Royle där den senare menar att det kusliga erbjuder ”a means of thinking 

about so-called ’real life’, the ordinary, the familiar and everyday”.
90

 Det kusliga öppnar 

                                                
87 Rachel Falconer, ”Hell in our Time: Dantean Descent and the Twenty-first Century ’War on Terror’”, 
Hell and its Afterlife: Historical and Contemporary Perspectives, red. Isabel Moreira & Margaret 

Toscano, 2010, s. 221. 
88 Det kusliga är ett komplext och mångtydigt begrepp som spåras etymologiskt via engelskans the 

uncanny, till tyskans das Unheimlich, något som på samma gång är välkänd men gjort främmande: ”It can 

take the form of something familiar unexpectedly arising in a strange and unfamiliar context, or of 

something strange and unfamiliar unexpectedly arising in a familiar context. It can consist in a sense of 

homeliness uprooted, the revelation of something unhomely at the heart of hearth and home.” Nicholas 

Royle, The Uncanny, Manchester, 2003, s. 1. 
89 Anthony Vidler, The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, Cambridge, Mass, 

1992, s. x.  
90 Royle, 2003, s. 6. 
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samtidigt upp för ett perspektiv som tvingar betraktaren att minnas det upplevda, vad 

som en gång varit: ”the uncanny has been interpreted as a dominant constituent of 

modern nostalgia, with a corresponding spatiality that touches all aspects of social 

life”.
91

 Det är därför passande att det kusliga ofta sammankopplas med huset, den 

välkända och trygga plats som är central för familjelivet:  

 

The house provide an especially favored locus for uncanny disturbances: its apparent 

domesticity, its residue of family history and nostalgia, its role as the last and most intimate 

shelter of private comfort sharpened by contrast the terror of invasion by alien spirits.92 

 

Det inkräktande som sker i hemmet i samband med att det okända uppenbarar sig 

kännetecknas av en tydlig gränsöverträdelse, det trygga har gjorts osäkert och invaderats 

av något hotande. Royle har iakttagit denna överträdelse då han menar att det kusliga ”is 

often to be associated with an experience of the threshold, liminality, margins, borders, 

frontiers”.
93

 

 

Det hemsökta huset 

Som påtalats påminner historien om familjen Navidsons upplevelser om en genretypisk 

skräckhistoria, i det här fallet om en specifik undergenre, nämligen historien om ett 

hemsökt hus (haunted house story).
94

 Samtidigt blir historien på en tematisk nivå en 

skildring om familjetrauma och alienation. Labyrinten framträder på Navidsons 

narrativa lager som en fysisk struktur som manifesteras i hemmet hos en familj som 

precis har valt en ny väg i livet. Familjen Navidsons nyinköpta hus förväntas bli en 

vitalisering av Will och Karens relation, en plats där gamla sår äntligen kan läka och ett 

liv där barnen kan få den uppmärksamhet de behöver.
95

 Will brottas med skuldkänslor 

                                                
91 Vidler, 1992, s. x. 
92 Anthony Vidler, ”The Architecture of the Uncanny: The Unhomely Houses of the Romantic Sublime”, 

Assemblage, No. 3, 1987, s. 7. 
93 Royle, 2003, s. vii 
94 Det hemsökta huset har ett etymologiskt släktskap med det kusliga, vilket Royle noterar i läsningen av 

Freuds text The Uncanny: ”There is a peculiar moment (one of so many), quite late on in The Uncanny, 

when Freud speaks of where he ’might indeed have begun (his) investigation’, namely with the phrase, es 

spukt (it haunts´, ít spooks´, ít comes back´, ’it apparitions’ or in more neologistic fashion perhaps, ít 

spuks’). He observes: ’some languages in use today can only render the German expression ’an 

unheimlich house’ by ’a haunted house’. Royle, 2003, s. 51. 
95 Labyrinten dyker upp vid en tidpunkt då föräldrarna försöker återetablera kontroll över familjen och 

skapa stabilitet och trygghet. Vi ser även denna interna kamp för kärnfamiljen i Stephen Kings Varsel 

(1977) och Stanley Kubricks efterföljande filmatisering The Shining (1980) där en familj slits isär i mötet 

med både fysiska och metaforiska labyrinter. Både King och Kubrick används som direkta 

kommentatorer i House of Leaves då de intervjuas intradiegetiskt av Karen.  
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efter en karriär som berest fotojournalist där det fotografi som belönade honom med ett 

Pulitzer-pris också blivit en psykologisk börda som ständigt förföljer honom, något som 

metaforiskt beskrivs som en albatross som hänger runt hans hals.
96

 Det fotografi som 

belönat Will Navidson med ett Pulitzer-pris föreställer ett barn, en sudansk flicka vid 

namn Delial som kollapsat av svält på marken med en iakttagande gam i bakgrunden.
97

 

Karen lider av antydda familjerelaterade mentala trauman som tar sig uttryck i 

klaustrofobi och depression.
98

 Det framgår även att hon känner skam efter en tidigare 

otrohetsaffär. Det hemsökta husets skräckhistoria kan berättas genom olika variationer 

men i dess mitt står alltid en familj som utsätts för prövningar och åsamkas permanenta 

skador genom starka psykologiska påfrestningar.
99

 

  

Labyrinten i Navidsons hus fungerar som en mångsidig reflektionsyta för familjen. 

Genom att karaktärerna på olika sätt konfronteras och tvingas förhålla sig till labyrinten 

belyses olika aspekter av deras personligheter, särskilt i samband med att de tvingas 

konfrontera sina rädslor. Det hemsökta huset är traditionellt en plats där skräcken är 

starkt sammankopplad med familjen, något som litteraturvetaren Ashley Starling 

framhåller i texten ”Beware the House that Feels: The Impact of Sentient House 

Hauntings on Literarary Families”. Starling menar att skräcken hos det hemsökta huset 

inte främst grundar sig i de övernaturliga manifestationer som uppenbarar sig. Det 

skräckinjagande existerar istället genom kärnfamiljens upplösning och den kulturella 

rädsla som är förknippad med hot mot kärnfamiljen.
100

 Tryggheten hos familjen 

Navidson visar sig vara bräcklig, något som yttrar sig genom återkommande minnen 

från tidigare upplevda trauman hos föräldrarna. Karen drabbas åter av sitt 

barndomstrauma vid det tillfälle då barnen går in i labyrinten utan tillåtelse. Navidson, 

fylld av skuldkänslor över att inte ha agerat och hjälpt Delial, kastar sig in efter Chad 

och Daisy:  

                                                
96 Zampano samt en kommentator berör dessutom Coleridges albatross-metafor direkt i texten med bland 

annat ett längre citat från dikten (138).  
97 Bilden etablerar Will som ”a man that is more concerned with getting the perfect photograph and less 

concerned about the people involved.” Ashley Starling,”Beware the House that Feels: The Impact of 

Sentient House Hauntings on Literary Families”, Digital Literature Review, vol. 1, 2014, s. 72. 
98 En kommenterad intervju från en talk-show med Karens äldre och avlägsna syster antyder att båda 

systrarna blivit nedtvingade i en mörk brunn samt sexuellt utnyttjade av en styvfader. Det går här att dra 

en parallell till Minotauros, som tvingas ner i labyrinten av sin styvfader kung Minos. Minotaurens 

födelse är även ett resultat av förbjudet sexuellt umgänge. (347) 
99 Starling, 2014, s. 68. 
100 Starling menar att ”the revelation that the family at the center of the haunting is fragile and can be 

easily damaged beyond repair, which sparks the fear as the haunting displays an underlying cultural 

anxiety about familial instability as a whole.” Starling, 2014, s. 68. 
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This is the first sign of Karen´s chronic disability. Up until now there has never been even the 

slightest indication that she suffers from crippling claustrophobia. By the time Navidson and 

the two children are safe and sound in the living room, Karen is drenched in sweat. She hugs 

and holds them as if they had just narrowly avoided some terrible fate, even though neither 

Chad nor Daisy seems particularly disturbed by their little adventure. In fact, they want to go 

back. Perhaps because of Karen´s evident distress, Navidson agrees to at least temporarily 

make this new addition to their house off limits (57).  

 

Gränsen mellan det trygga och det hotfulla visar sig vara hårfin och föräldrarna enas om 

ett förbud att beträda korridoren och att träda över den förbjudna gränsen. Det går att se 

ett arkitektoniskt samband mellan det hemsökta huset och labyrinten då de 

skräckinjagande egenskaperna hos det hemsökta huset är förankrade genom en 

ondskefull strukturell närvaro snarare än i en människoliknande skepnad.
101

 Enligt 

Wendy Faris är labyrinten som symbolisk struktur starkt sammankopplad med rädsla. 

Samtidigt erbjuder dess form ett utrymme där lek och skräck, ordning och kaos, förnuft 

och lidelse får spelrum genom ständig växelverkan.
102

 I House of Leaves visar sig detta 

spelrum genom hur familjen Navidson inledningsvis bemöter den fysiska omöjlighet 

som korridoren utgör.
103

 Will Navidson blir fascinerad av och dras till den mörka 

korridoren. I mötet med korridoren blir han påmind om det äventyrliga och utforskande 

liv han lämnat bakom sig till förmån för familjen. Karens reaktion är den omvända, 

hennes oro över korridoren leder till att hennes klaustrofobi förvärras och hennes 

mentala hälsa börjar krackelera. Karens reaktion på upptäckten av labyrinten 

kontextualiseras även av ett av Zampanos många citat från yttre källor. En psykolog 

som påstår sig ha analyserat Karens uppväxt och negativa psykologiska utveckling som 

barn infogar att: ”To behold Karen as a child is nearly as ghostly an experience as the 

house itself.” (58). Det är inte bara huset som hemsöks, utan även Karen, som 

representant för den trygga familjen. De båda barnen ser inledningsvis på korridoren 

med lekfullhet men blir snart negativt påverkade av dess närvaro i huset, som också 

medför en tilltagandebrist på uppmärksamhet och omsorg. En betydande symbolisk 

detalj med psykologiska förtecken är att den första övernaturliga incidenten sker just 

mellan föräldrarnas och barnens rum, då en dörr till en mörk garderob plötsligt 

                                                
101 Starling, 2014, s. 68. 
102 Faris, 1988, s. 1. 
103 Zampanos kommentar etablerar synen på Navidson och Karens personligheter på följande sätt: 

”Navidson has always been an adventurer willing to risk his personal safety in the name of achievement. 

Karen, on the other hand, remains the standard bearer of responsibility and is categorically against risks 

especially those which might endanger her family or her happiness.” (60). 
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uppenbarar sig. Senare försvinner denna och en mörk korridor uppenbarar sig i husets 

vardagsrum, vilken leder in till labyrinten. Det övernaturliga uppenbarar sig först i den 

mer privata delen av huset mellan barn och föräldrar för att senare återkomma i det mer 

offentliga rummet. För Karen blir labyrintens existens ett ständigt närvarande fysiskt 

och mentalt fängelse och ett hot mot familjen. För Will leder upptäckten av labyrinten 

inledningsvis till en känsla av frihet och ett sätt att bejaka sin äventyrslusta även som 

familjefar. Labyrinten som struktur agerar i Navidsons fall paradoxalt då den 

symboliserar både skyddsrum och fängelse. Den ger honom både frigörelse och 

instängdhet, stabilitet och instabilitet. Labyrinten utgör en fara för hans familj men är 

samtidigt en möjlighet till personlig utveckling och självinsikt genom hans äventyrliga 

natur. Genom dess starka koppling till traumatiska upplevelser och mörka 

familjehemligheter byggs en intertextuell kontaktyta mellan Navidsons hus och kung 

Minos mytologiska labyrint. Starling lyfter i sin text frågan om huruvida huset och 

labyrinten på Ash Tree Lane inte är två skilda strukturer utan en och samma och att 

”since the house and the labyrinth are ’folded’ within each other, the labyrinth can be 

seen as a reflection of the family´s mental state”.
104

 Det är inte bara huset utan även 

familjen som hemsöks. De familjetrauman som gestaltas förstärks även genom den 

mytologiska kopplingen i att labyrinten i sig inte bara är en struktur att gå vilse i utan 

också en byggnad ämnad för dölja vad som finns inuti den.
105

 Familjen Navidsons 

mörka familjeminnen dras fram i ljuset efter att labyrinten har uppenbarat sig i deras 

hus. Här framträder idén om labyrinten som en arkitektonisk symbol vars fundament 

vilar på svek och skam. Det sker i samband med att både Navidson och Karen backar i 

sin psykologiska utveckling genom kontakten med labyrinten och går tillbaka till äldre 

versioner av sig själva. Navidson blir genom sin ökade besatthet av labyrinten samma 

person som i sin ungdom satte målmedvetenheten främst.
 106

 Han prioriterade sin egen 

framgång framför empatin när han tog fotografiet av Delial och gör nu en liknande 

handling i relation till sin familj.
107

 

  

                                                
104 Starling, 2014, s. 71. 
105 Valerie Mandeville Morrison, The Labyrinth as Metaphor of Postmodern American Poetics, Athens, 

Georgia, 2008, s. 7. 
106 Navidson förklarar senare i boken i ett brev till Karen sin besatthet med uppgivenhet innan han går in i 

labyrinten en sista gång: ”Why am I doing this? Because it´s there and I´m not. I know that´s a pretty 

shitty answer. I should burn the place down, forget about it. But going after something like this is who I 

am. You know that. (…) No excuse huh? Guess I´m just another bastard abandoning XXXX woman and 

kids for a big adventure. I should grow up, right?” (389)  
107 Namnet Delial påkallar även associationer till orden denial (förnekande) samt lie (lögn). 
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Den negativa psykologiska förändringen inom familjesammanhållningen och 

förekomsten av galenskap är två litterära utvecklingar som är frekvent förekommande 

inom berättelser om hemsökta hus.
108

 Då Navidson intresse för labyrinten övergår i 

besatthet och Karen blir alltmer frånvarande så far barnen illa. Barnens psykologiska 

utveckling följer traditionella skräcktroper då deras teckningar börjar inkludera intighet 

och svarta rum. Daisy börjar maniskt pilla bort sina sårskorpor och Chad slutar helt att 

prata med föräldrarna samt råkar i slagsmål i skolan. Galenskap gestaltas frekvent inom 

historier om hemsökta hus genom två olika former, både som tillfällig besatthet 

(temporary obsessive madness) eller permanent galenskap (true mental madness): 

 

The true madness shows a more permanent effect of a ghost experience; a haunting is such an 

incomprehensible situation, many simple cannot deal with the thoughtful implications. The 

obsessive madness, on the other hand, is more of a temporary state that is experienced in the 

moment of hauntings. Regardless of which type a character exhibits during the course of the 

novel, madness places that character on a different thought plane than the rest of the family.109 

 

Navidson avskärmar sig framförallt från sin familj genom sin besatthet. Stressen av den 

ohållbara familjesituationen bidrar samtidigt till att Karen återigen är otrogen mot 

Navidson, nu tillsammans med en av de inbjudna utforskarna av labyrinten.
110

 Här 

återvänder de båda makarna till gamla beteenden och återupptar impulser som var 

tvungna att offras när de valde att bilda familj, impulser som även var orsaken till 

nystarten av deras förhållande genom köpet av huset på Ash Tree Lane.
111

 Kontakten 

med labyrinten blir en katalysator för de båda makarna att vandra tillbaka i gamla spår, 

vilket visar hur det existerar ”a deeper disconnect within the family unit, a disconnect 

that will permeate long after the haunting is resolved”.
112

 Makarna vill gå vidare i sin 

relation men i kontakten med det hemsökta huset tvingas de ”vända om” och göra om 

samma misstag på nytt vilket skapar ett än större avstånd i deras relation.  

 

                                                
108 Starling, 2014, s. 71. 
109 Starling, 2014, s. 71. 
110 Märkbart är att den mytologiska labyrinten konstrueras efter en otrohetshandling, kung Minos bygger 

labyrinten på Kreta efter att hans maka Pasiphae varit otrogen med den vita tjuren. Ovidius, 1969, s. 261-

262 
111 Starling, 2014, s. 72. 
112 Starling, 2014, s. 72. 
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Det familjära blir skräckinjagande 

Labyrinten är en struktur där det välkända på ett ögonblick kan förvandlas till något 

okänt, där det som en stund uppfattas som tryggt i nästa kan bli skräckinjagande. Ernst 

Jentschs idé om det kusliga kan beskrivas som en känsla av osäkerhet sprungen ur en 

individs ”lack of orientation” där något nytt, fientligt och okänd gör intrång i en 

välkänd, trygg värld.
113

 Den korridor som uppenbarar sig i familjen Navidsons hus är 

både ett tydligt intrång och en fysisk omöjlighet, den beskrivs inledningsvis efter Wills 

mätningar genom ett våldsamt språk som ”a goddamn spatial rape” (55). Korridoren och 

i förlängningen den labyrint som senare upptäcks inuti Navidsons hus innebär både ett 

förändrat rumsligt perspektiv i hemmet och en förändrad verklighetsuppfattning för 

romanens karaktärer. Labyrinten som struktur är tacksam att sammankoppla med det 

kusliga då båda begrepp kännetecknar ett möte med det okända och framkallandet av ett 

förändrat perspektiv. Freud diskuterar Jentsch idé om det kusliga som något särskilt 

osäkert i förhållande till hur vi orienterar oss i världen: ”One would suppose, then, that 

the uncanny would always be an area in which a person was unsure of his way around: 

the better oriented he was in the world around him, the less likely he would be to find 

the objects and occurrences in it uncanny.”
114

 Något okänt och ständigt närvarande blir 

en påfrestande och fortsatt källa för det kusliga, hos familjen blir korridoren en konstant 

källa till obehag genom dess blotta existens. Samtidigt blir den genom sin gåtfullhet och 

sin övernaturlighet en brännande fascination för Navidson. 

 

Det kusliga är en grundläggande källa till skräck på grund av dess okändhet, vad som är 

icke-familjärt, vad som inte är känt för oss. Då hemmet står för det trygga och familjära 

(homely, heimlich) gör närvaron av det som hemsöker ett hem eller hus platsen icke-

familjär (un-homely, unheimlich). Det kusliga är samtidigt ett komplext motstridigt 

begrepp varav många tolkningar berör hur ”what is familiar becomes unfamiliar, the 

hidden is revealed and a lingering sense of unease settles inside one’s mind.”
115

 En 

välkänd och rofylld plats blir genom en plötslig förändring osäker och okänd där den 

kvardröjande känslan av osäkerhet är central. Det trygga hemmet hos familjen Navidson 

blir en källa för skräck och obehag där tidigare varma minnen och kunskaper inte längre 

är pålitliga. Nicholas Royle menar att typiska karaktärsdrag för hur det kusliga gestaltas 

                                                
113 Vidler, 1992, s. 1. 
114 Sigmund Freud, The Uncanny, London, 2003, s. 125. 
115 Starling, 2014, s. 69. 
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inom litteratur ofta berör historier som äger rum i ett nytt hem eller hus som genomsyras 

av en känsla av det familjära och ”vanliga”.
116

 Dessa historier påbörjas vid tröskeln till 

något nytt och skapar en osäkerhet om vad som kommer att ske när någon väljer att 

träda över denna gräns.
117

 Berättelser som berör det kusliga innehåller även ofta en 

gränsupplevelse: ”an experience of liminality (the word comes from the Latin ’limen’, 

threshold”.
118

 Upplevelsen kännetecknar här den disorientering som sker i mitten av en 

övergångsfas i livet, en överträdelse över en gräns inom berättelser, där både handling 

och karaktär förändras.
119

 Den frekventa förekomsten av labyrintiska strukturer inom 

skräcknarrativ kan ses som tjänande två syften. Labyrinten erbjuder en tydlig övergång 

från en trygg värld till en hotande icke-familjär värld. Samtidigt blir den en prövning för 

den karaktär som är redo att konfrontera sig själv och träda över en ny gräns i livet 

eftersom ”the labyrinth implies a rite of passage”.
120

  

 

Ett tydligt exempel från House of Leaves där upplevelsen av det kusliga sker vid en 

tydlig gräns är då Karen och Tom försöker att kontrollera korridoren genom att montera 

en låsbar dörr framför den. Exemplet visar även samtidigt hur romanen använder sig av 

labyrintens mytologiska arv. Det välkända och trygga ljudet av en dörr som går i lås och 

som skänker en känsla av säkerhet blir plötsligt en skräckupplevelse genom dess 

åtföljande onaturliga och kusliga eko. Tom stänger dörren:  

 

Unfortunately, as he twists the last key, the accompanying sound contains a familiar ring. He 

grips the red kye [sic] and tries it again. As the dead bolt glances the strike plate, the resulting 

click creates an unexpected and very unwelcome echo. Slowly, Tom unlocks the door and 

peers inside. Somehow, and for whatever reason, the thing has grown again (61).  

 

                                                
116 Royle, 2003, s. 136. 
117 Royle, 2003, s. 136. 
118 Royle, 2003, s. 136. 
119 Begreppet ”liminality” – på svenska, liminalitet, är hämtat från det antropologiska fältet och 
sammankopplas med myter och kulturella ritualer genom begreppet övergångsrit, bland annat genom 

franskans ”rite de passage” och engelskans ”rite of passage”. Det avser den punkt då en person är i mitten 

av en förändringsprocess, mellan två givna positioner. Begreppet myntades av folkloristen Arnold van 

Gennep i boken The Rites of Passage, ett verk som haft stor påverkan på utvecklingen av Joseph 

Campbells hjälteresa. Begreppet utvecklas senare av kulturantropologen Victor Turner som menar att 

”Liminality is a complex series of episodes in sacred space-time, and may also include subversive and 

ludic events.” Likt labyrinten sammankopplas denna gränsupplevelse med lek, kaos, osäkerhet och rädsla 

inför identitetsförändrande skeenden. Victor Turner, ”Liminal to Liminoid, In Play, Flow, and Ritual: An 

Essay in Comparative Symbology”, Rice Institute Pamphlet - Rice University Studies 60, No. 3, 1974 s. 

59.  
120 Bloom, 2009, s. 24. 
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Det övernaturligas närvaro växer här genom en kuslig händelse efter att Tom och Karen 

har försökt att skapa någon slags kontroll i mötet med den onaturliga korridoren. 

Försöket att stänga in och kontrollera korridoren gör att den växer utan förklaring. Likt 

ett förträngt minne så försvinner den för stunden men återkommer senare i annan form. 

Episoden kan läsas som en psykologisk allegori över hur något som förträngs i en 

ohållbar livssituation fortsätter att växa genom varje försök att kontrollera eller dölja 

detsamma. Orden som beskriver händelsen fångar in den kusliga förändring som just 

skett genom ett orsak/verkan-samband: ”creates” ”unexpected”, ”unwelcome”. 

Korridoren blir samtidigt beskriven som något mycket främmande, ”the thing”. Tom 

väljer att ge nycklarna till dörren till Karen, som i samma stund blir den som äger 

”nyckeln till labyrinten”. Likt Ariadne och hennes röda tråd blir den röda nyckeln en 

symbol för Karen som portvakterska, en roll som traditionellt tillskrivs kvinnliga 

karaktärer i historier om labyrinter.
121

 Källan till det kusliga, det mörker som gör intrång 

i huset växer genom medvetna försök att kontrollera och avgränsa det. Den kvarlevande 

kusliga känslan förstärks samtidigt av det åtföljande ekot vilket även senare ger upphov 

till ytterligare konstiga ljud som hörs genom huset. De blir på så vis en återkommande 

och störande påminnelse om den expanderande korridorens närvaro bakom dörren.  

 

Korridoren fysiska utvidgande åtföljs även av ett känslomässigt avstånd mellan 

makarna Navidson, den tidigare familjära relationen mellan Karen och Will blir nu 

alltmer präglad av distans. Zampano upplyser om detta: ”Without sound or movement 

but by presence alone, the hallway creates a serious rift in the Navidson household.” 

(60). Zampano lyfter samtidigt fram och kritiserar en kommentator vid namn Bazine 

Naodook som ska ha analyserat Navidsons material, där den senare menar att korridoren 

”exudes a ’conflict creating force’” i huset (60). Zampanos kritik består i att Naodook 

uttrycker ”a need to invent some non-existent ’dark force’ to account for all ill will 

instead of recognizing the dangerous influence the unknown naturally has on everyone” 

(60). Det kusligas närvaro, oavsett om det framställs som en påtaglig och ondskefull 

närvaro eller en inneboende mänsklig känsla, försämrar makarnas tidigare kärleksfulla 

relation. Där den metafiktiva kommentatorn ser en medveten utomstående vilja som 

                                                
121 Denna arketypiska roll exempliferas enligt Faris inte bara av Ariadne utan kan även ses i Sibyllan som 

vaktar nedgången till Hades i Aeniden: ”In many myths and rituals, the entrance to a labyrinth is often 

guarded by a woman, a clear classical reference to this tradition (besides Ariadne´s string) being the 

Sibyll at Cumae, who guards the entrance to the underworld in the Aeneid with the aid of doors that have 

the Cretan labyrinth portrayed on them.” I visst avseende kan även Dantes ledsagande Beatrice sägas inta 

en liknande roll i Den gudomliga komedin. Faris, 1988, s. 116.   
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orsak till det ökade känslomässiga avståndet mellan Will och Karen så skingrar 

Zampano idén om en ond ande och argumenterar för det okändas allmänmänskliga 

påverkan. Vad som en gång var en trygg och öppen kärleksrelation ter sig nu helt 

främmande och fjärran för de båda makarna. Den låsta dörren blir på så vis en plågsam 

påminnelse om hur främmande huset och hemmet har blivit för familjen: ”Sadly, even 

with the unnatural darkness now locked behind a steel door, Karen and Navidson still 

continue to say very little to each other, their own feelings seemingly as impossible for 

them to address as the meaning of the hallway itself.” (61). Makarnas oförmåga att 

skapa mening ur sin relation och av korridorens närvaro tvingar båda till att anta nya 

perspektiv, att möta det okända i en vardaglig miljö. De psykologiska påfrestningarna 

för Will och Karen får dem att återgå till äldre versioner av sig själva, de regraderar: 

”versions that they had to initially abandon in order to maximize their overall 

compatibility and coherence as a family”.
122

 Karen påverkas av den ansträngda 

situationen i huset vilket bidrar till att hon återigen är otrogen mot Will. Hon genomför 

på så vis en förbjuden gränsöverträdelse inom den traditionellt etablerade 

familjerelationen. Will återgår till att bli den målinriktade och prisbelönta fotograf som 

åsidosätter moraliska betänkligheter till förmån för ett möjligt scoop. Navidson 

reflekterar inte över sitt eget egocentrerade beteende, och återfaller i det beteende som 

resulterade i hans fotografi av Delilal, den bild som ständigt hemsöker honom. 

Regression kan, som Faris påpekar, fungera som en del av en framåtrörelse för 

vandraren i labyrinten då han ibland måste vandra i gamla spår för att finna en ny väg 

framåt:”progress through a labyrinth is progress, but progress that depends on circling 

back, or repeating the same process, sometimes even the same path. The explorer 

progresses by regressing, reaches new territory by retraversing the old. This is part of 

the fascination of the figure – its combination of the linear and the circular.”
123

 

Litteraturprofessorn Harold Bloom undersöker labyrinten som tematisk struktur i 

antologin The Labyrinth och menar att osäkert kringvandrande, irrfärder och upprepade 

handlingar är ovillkorliga led i den personliga utveckling och den ökade självinsikt som 

är central för hjälten i labyrintiska vandringar.  

 

En av de många metafiktiva aspekter som existerar i romanen sker genom direkta 

referenser till centrala litterära forskningspositioner samt intradiegetiska ”gästspel” av 

akademiker. Harold Bloom, välkänd för studien The Anxiety of Influence, i vilken han 

                                                
122 Starling, 2014, s. 72. 
123 Faris, 1988, s. 17. 
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diskuterar författares ständiga ambivalenta förhållande till sina föregångare, dyker själv 

upp intradiegetiskt i House of Leaves. Karen visar en ihopklippt version av Navidsons 

filmmaterial för flera framträdande personer, bland annat Bloom som väljer att 

kommentera Navidsons hus främst genom dess koppling till det kusliga och det 

repetitiva. Den fiktiva Harold Bloom som framträder i House of Leaves uppträder något 

högtravande i sitt samtal med Karen och läser inledningsvis upp ett längre stycke ur The 

Anxiety of Influence för henne.
124

 Där sammankopplar han det kusliga med något som 

förträngts, och kopplar detta något genom Freud till repetitiva handlingar. Han beskriver 

Karens film genom litterära referenser, tomheten i Navidsons labyrint som något 

familjärt, och familjens hus och därigenom även Karens egen familj som tom, utan 

mening och liv: 

 

You see emptiness here is the purported familiar and your house is endlessly familiar, 

endlessly repetitive. Hallways, corridors, rooms, over and over again. A bit like Dante´s house 

after a good spring cleaning. It´s a lifeless objectless place. Cicero said ’A room without books 

is like a body without a soul.’ So add souls to the list. A lifeless, objectless, soulless place. 

Godless too. Milton’s abyss pre-god or in a Nietzschean universe post-god (359).  

 

 

Blooms litterära referenser skapar ett intertextuellt band mellan Navidsons ”invaderade” 

hem och känslor av själlöshet, meningslöshet och ett oerhört avstånd.
125

 Blooms analys 

av Karens filmmaterial kopplar samman förekomsten av labyrinten med familjens 

känslotillstånd i det att han avslutar intervjun med att ifrågasätta filmens autenticitet: 

”My dear girl, is it that you are so lonely that you had to create this?”(360).  

 

Upplevelsen av det kusliga medför ett förändrat perspektiv, vad som en gång var tryggt 

och familjärt är nu hotande och främmande. Därför kan Jentschs kusliga ”lack of 

                                                
124

 Bloom kopplar samman Navidsons hus med repetition genom att ”citera sig själv” från The Anxiety of 

Influence: ”The unheimlich, or ’unhomely’ as the ’uncanny’, is perceived wherever we are reminded of 
our inner tendency to yield to obsessive patterns of action. Overruling the pleasure principle, the 

daemonic in oneself yields to a ’repetition compulsion.’ (…) Freud, unheimlich here in his insight, 

maintains that ’every emotional affect, whatever its quality, is transformed by repression into morbid 

anxiety.’ Among cases of anxiety, Freud finds the class of the uncanny, in which the anxiety can be 

shown to come from something repressed which recurs.’ But this ’unhomely’ might as well be called ’the 

homely’, he observes,’for this uncanny is in reality nothing new or foreign, but something familiar and 

old-established in the mind that has been estranged only by the process of repetition.” Harold Bloom, The 

Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, 2. ed., New York, 1997, s. 77.  
125 Referenserna pekar mot ett tomt Helvete hos Dante där inga straffande djävlar finns och inte heller 

någon övermänsklig domare, mot den till synes oändliga avgrund som Miltons Satan färdas över mellan 

Guds skapelsevärldar samt Nietzsches gudlösa universum.  
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orientation” sammankopplas med den labyrintiska vandringen.
126

 Det kusliga visar sig 

vidare i House of Leaves genom labyrintens geografiska struktur, de materiella välkända 

och människoskapade formerna blir främmandegjorda. Under Navidsons vandringar är 

labyrintens svarta trappor, de oljiga väggarna och de öppna dörrvalven på samma gång 

igenkännbara och främmande. Deras arkitektoniska former antyder att de en gång 

skapats, men avsaknaden av några som helst skapande kännetecken gör dem samtidigt 

omöjliga att sätta in i något sammanhang. För Navidson som spenderat ett helt yrkesliv 

med att skapa mening genom sitt fotograferande blir labyrinten det ting som undandrar 

sig mening och som i förlängningen förblir utan tydligt fastställbar mening. Labyrintens 

avsaknad av mening leder även senare till utforskaren Holloways undergång. De filmer 

som Will skapar under vandringarna i labyrintens många gångar kontrasteras starkt av 

den tilltänkta film som han ursprungligen tänkt skapa, en om en lycklig familj i sitt nya 

trygga hus. Navidsons filmprojekt om familjen som flyttar in i huset på Ash Tree Lane 

beskrivs inledningsvis genom korta klipp på flyttlådor, fotografier som hängs upp på 

nakna väggar, brottstycken av bilder i rum som fylls av personliga saker. Zampano 

beskriver Navidsons filmklippning som intim och personlig: ”In this way, Navidson not 

only reveals how each room is occupied, but how everyone has helped apply his or her 

own personal texture.” (9). I det trygga hemmet som Navidson avbildar är varje rum 

bebott av någon, det finns ett personligt avtryck som närvarar på varje yta. De senare 

filmer som skildrar labyrintens kusliga arkitektur är en direkt motsats till Navidsons 

familjära och varma film. 

 

En tydlig gränsöverträdelse  

Katabasis-motivet fångar Navidsons resa och personliga utveckling genom labyrinten 

då hans nedstigning i mörkret sker både som en fysisk och inre resa. Inledningsvis går 

säkerhet och familjens väl före lockelsen att utforska den mörka korridoren och de 

efterföljande många gångarna. Ju längre tiden går, desto mer benägen blir Will att 

överskrida de upprättade gränserna, han riskerar sitt äktenskap och slutligen även sitt 

eget liv. Vandringarna i labyrinten skildras i icke-kronologisk ordning genom 

brottstycken av Will Navidsons filmmaterial i ”The Navidson Record”. Redan i det 

första filmade mötet med Navidson introduceras två läsningar och möjliga val genom 

Zampanos kommenterande text: ”The Navidson Record actually contains two films: the 

one Navidson made, which everybody remembers, and the one he set out to make, 

                                                
126 Vidler, 1992, s. 1. 



  
 

- 40 - 

which very few people ever detect.” (8). Navidsons syfte med att vända kameran mot 

sin egen familj är för att skapa ett starkare band till Karen och barnen men så snart 

korridoren uppenbarar sig så tar Navidsons upptäckarlust över framför 

familjeskildringen. Navidson träder över en gräns i valet mellan två vägar, den 

utstakade vägen för familjefadern och den okända och farofyllda som tillhör 

äventyraren. Det var den senare som ledde fotografen Will till berömmelse och det 

fotografi av Delial som blivit hans livstrauma.
127

 Will väljer här återigen den senare 

vägen. Likt Theseus har Will en ”downward-tending, self-destructive aspect”, ett 

karaktärsdrag som bidrar till att den första gränsöverträdelsen kan ske för den 

katabasiske vandraren.
128

 Professor Willard McCarty menar i sin text ”The Catabatic 

Structure of Satan’s Quest” att den mörka sidan av den katabasiske hjälten gestaltas 

genom hans ”correspondence with the metaphorical place of darkness towards which 

the hero descends, the normally subterranean or ’chthonic’ realm of the dead”.
129

 

McCarty menar att den inre mörka sidan hos hjälten framträder genom en metaforisk 

spegling (mirroring) som bygger på tre element som sammanbinder vandraren med den 

mörka världen: ”revelation, opposition, and identification”.
130

 Det är genom mötet med 

detta främmande mörker som det dolda inom hjälten synliggörs:  

 

The mirror image reveals what is ordinarily hidden, the seer´s own appearance, hence can 

express a discovery of self in the ’not-self’,  the supposedly external world. What is revealed is 

spatially opposite, both facing the seer and reversing his features, thus apt for an adversarial 

situation; and since this image is his own, its discovery tends simultaneously to a perilous 

identification with the adversary.131 

 

Mötet med den mörka världen liknar mötet med det kusliga , det ”everything that ought 

to have remained secret and hidden but has come to light”, något som är både familjärt 

och främmande.
132

 Mötet innebär en möjlighet för hjälten till självinsikt genom mötet 

                                                
127 Det finns skäl att misstänka att Danielewski ska ha hämtat inspiration inför Navidsons trauma från den 

verklige fotografen och Pulitzerprisbelönade Kevin Carter. Carter vann priset 1993 för sitt fotografi av ett 

sudanesiskt svältande barn med en hägrande gam i bakgrunden. Carter tog sitt liv fyra månader efter att 

ha belönats med en Pulitzer. https://www.famousphotographers.net/kevin-carter ( besökt 190327) 
128 Willard McCarty, ”The Catabatic Structure of Satan’s Quest”, University of Toronto Quarterly, Vol. 

56, No. 2, Winter 86/87, s. 284.  
129 McCarty, 1986/1987, s. 285. 
130 McCarty, 1986/1987, s. 285. 
131 McCarty, 1986/1987, s. 285.  
132 Royle, 2003, s. 51. 

https://www.famousphotographers.net/kevin-carter
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med hans mörka sida, men samtidigt också en stor risk.
133

 Katabasis-resan inleds 

traditionellt genom en dörr till den andra världen som kan representeras av en grotta 

eller en öppning i jordens undre till en värld som är mörk, fuktig och bebodd av monster 

eller ondskefulla människor.
134

 Den mörka korridoren innebär ett tydligt 

gränsöverskridande från den trygga ljusa världen till den undre okända. Navidsons 

första vandring i labyrinten, benämnd Exploration A, sker i ljuset av flera signifikanta 

händelser.
135

 Barnen är de första som orädda vågar sig in i den mörka korridoren och 

familjens djur springer senare in i gången i en av deras många jaktlekar. Labyrintens 

koppling till det lekfulla ses genom dess föränderlighet beroende på vem som träder in i 

den. Det visar sig genom barnen Chad och Daisy som utan tillåtelse blir de första som 

vågar sig in i korridoren. Navidson tvingas rusa in för ett ögonblick och hämta tillbaka 

dem. Barnens avsaknad av rädsla inför det okända visar sig även genom Daisys lek som 

hon föreslår att Navidson deltar i efter hans första vandring i labyrinten: hon kallar den 

”Always”. Zampano kommenterar Daisys lek: 

 

Despite the tremendous amount of material generated by Exploration A, no one has ever 

commented on the game Daisy wants to play with her father, perhaps because everyone 

assumes it is either a request ”to play always” or just a childish neologism. Then again, 

”always” slightly mispronounces ”hallways.” It also echoes it (73).  

 

Daisys ”Always” påkallar den lekande dimensionen av att vandra i labyrinten och 

fungerar som en varning inför de utforskningar som följer. Sammankopplingen av orden 

”always”, ”hallways” och ekandet skapar en kontaktyta till känslan av labyrinten som 

en hotfull och enorm plats där man kan gå förlorad för alltid. Kort efter Navidsons 

första vandring i labyrinter sker något som visar att labyrinten endast kan beträdas av 

människor. Familjen Navidson har både hund och katt, och i en av deras jaktlekar så 

rusar båda in i den mörka korridoren. Till skillnad från de mänskliga vandrarna så 

förflyttas djuren oförklarligt nog istället till trädgården på andra sidan väggen. 

Vandringen i labyrinten är stängd för de varelser som inte är mänskliga och denna 

                                                
133 Friedrich Nietzsches bevingade ord gör sig här påminda: ”He who fights with monsters should be 

careful lest he thereby become a monster. And if thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze 

into thee.” Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil, London, 2003, s. 52.  
134 Holtsmark, 2001, s. 25. 
135 Navidsons filmade material samlas under titeln ”The Navidson Record” och hans första vandring i 

labyrinten tituleras Exploration A. Den följs av utforskningarna Exploration #1–5 samt ytterligare 

omkringmaterial och ett fåtal intervjuer. 
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”sorteringsmekanism” öppnar upp för frågan om det finns ett medvetet syfte och en 

moralisk dimension bakom labyrintens existens.     

 

Navidson träder oavsiktligt över en osynlig gräns när han rusar in för att hämta tillbaka 

Daisy och Chad från korridoren. Han har tidigare lovat Karen att inte gå in men när 

barnen är i fara tvingas Navidson att bryta sitt löfte. Händelsen gör även att det blir 

enklare för honom att återigen träda över den osynliga gränsen vid ett senare tillfälle när 

Navidsons första riktiga vandring i labyrinten görs avsiktligt, en direkt följd av en 

konflikt med Karen. Det känslomässiga avståndet mellan Navidson och Karen ökar 

successivt av korridorens uppmärksamhetspockande närvaro och det kulminerar i två 

olika ultimatum som resultat av deras försämrade relation. Karen menar i en av sina 

videojournaler om Navidson att ”if he goes in there, I´m outta here. Kids and all” (62). 

Navidson uttrycker sig vid samma tidpunkt att ”If she keeps up this cold front, you bet 

I´m going in there” (63). Gränsöverträdelsen sker som en konsekvens av en 

relationskonflikt och här prövas och bryts Navidsons lojalitet gentemot familjen. På 

natten när resten av familjen sover genomför Navidson sin Exploration A med hjälp av 

videokamera och ficklampa.      

 

Navidsons första besök i labyrinten 

Navidsons första besök i labyrinten är kortvarigt men avslöjar samtidigt mycket om 

dess innehåll. Den mörka korridoren mynnar ut i flera olika gångar och rum som senare 

expanderar i både storlek och omfattning. Den ändrar även form under de många 

vandringarna vilket särskiljer den från traditionella gestaltningar av labyrinter.  

 

Litteraturprofessorn Penelope Reed Doob har analyserat labyrintens tematiska 

gestaltning utifrån idé- och litteraturhistoriska kontexter i The Idea of the Labyrinth: 

From Classical Antiquity to the Middle Ages. Reed Doobs presenterar en taxonomi för 

labyrintens symboliska tolkningsytor samt framhåller två konceptuella visuella 

labyrintiska former som hon klassificerar som ”unicursal” respektive ”multicursal”.
136

 

Den förra består av en cirkulär eller rektangulär form där en enda gång leder genom 

labyrinten för att sluta i dess oundvikliga mitt. Den andra formen av labyrint består av 

flera olika öppningar och gångar som korsar varandra med ett tydligt center i mitten. 

                                                
136 Penelope Reed Doob, The Idea of the Labyrinth: From Classical Antiquity through the Middle Ages, 

Ithaca, 1990, s. 18-19. 
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Labyrinten från Knossos representerar det som Reed Dobbs benämner ”multicursal, 

något som återfinns bland annat i Borges många ”förgrenade gångar”. Den första 

varianten som historiskt sett kopplas till synen på ett religiöst liv representerar, enligt 

Reed Dobbs ett enda betydande val och belönar uthållighet, ett liv i synd kan undvikas 

genom att följa den enda rätta vägen till frälsning. Den andra representerar upprepade 

val och uppmanar vandraren till att använda tankekraft, list och minne. En labyrint med 

många förgreningar blir därför ett starkare upphov till rädsla och ångest då den 

förkroppsligar upprepade prövningar och konfrontationer och agerar på så vis både som 

metafor för intellektuella utmaningar och en ”perfect symbol of intellectual and moral 

difficulty as well as aesthetic complexity”.
137

 Navidsons labyrint kan genom dess 

ständiga föränderlighet ses som både en labyrint med en väg eller många vägval. Den 

representerar samtidigt den resa mot jaget (the voyage toward the self) som Faris menar 

är betydande för moderna labyrintiska narrativ genom att de strukturella skiften som 

sker är beroende av vem som vandrar i labyrinten. Navidson är vid sitt första besök i 

labyrinten helt oförberedd på vad han möter och går flera gånger fel bland de mörka 

gångarna. Samtidigt gör de ständiga arkitektoniska skiftena det oerhört svårt att 

orientera sig och veta vägen som leder tillbaka. Litteraturkritikern Natalie Hamilton 

framhåller i sin artikel ”The A-mazing House: The Labyrinth as Theme and Form in 

Mark Z. Danielewski´s House of Leaves” att det är svårt att avgöra om Navidsons 

labyrint verkligen är ”multicursal” då vandrarna i labyrinten aldrig hindras att 

fortsätta.
138

 Oavsett vilka rum de väljer så finns det alltid en ny väg att gå, en ny trappa 

som leder vidare till ännu en okänd plats.     

 

Navidson förlorar sig snart bland gångarna och upptäcker att de förändras efter hand, de 

byter plats samt blir längre eller smalare. Vandringen bland gångarna blir samtidigt 

riskfylld då golvet upphör att existera vid flera tillfällen. Navidsons vandring 

kommenteras av Zampano som ett första steg in i en okänd värld där specifika krav 

ställs på den nyfikne: ”(…) his creep into that place resembles the eeire faith required 

for any deep sea exploration, the beam of his flashlight scratching at nothing but the 

invariant blackness.” (67). Navidsons första besök i labyrinten kopplas ihop med den 

inneboende upptäckarlust som driver honom, hans försök att tränga in i mörkret skrapar 

på ytan av det okända och Navidsons beslutsamhet beskrivs som en slags kuslig 

                                                
137 Reed Doob, 1990, s. 46. 
138 Natalie Hamilton, ”The A-mazing House: The Labyrinth as Theme and Form in Mark Z. 

Danielewski´s House of Leaves”, Critique Studies in Contemporary Fiction, 50.1, 2008, s. 12. 
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pseudoreligiös tro av Zampano. Labyrintens form växlar mellan tydliga gångar för att 

snart övergå i ett gigantiskt och överväldigande svart djup. Det väldiga mörkret fyller 

samma förirrande funktion som en struktur full av trånga gångar då det är lätt att förlora 

sig i båda.
139

 Zampano ger läsaren rådet att det enklaste sättet för att ta sig ur en labyrint 

är att följa en vägg tills man når slutet, men saknas där en vägg eller upphör den att 

existera så saknas även en ”tråd” att hålla i handen (115). De oväntade förvrängningar i 

rummet är ett av den katabasiska resans kännetecken, vilket kan ske genom ökande 

spatiala avstånd samt upplevelsen av krympande eller expanderande händelser.
140

 

Anthony Vidler kopplar samman liknande arkitektoniska förändringar med den 

känslomässiga upplevelsen av desamma i konceptet ”the spatial uncanny” där det 

skrämmande uppstår i känslan av att vara fångad ”i samma rum”. Avsaknaden av 

förändring skapar det kusliga där ständiga återupprepningar eller arkitektoniska loopar 

har en inspärrande funktion. Det kusliga framträder genom att rummet är: ”no longer 

entirely dependent on the temporal dislocations of suppression and return, or the 

invisible slippages between a sense of the homely and the unhomely, but displayed in 

the abyssal repetitions of the imaginary void”.
141

 Trappor tar aldrig slut, dörrar avlöses 

ständigt av nya dörrar och de små förändringar som sker är illusoriska.
142

 Zampano 

menar att labyrinten anpassar sig ( i brist på bättre beskrivning) efter vem som träder in i 

den och kopplar samman den person som vandrar i labyrinten med hennes möjlighet att 

nå fram till en ”lösning”. En betydande detalj i Zampanos beskrivning är valet av ordet 

”anfractuosity” som betecknar labyrintens struktur genom dess vindlande gångar och 

samtidigt ger den en psykologisk konnotation. En av ordboksdefinitionerna av detta ord 

är ”winding channel or course – especially: an intricate path or process (as of the 

                                                
139 Författaren Carlos Navarro lokaliserar bland annat hos Borges att labyrinten som struktur kan sakna 

väggar men fortfarande fungera som metafor för instängdhet och irrande, då genom dess storlek med 

bland annat biblioteket, öknen, staden, och boken som exempel. Bloom, 2009, s. 30. 
140 Falconer, 2005, s. 43. 
141 Vidler, 1992, s. 37. 
142 Vidler exemplifierar begreppet med hjälp av den engelske författaren Thomas de Quincey (1785–

1859), som i samtal med Samuel Taylor Coleridge begrundade den italienske konstnären Giovanni 
Piranesis verk. Piranesi var känd för sina gigantiska och fantasifulla fängelsebyggnader som saknar 

uppenbara slutpunkter, och de Quincey föreställde sig konstnären fången i sitt eget verk: ”Creeping along 

the sides of the walls, you perceived a staircase; and upon it, groping his way upwards, was Piranesi 

himself: follow the stairs a little further, and you perceive it come to a sudden abrupt termination, without 

any balustrade, and allowing no step onwards to him who had reached the extremity, except in the depths 

below. Whatever is to become of poor Piranesi, you suppose, at least, that his labours must in some way 

terminate here. But raise your eyes, and behold a second flight of stairs still higher: on which again 

Piranesi is perceived, but this time standing on the very brink of the abyss. Again elevate your eye, and a 

still more aerial flight of stairs is beheld: and again is poor Piranesi busy on his aspiring labours: and so 

on, until the unfinished stairs and Piranesi both are lost in the upper gloom of the hall.” Thomas de 

Quincey, The Confessions of an English Opium-Eater: And Other Writings, Oxford, 1985, s. 70-71.  
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mind).”
143

 Kopplingen mellan de vindlande gångarna och vandrarens inre resa förstärks 

av Zampano:     

 

Unfortunately, the anfractuosity of some labyrinths may actually prohibit a permanent solution. 

More confounding still, its complexity may exceed the imagination of even the designer. 

Therefore anyone lost within must recognize that no one, not even a god or an Other, 

comprehends the entire maze and so therefore can never offer a definite answer. Navidson’s 

house seems a perfect example. Due to the wall-shifts and extraordinary size, any way out 

remains singular and applicable only to those on that path at that particular time. All solutions 

then are necessarily personal (115).  

 

Reed Doob belyser det starka band som existerar mellan vandrare i labyrinten och dess 

mittpunkt där kärnan i labyrinten skapar ordning i vad som kan framstå som fullständigt 

kaos. Hon menar att de flesta labyrinter är konstruerade efter och underställda sina 

mittpunkter, så länge man har möjlighet att överskåda dem. Det finns en ”grand maze-

maker”, en Daedalus som kan vara mänsklig, djävulsk eller gudomlig till sin natur och 

denna har strukturerat sitt arkitektoniska verk till att leda till antingen goda eller onda 

öden för sina gränsöverskridande vandrare.
144

 Ett tydligt exempel på hur Navidsons 

labyrint förändras utifrån vem som beträder den är den gigantiska spiraltrappa som flera 

av utforskarna tvingas vandra nedför.
145

 Längden på trappan visar sig vara beroende av 

vem som går nedför den vilket avslöjas genom de upprepade resorna nedför. En resa 

som tar flera dagar för Holloway och utforskarna gör Navidson senare på under en 

timme efter att ha besökt trappan flera gånger. Zampano berör själv samma rumsliga 

mysterium genom att inkludera kommentatorer som ser samband mellan husets 

förvandlingar och vandrarens psykologiska tillstånd: ”the house, the halls, and the 

rooms all become the self – collapsing, expanding, tilting, closing, but always in perfect 

relation to the mental state of the individual” (202). Skillnaden mellan Holloways och 

Navidsons vandringar beror även på inneboende kunskap och deras känslomässiga 

tillstånd: ”When Holloway´s team traveled down the stairway, they had no idea if they 

would find a bottom. Navidson, however, knows the stairs are finite and therefore has 

far less anxiety about the descent.” (167). 

 

                                                
143 https://www.merriam-webster.com/dictionary/anfractuosity (besökt 190429) 
144 Reed Doob, 1990, s. 54. 
145 Wax, en av de inbjudna utforskarna av labyrinten beskriver spiraltrappan på ett dubbeltydigt sätt 

genom sitt språkligt lediga maner: ”It´s so deep, man, it´s like it´s almost dream like. [sic!]” (85). 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/anfractuosity
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Sambandet mellan struktur och känslomässigt tillstånd kontextualiseras även ytterligare 

av bakgrundsinformation som avslöjas genomlöpande i boken, husets många tidigare 

inneboende har personliga och obearbetade trauman som gemensam nämnare.
146

 

Labyrintens historia fördjupas och mytologiseras även av Zampanos kommentarer 

gällande geologiska undersökningar som avslöjar att den sten som labyrinten är byggd 

av är uråldrig eller möjligtvis utomjordslig. Det rapporteras även om oförklarliga 

trappor som ska ha uppenbarat sig på husets plats under 1600-talet som inte ska kunna 

vara byggda av mänsklig hand. Hamilton menar att labyrinter traditionellt sett är 

statiska byggnader när de väl är konstruerade, men i Navidsons fall så är labyrinten 

föränderlig och obestämbar, vilket pekar mot en möjlig övernaturlig uppkomst och en 

möjlig utommänsklig konstruktör.
147

 Strukturen i Navidsons labyrint visar därför att den 

kan sakna lösning då den verkar bygga på metafysiska egenskaper som inte tar hänsyn 

till tid och rum utan rymmer spatiotemporala motsägelser och förändras i relation till 

dess vandrare. 

 

Labyrinten kan ses som en symbol för dubbelhet, motsättning eller paradox då vad som 

iakttas vid ett tillfälle lätt kan förändras i nästa.
148

 Faris menar att där traditionella resor 

i labyrinten följde klara mål så saknar den gestaltningar av den moderna labyrinten detta 

syfte. Den moderna användningen av labyrinten som symbol betonar istället den 

labyrintiska vägen snarare än de platser som den sammankopplar eller det centrum till 

vilket den leder.
149

 Avsaknaden av mening skapar förvirring för den moderna vandraren 

i labyrinten, något som Navidson kommer till insikt om när han i ensamhet utbrister: 

”How the fuck did I end up here? The house responds with resounding silence. No 

divine attention.” (21). Navidson saknar vägledning under sin katabasis-resa och i sitt 

inre och det visar sig genom hans förvirrade perspektiv. Ingen gudom ger sig till känna 

och inga upptäckter sker bland labyrintens gångar. 

 

                                                
146 Holloway går ett mörkt öde till mötes i sin ständiga sökande efter mening i labyrinten, vilket en 

kommentator ser som ”a sign of (his) deepening, atrabilious obsession with the unpresent” (122). Hans 

egocentriska fokus på den individuella resan i labyrinten utan hänsyn till sina medvandrare gör att han 

aldrig återvänder: ”While some portions of the house, like the Great Hall for instance, seem to offer a 

communal experience, many inter-communicating passageways encountered by individual members, 

even with only a glance, will never be re-encountered by anyone else again. Therefore, in spite of, as well 

as in light of, future investigations, Holloway’s descent remains singular.” (118). 
147 Hamilton, 2008, s. 12. 
148 Reed Doob, 1990, s. 1. 
149 Faris, 1988, s. 195. 
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Reed Doob menar att den västerländska kulturen har fokuserat alltför starkt på det 

upprepade valet som definierande egenskap för en labyrint, vilket har åsidosatt 

förståelsen att den labyrint som endast har en väg också har det mest avgörande valet: 

beslutet att träda över den första gränsen.
150

 Navidsons första beslut att träda in i 

labyrinten blir här det mest avgörande. En mångförgrenad labyrint (multicursal) också 

kan ha funktionen av en labyrint med en väg (unicursal) så länge vandraren inte går 

vilse och möter en återvändsgränd utan följer den rätta vägen vid första försöket. 

Navidson kan inte förlita sig på sina egna kunskaper under sin första vandring, 

samtidigt som han irrar omkring i mörkret så hör han två återkommande ljud, det ena är 

en mänsklig röst, det andra låter som avlägsna morrningar. Till slut så leder ljudet av 

rösten honom tillbaka till vardagsrummet där dottern väntar. Väckt av en mardröm är 

hon den som kallar honom hem. Familjen har lett Navidson tillbaka till säkerheten men 

han ska senare återigen återvända in i labyrinten.  

 

Frånvaron som skräck  

Navidson leds tillbaka från den första vandringen i labyrinten genom sin dotters 

välkända röst, en akustisk ”ariadnetråd” som skapar en tydlig kontrast mot de hotfulla 

morrningar som Will tycker sig höra från korridoren. De följande utforskningarna av 

labyrinten leder Navidson bort från sin familj i både fysisk och känslomässig mening, 

en utveckling som Falconer ser som kännetecknande för nutida helvetesvandringar då 

det moderna Helvetet kännetecknas av ”an absence of future orientation, experienced by 

an individual both separate and alienated from his or her environment and from other 

people”.
151

 Navidsons katabasiska resa kännetecknas av både fysisk och känslomässig 

distans och till skillnad från traditionella helvetesskildringar med tydligt utformade 

monster så blir ett av de största hoten för Will och hans medresenärer just avsaknaden 

av upptäckter och svar.  

 

Den katabasiska resan följer ofta ett tydligt mål med en medföljande risk, att erövra 

rikedom, vishet eller att rädda en eller flera vänner. Resan kan även handla om att 

undsätta en kvinna från något monstruöst.
152

 För Navidson och hans medresenärer 

förändras slutmålet med vandringen under de många besöken i labyrinten. Inledningsvis 

                                                
150 Reed Doob, 1990, s. 58. 
151 Falconer, 2005, s. 42. 
152 Holtsmark, 2001, s. 25. 
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är korridoren en förbjuden gräns mot det okända som Navidson vill träda över och 

utforska. Den blir genom sin övernaturlighet en potentiell inkomstkälla, en tilltänkt 

nyckel till framgång och kändisskap. Navidson låter vännen Reston bjuda in tre erfarna 

utforskare för att genomföra den riskfyllda kartläggningen av labyrinten. Relationen 

mellan Navidson och utforskarveteranen Holloway är i förstone vänskaplig där båda 

hoppas på framgång och rikedom, men relationen förändras snabbt.
153

 Den 

överblickande berättaren Zampano skapar spänning genom återkommande prolepser 

och uppmärksammar i sin analys av videoklippen Holloways växande misstro: 

 

Nevertheless, what these short clips do not show is the paranoia growing within him. As we 

are all aware, future events will ultimately reveal how much Holloway feared Navidson would 

get rid of him and thus deprive him of the recognition he had spent a lifetime trying to obtain, 

the recognition the house seemed to promise (91).  

 

Labyrinten lockar den möjliga vandraren genom löften om berömmelse efter en 

framgångsrisk men riskfylld resa och Navidson tvingas att lägga band på sig och lova 

Karen att lämna labyrinten till de andra utforskarna. Det är inte förrän dessa hamnar i 

fara långt inne i labyrinten som Navidson själv tvingas gå in. Han slits mellan sitt löfte 

till familjen och den egna äventyrligheten. Det är tydligt att det är den senare som 

skänker Navidson störst livsmening vid tillfället: 

 

Karen may lose herself in resentment and fear, but the Navidson we see seems joyful, even 

euphoric, as he sets out with Reston and his brother to rescue Holloway and his team. It is 

almost as if entrance let alone a purpose – any purpose – in the face of those endless and 

lightless regions is reason enough to rejoice (153).  

 

Navidson finner ny energi och syfte som gränsöverträdare i jakten på något 

meningsfullt. Som vandrare i labyrinten delar han utforskaren Holloways idoga sökande 

efter mening då båda går från fascination till besatthet i sina vandringar. 

 

Faris menar att labyrinten är en plats där skräck och rädsla är ständigt förekommande 

och i Wills filmade material ”The Navidson Record” är roten till det hotfulla, det 

antydda monstret i labyrinten ständigt fysiskt frånvarande. Labyrinten är den gränsvärld 

                                                
153 En av de frekvent framträdande troperna inom katabasiska narrativ är enligt Falconer karaktärstypen 

”a bad-tempered ferryman”. Holloway kan genom sin roll som erfaren utforskare och sin auktoritära 

hållning som expeditionsledare sägas ikläda denna roll. Falconer, 2005, s. 43. 
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som traditionellt brukar leda till en plats, en annan värld eller ett definierat inre centrum 

men för Navidson och utforskarna blir själva gränsvärlden, de tomma rummen och 

platsen där mening saknas, det farliga. Den svarta labyrinten i huset saknar några som 

helst utmärkande drag eller spår av intelligens, men innhåller samtidigt arkitektoniska 

detaljer som trappor och dörrar. Den förblir därför ”meningslös” i utforskningarna trots 

de många rumsliga skiften som sker.
154

 De karaktärer som kommer i kontakt med 

labyrinten måste därför konfrontera dess avsaknad av mening och försonas med denna 

för att överleva.
155

 I Zampanos första beskrivning av ”The Navidson Record” så agerar 

Navidson själv som en varnande guide genom sina egna erfarenheter då han med 

eftertankens klarhet menar att ”And if one day you find yourself passing by that house, 

don´t stop, don´t slow down, just keep going. There´s nothing there. Beware.” (4). 

Dubbelheten i det ”nothing” som existerar i Navidsons iakttagelse är något som David 

Boothroyd tar upp i sin masteruppsats ”Metaleptic Transgression and Traumatic 

Experience: The ’empty rooms, long hallways, and dead ends’ of House of Leaves”. 

Boothroyd menar att:  

 

The absence within the house is a source of fear and, ultimately, destruction, and Navidson's 

warning is a tautology which embodies the impossible threat of danger through utter negation. 

The house is ’nothing’, the labyrinth is defined by its emptiness, and yet still we must 

’beware’.156 

 

Intigheten utgör ett icke-greppbart med samtidigt tydligt hot.
157

 Litteraturvetaren Fred 

Botting introducerar i sin skräckfilosofiska text ”Horrorspace: Reading House of 

Leaves” begreppet ”horrorspace”, där frånvaro (absence) som filosofiskt koncept är 

                                                
154 Zampano gör här en filmrelaterad intertextuell koppling för att skapa avstånd mellan vår värld som är 

möjlig att förstå och den andra okända och främmande: ”The monolith in 2001 seems the most 

appropriate cinematic analog [sic], incontrovertibly there but virtually inviolate to interpretation. 

Similarly the hallway also remains meaningless, though it is most assuredly not without effect.” (60).  
155 En liknande historia om besattheten i att söka kontakt med det okända berättas genom Stanislaw Lems 

sci fi-roman Solaris där läsaren kommer i kontakt med en mångårig teoribildning om mänsklightens 

första kontakt med en utomjordslig ”levande” livsform. Mötet sker i form av en ”medveten” planet som 

reagerar på mänsklig kontakt men som inte gör några tydliga kommunikationsförsök. Läsaren får endast 

ta del av upptäckten efter flera årtionden av akademisk teoretisering kring planeten då uppgivenheten 

tagit över. 
156 Boothroyd, 2015, s. 20. 
157 Intigheten i labyrinten kan även läsas ur ett telologiskt perspektiv, det saknas en skapare i labyrinten, 

någon som blickar över och besitter helhetsperpektivet, oavsett om det är en kosmisk Daedalus eller en 

stum Gud. Förväntningen på att möta skaparen efter att ha vandrat i labyrinten infrias aldrig. Det 

övernaturliga ger sig aldrig till känna. Gudomen är möjligtvis död eller likgiltigt frånvarande. 
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centralt för framkallandet av skräck i Danielewskis roman.
158

 Frånvaron markerar en 

gräns för vad som kan förstås och representeras: 

 

Horror as ’cause’ as locus of alterity, law and decomposition, has been well documented as 

’Thing’. But its ’whys’, wailing like sirens of an indeterminate emergency, only pose questions 

of location, reason, objectivity: if place, rationality and the world of things are sites from 

which horror extracts diversely reiterated demands for identification, explanation or reason, 

any refusal of answer indicates little more than the incapacity of rational or empirical 

discourses to apprehend it.159 

 

Botting kopplar denna frånvaro till begreppet rymd (space) och menar att skräck, vilken 

oftast kopplas till ett specifikt ting eller monster, här framkallas av frånvaro genom att 

dess ”architectual, anthropological, philosophical and literary dimensions open up to 

darkness, emptiness, revulsion or dread, to raise questions of rationality, the sacred, 

home, corporeality and human subjectivity.
160

 Hamilton menade tidigare att varje nivå 

av Danielewskis roman berör karaktärer som försöker att navigera jagets labyrint, och 

att dessa försök i sin tur ekar genom textens struktur.
161

 Horrorspace existerar på samma 

vis labyrintiskt genom bokens visualitet på Zampanos och Truants berättarnivåer, vilket 

visar sig genom palimpsester som överstruken text, utspridda bokstäver och 

upprepningar på samma plats i sidplaceringen. Skräckfyllda upplevelser sker genom 

bokens alla narrativa lager och Botting menar att den ständigt föränderliga och 

kollapsande rymden, det utrymme som skapar motstånd mot förståelse, utgör en central 

skräckyta i House of Leaves: ”Rife with anxiety, dread, its disorientations promise total 

dissolution: a limit to sense, knowledge and understanding, it delivers a pulse of recoil 

where boundaries are recovered – sense, body, self, re-established on the verge of 

collapse.”
162

 På detta sätt kan det sägas att ”monstrosity inhabits horrorspace” i House 

of Leaves och denna monstrositet kan läsas på flera olika sätt i kontakt med intigheten i 

labyrinten.
163

 De ”monster” som bebor labyrinten existerar genom sin påtagliga 

frånvaro: morranden, rytningar och knackningar hörs återkommande och senare 

upptäcks även klomärken på väggarna. Utrustning och riktmärken som lämnas kvar 

under resans gång försvinner och labyrintens mörker verkar successivt förinta de fysiska 

                                                
158 Fred Botting, ”Horrorspace: Reading House of Leaves”, Horror Studies, 6(2), 2015, s. 239. 
159 Botting, 2015, s. 239–240. 
160 Botting, 2015, s. 239. 
161 Hamilton, 2008, s. 5.  
162 Botting, 2015, s. 240. 
163 Botting, 2015, s. 243.  
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objekt som tas med in i den. Monstrositeten fungerar som ett virus i labyrinten, det 

sprids från tomrummet via huset till sinnet: ”Horrorspace inhabits those who inhabit 

it.”
164

 Holloway intar till slut i sitt sökande efter slutet på labyrinten skepnaden av en 

inre monster och attackerar sina medresenärer. Han blir besatt av att upptäcka 

någonting, vad som helst i labyrinten, och Zampano målar upp möjliga 

förklaringsscenarion då labyrintens betydelse vägrar att visa sig för Holloway: 

  

Is it merely an aberration of physics? Some kind of warp in space? Or just a topiary labyrinth 

on a much grander scale? Perhaps it serves a funereal purpose? Conceals a secret? Protects 

something? Imprisons or hides some kind of monster? Or, for that matter, imprisons or hides 

an innocent? As the Holloway team soon discovers, answers to these questions are not exactly 

forthcoming (111).  

 

Zampanos spekulationer går i linje med labyrintens många mytologiska betydelser där 

en rad möjliga lösningar ges på Holloways labyrintiska vandring, men ingen sådan 

(för)lösning ges i House of Leaves.
165

 Holloway når aldrig labyrintens slut. Zampano 

kopplar ihop labyrintens ständiga föränderlighet med den unika person som vandrar i 

den, att möjligheten finns att ingen, inte ens en möjlig skapare, har en fullständig bild av 

hela strukturen eller dess mening: ”All solutions then are necessarily personal.” (115). 

Holloway som ”hjälten” och ”jägaren” upplever aldrig ett slutgiltigt möte med sin 

Minotaur. Den personliga triumfen uteblir och han förintas istället. Navidson däremot 

vänder slutligen ”blicken” tillbaka mot sin familj och överlever därför sin slutgiltiga 

vandring i labyrinten. 

 

Holloways självmord, till följd av hans ”deepening, atrabilious obsession with the 

unpresent” visar på det öde som väntar den vandrare i labyrinten som lever i frånvaron 

av mening (122). Upplösningen sker på samma gång inom Holloways narrativ och över 

Zampanos text som beskriver hans öde genom brukat av visuella apostrofer: 

                                                
164 Botting, 2015, s. 243. 
165 Zampano använder även här ett längre citat från Reed Doobs The Idea of the Labyrinth för att belysa 

hur syftet med labyrinten också förändras med perspektivskiftet: ”Maze-treaders, whose vision ahead and 

behind is severly constricted and fragmented, suffer confusion, whereas maze-viewers, who see the 

pattern whole, from above or in a diagram, are dazzled by its complex artistry. What you see depends on 

where you stand, and thus, at one and the same time, labyrinths are single (there is one physical structure) 

and double: they simultaneously incorporate order and disorder, clarity and confusion, unity and 

multiplicity, artistry and chaos. They may be perceived as a path ( a linear but circuitous passage to a 

goal) or as a pattern (a complete symmetrical design) . . . Our perception of labyrinths is thus intrinsically 

unstable: change your perspective and the labyrinth seems to change.” Dualiteten i labyrintens form 

verkar påfrestande på Holloway då han varken finner ett mål eller ett mönster på sin vandring. Reed 

Doob, 1990, s. 1.  
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And in Navidson´s house that faceless black i[] many myths incarnate. (…) Suffice it to say, 

Holloway does not [                 ] French for his end. Instead he props up his []i[]eo camera, 

ignites a magnesium flare, and crosses the room till the far end where he slumps in the corner 

to wait. Sometimes he mumbles [    ]hi[]self, sometimes he screams obscenities [             ]to the 

void: ”Bullshit!  Bullshit!    Just try and get me you motherfucker!” And then as the minutes 

creak by, his energy dips. ”[    ] I don´t want to die, this [                            ]” words coming out 

like a sigh – sad and lost. He lights another flare, tosses it toward the camera, then pushes the 

rifle against his chest and shoots himself. [       ]Jill Ramsey Pelterlock wrote, ”In that place, 

the absence of an end finally became his own end” (337).  

 

Holloway möter endast tomrummet (void) och till slut blir det honom övermäktigt.Eller 

som Botting menar ”Negatives mark only a lack and a limit: absence of reason or 

knowledge; loss of sense or sanity.”
166

 Genom den intermediala dimensionen som 

uppstår mellan texten och avsaknaden av densamma uppstår en slags ”närvarande 

frånvaro” i texten: ”the materiality of hypergraphics arouses a feeling of the presence of 

the text and of a presence ’behind’ the text: someone in particular wrote these. 

Therefore, the more notional language fails, the more the presence of the unobjectified 

is pronounced”.
167

 Frånvaron som skräckkälla, här i samklang med labyrinten som 

gränslandskap skildrar hur ”borders and limits whether physical, architectural or 

geographical, are precisely where horror plays itself out”.
168

 De genretypiska troperna 

för skräckhistorien i ”The Navidson Record” uteblir genom avsaknaden av det mycket 

centrala monstret och karaktärerna tvingas istället paradoxalt att konfrontera en skräck 

utan direkt konfrontation, bortom genreförväntningarna: ”The Navidson Record is 

’uneasily contained’ (…) even ’if finally catalogued as a gothic tale, contemporary 

urban myth, or merely a ghost story’ it will still, sooner or later, slip the limits of any 

one of those genres.”
169

 En konfrontation i labyrintens centrum saknas för vandrarna i 

den, förväntningarna på att möta det monster som antas vara källan till de morrningar 

som hörs i labyrinten infrias aldrig. Det enda som möter utforskarna är mera rymd, mer 

frånvaro, nya rum som ökar i storlek eller förändras genom geometriska förvandlingar. 

De vetenskapliga iakttagelser som görs i undersökandet av labyrinten motsäger 

matematiska beräkningar och geologiska bevis och Horrorspace visar hur denna 

frånvaro av förståelse successivt bryter ner logiska slutsater och till slut även 

                                                
166 Botting, 2015, s. 240. 
167 Sjöberg, 2010, s. 127 
168 Botting, 2015, s. 241. 
169 Botting, 2015, s. 241.  
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karaktärerna: ”Science baffled by its own measurement, the imagination thwarted in the 

face of unending darkness, representation collapses in labyrinthine complexity and 

reduplication – in a minimal fissure, the void of one wall.”
170

 Det skräckinjagande rör 

sig alltid på gränsen, i utkanten av det som är möjligt att iaktta och förstå, likt de ljud 

och klomärken som omger utforskarna på sin vandring.
171

 Intigheten existerar som 

något hotande, möjligen ondskefullt eller åtminstone skrämmande. Den påverkar också 

utanför labyrintens gränser, vilket visar sig på olika sätt genom direkt och indirekt 

påverkan: rent fysiskt inkräktar den på flera sätt den trygga ljusa världen, bland annat då 

Tom dör, och det utövas även ett psykologiskt inflytande över vandrarna i korridoren 

vilket gör dem till hot mot sina medresenärer.  

 

Holloways slutgiltiga öde kan också läsas som en förebådande varning för Navidsons 

egen resa, inför vad besatthet kan leda till om Navidson hade gjort ett annorlunda val. 

Zampano noterar hur Holloways öde visar ”that e[]ther one could just as easily have 

been devo[]r[]ed in the same way. The gli[  ]se rescued from that t[  ]r[ ]b[]le []ark 

warned that while paths might differ, the end might no[]” (333).  

 

Holloways trauma och Minotauren 

Holloways självmord visar vad besatthet i den labyrintiska vandringen kan leda till i 

avsaknad av en guide eller livsmening.
172

 Likt Will lider Holloway av tidigare upplevda 

trauman och i ett senare kapitel i boken spenderar Zampano tid med att utförligt citera 

hans sjukhusjournaler, kortvariga terapisamtal samt självmordstankar. Zampano 

kontextualiserar sin analys med att jämföra med Wills självmordstankar men 

                                                
170 Botting, 2015, s. 242. 
171 Det skräckinjagande mörkret rör sig även över till romanens övriga berättarlager då såväl Zampano 

som Truant erfar ett hotande mörker. Zampano dör ensam i sin barrikaderade lägenhet och bredvid hans 

kropp hittas klomärken i golvet. Truant vandrar djupare in i galenskapen efter att ha upplevd sig själv 

blivid attackerad av ”något” i mörkret. Attackerna sker efter att de båda har kommit i kontakt med 

Navidsons mörka labyrint genom texter. Genom att ”träda över” gränsen i kontakt med förbjudna texter 

går de båda mörka öden till mötes, snarlika överträdelser som läsaren gör i början av romanen efter att ha 
läst förbi varningen: ”This is not for you”. (ix) Truant utfärdar en varning inför samma öde i början av 

House of Leaves då han vänder sig direkt till läsaren: ”You´ll stand aside as a great complexity intrudes, 

tearing apart, piece by piece, all of your carefully conceived denials, whether deliberate or unconscious.” 

(xxiii) 
172 Holloways namn blir samtidigt en referens för hans eget uppgivna sökande, från Holloway till hollow 

ways till hallow ways. Det påminner även om T.S. Eliots dikt Hollow Men där diktjaget tillhör de själlösa 

män som existerar på gränsen mellan den levande världen och dödens konungarike. Dikten skrivs med 

intertextuella referenser till såväl Dante som Joseph Conrads Mörkrets hjärta . Den senare citeras direkt i 

relation till Conrads antagonist Kurtz som dör efter en plötslig och oförklarlig skräckvision och Eliots dikt 

inleds: ”Mistah Kurtz – he dead.” T.S Eliot, The Hollow Men, T.S Eliot Collected Poems 1909–1962, 

New York, 1963, s. 77. 
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konstaterar att Holloway, till skillnad från Will, tvingas ensam försöka hantera sina inre 

demoner och tidigare upplevelser. Holloways frustration i sitt ständiga sökande yttrar 

sig genom att han till slut blir våldsam och angriper labyrintens väggar. Han lyckas 

sparka sönder en av dem för att endast upptäcka ännu fler rum och gångar. Den 

katabasiska tropen ”distortions of time” inkluderar enligt Falconer även traumatiska 

upprepningar och Holloways alltmer desperata utbrott blir återupprepade försök att nå 

fram till en förändring, ett ”något”.
173

 Holloways ständiga sökande efter ett mål är starkt 

knutet till hans tidigare trauma, hans upplevelser av otillräcklighet och skam. Genom att 

nå framgång i sina utforskningar hoppas Holloway även att försonas med sitt förflutna 

och på så vis finna mening i livet. Holloways vandring i labyrinten blir därför helvetisk 

i den mening som Falconer menar är central för den västerländska katabasiska 

föreställningvärlden, genom hans psykiska ohälsa: ”a serious mental illness may well be 

regarded by many Westerners as the worst form of Hell because it deprives the sufferer 

of his or her psychic autonomy”.
174

 Holloway är så uppslukad av att nå något 

meningsfullt i sina utforskningar att hans liv i övrigt saknar någon som helst mening. 

Litteraturvetaren Conor Dawson menar att den katabasiska resan erbjuder en 

berättelsestruktur som lämpar sig för att gestalta just traumatiska upplevelser med en 

följande befrielse, och att House of Leaves ”combines the infernal motifs of imperfect 

repetition, the composite figure, and frozen landscape to representent trauma”.
175

 

Moderna narrativ som gestaltar bearbetningen av trauma använder sig med fördel av av 

mytologiskt stoff för att ”express the supposedly inexpressible”.
176

  

 

Genom Holloways jakt efter monstret i labyrinten framträder istället labyrintens 

monstrositet, genom hur dess oerhörda rymd och de ständiga spatiala förskjutningarna 

förtär utforskaren genom att bryta ner honom psykologiskt. Holloway ger sig djupare 

ner i avgrunden samtidigt som avgrunden ”sprider sig” djupare inom honom. Man kan 

tolka det som att det Horrorspace som existerar i Navidsons labyrint har en vampyrisk 

                                                
173 Falconer, 2005, s. 43. 
174 Falconer, 2005, s. 116. 
175 Conor Dawson, ”’There is Nothing So Black as the Inferno of the Human Mind’ – Infernal 

Phenomenal Reference and Trauma in Mark Z. Danielewski´s House of Leaves, Critique, vol. 56, No. 3, 

2015, s. 284. 
176 Dawson lyfter här fram ett annat verk med mytologisk förlaga, James Joyces Odysseus som exempel 

på hur mytologiskt stoff kan användas. Även Faris kopplar Joyces’ verk till moderna labyrintiska 

skildringar, men då med den moderna storstaden som labyrint: ”just as T.S Eliot praised James Joyce for 

making use of the ’mythical method’ in Ulysseus to help structure the chaos of early twentieth-century 

Dublin, so Danielewski employs his own variant of the mythical method in House of Leaves to give a 

shape and a significance to personal horror, thus demonstrating the mythical method´s continued 

relevance for comtemporary trauma artists.” Dawson, 2015, s. 285. 
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effekt på den som beträder den. Holloways utseende förändras även efter den långa 

vandringen där håglöshet och en gulaktig hy enligt en kommentator vittnar om ”a sign 

of [his] deepening, atrabilious obsession with the unpresent” (122). Texten som 

beskriver denna del av Holloways öde i House of Leaves påverkas på ett liknande 

sätt.
177

 Vissa bokstäver inom utforskarens historia uteblir i detta avsnitt, som om texten 

själv börjar utplånas via visuella apostrofer i samma stund som mannen gör det: 

 

The immen[]ity of Navidson´s house eludes the frame. It exists only in Holloway´s face, fear 

etc[   ] deeper and deeper into his features, the cost of dying paid out with p[]un[]s of flesh and 

e[]ch s[]allow breath. It is painful[  ] obvious the creature Holloway hunts has already begun to 

feed on him (334).  

 

Labyrinten fungerar som en slags ”solipsistic heightener” enligt en av kommentatorerna 

där ”the house, the halls, and the rooms all become the self – collapsing, expanding, 

tilting, closing, but always in perfect relation to the mental state of the individual” 

(165). Labyrinten som solipsistisk förstärkare blir ett reellt hot mot karaktärerna genom 

dess psykologiska påverkan på dem. Den använder sig av vandrarnas tidigare upplevda 

trauman och förstärker de negativa känslor som ännu inte har bearbetats. Zampano 

beskriver hur en kommentator har kommit över brottsstycken av anteckningar från 

Holloways kortvariga terapi som sammankopplar utforskarens mentala tillstånd med 

hans förflutna och återkommande känslor av otillräcklighet och misslyckande. Den 

första sidan består av en enda iakttagelse: ”CONSIDERING SUICIDE”, följt av två 

svårtydda sidor: ”[   ]he next two pages are for the most part illegible, with words such 

as ”family” ”father” ”loyalty ”the old home” appearing every now and then in an 

otherwise dark scribble of ink.” (328). Orden som går att urskilja skapar en tydlig 

koppling mellan Holloway och ett familjeöde inte helt olikt Kung Minos och 

Minotauren, den senare född till följd av en svekfull handling och som spärras in i 

faderns labyrint. Det enda minne som Holloway återberättar för sin terapeut är en viktig 

jakthändelse från det förflutna där han skjuter en hjorthind av misstag efter att antagit att 

det var en hjortbock:  

                                                
177 Valerie Mandeville Morrison finner en koppling mellan mötet med det monstruösa i labyrinten och 

den postmoderna texten då hon menar att: ”Lurking inside the labyrinth is the Minotaur, a hybrid 

creature, half man and half monster. The threat of encountering this monster is metaphorically equivalent 

to the threat of nonmeaning in postmodern poetics. As the reader traverses the poem, there’s always the 

threat of things falling apart, of a disconnect or breakdown, of dissolution. Labyrinths represent an 

encounter with mystery, with obfuscation and disorientation, and postmodern poetics often share these 

same characteristics.” Mandeville Morrison, 2008, s. 1. 
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My dad was waiting for me, just shaking his head, angry, and []shamed. ´Look what you´ve 

done boy,´ he said in a whisper but I could have heard that whisper across the whole valley. 

(…) I almost killed myself then but I guess I thought it couldn´t get any worse. [                  ] 

that was the worst. Staring at that dead doe and then watching my dad turn his back on me and 

just walk away (329).  

 

Läsaren får aldrig veta vad som Holloway upplever som det absolut värsta med 

jakthändelsen. Sjöberg menar att en text genom bruket av visuella apostrofer kan 

”indicate an absence or predict the anxiety about nothingness”.
178

 Genom att använda en 

visuell apostrof i detta avsnitt så planteras en sådan obehaglig känsla i läsaren. Det 

värsta är inte uttalat utan det ligger här på läsaren att projicera sina egna rädslor i texten. 

Texten som ska beskriva detta är utraderad, och förblir dold utan att förklara Holloways 

obearbetade trauma. Dawson framhåller att det är just förekomsten av obehandlade 

trauman som ger Navidsons labyrint möjlighet att påverka vandrarna i den: ”The 

various characters scattered across the divergent diegetic levels voyage through 

emanations of their repressed pasts. This is most obvious in The Navidson Record as the 

subterranean psychescape of the labyrinth mutates in order to inspire subjective fears in 

each individual explorer.”
179

 För Holloway återvänder känslan av misslyckande starkare 

än någonsin, förstärkt av att han själv är förirrad i labyrinten: 

 

Holloway´s latent suicidal urges [       ] when Wax and Jed insist on turning back. He sees this 

(incorrectly) as an admission of failure, another failure, th[]s incr[    ]sing his sense of 

inadequacy. Holloway had over the years developed enough psychic defense mechanisms to 

avoid the destructive consequences of this self-determine[            ]f defeat. What made this 

incident different from all the rest was the []ou[]e. In many ways, Navidson´s house functions 

like an immense isolation tank. Deprived of light, change in temperature and any sense of time, 

the individual begins to create his own sensory [       ], [ ]d depen[]ng on the duration of his 

stay begins to project more and more of [      ]    personality on those bare walls and vacant 

[]allways. In Holloway´s case, the house as well as everything inside it becomes an exten[  ]n 

of himself, e.g. Jed and Wax become the psy[   ]logical demons responsible for his failue [sic]. 

Thus his first act – to sh[   ] Wax – is in fact the beginning of a nearly operatic s[]i[ ]de (330).  

 

Intigheten blir en ersättare för monstret i labyrinten och tvingar vandrarna i labyrinten 

till en konflikt inom gruppen då ”the absence the characters are confronted with offers a 

                                                
178. Sjöberg, 2010, s. 128 
179 Dawson, 2015, s. 288. 
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blank slate onto which an individual projects their experiences, based on the knowledge 

that they possess and the fears that hinder them”.
180

 Till slut attackerar Holloway sina 

medresenärer och mördar Jed. Navidson och Reston räddar Wax efter att ha gett sig in i 

labyrinten för att finna Holloways team. Holloway blir i sin vandring det monster han 

besatt försöker hitta och förgöra och blir på det sättet själv den enda proto-Minotaur 

som dyker upp i Navidsons labyrint. Boothroyd läser monstret som Holloway jagar som 

en manifestation av hans traumatiserade psyke där oförmågan att hantera labyrintens 

intighet till slut utplånar honom psykologiskt.
181

 När Holloway skjuter Wax blir det en 

grym återupplevelse av händelsen med hjorthinden, och när Holloway har lugnat ner sig  

översköljs han av skuldkänslor, vilka leder honom tillbaka till de tidigare 

självmordstankarna.  

 

Holloways paranoia får den erfarne jägaren att tro att monstret i labyrinten fortfarande 

förföljer honom och till slut så skjuter han, skuldtyngd och utmattad, sig själv i bröstet 

med sitt gevär. Han förintar på så vis sitt eget ”mörkrets hjärta”.
182

 Som tidigare nämnts 

så förstärker en av Zampanos kommentatorer idén om labyrintens seger över Holloway i 

hans sista ögonblick: ”In that place, the absence of an end finally became his own end.” 

(337). Den skräckinjagande frånvaro som förföljt Holloway under hans sista timmar i 

livet visar sig även för kameran under de minuter som följer i filmen: 

 

Holloway is dead. Which is [  ]act[ ] when it happ[]ns. The whole thing clocks in under tw[] 

seconds. Fingers of blackness slash across the lighted wall and consume Holloway. And even 

if [             ] loses sight of everything, the tape still records that terrible growl, this time without 

a doubt, insi[]e the room (338).  

 

Det enda fysiska beviset för något levande i labyrinten avslöjas endast via filmat 

material vid det tillfället då ingen människa kan bevittna det. Zampano beskriver 

händelsen med människoliknande ord: fingrar av mörker hugger över väggen och ett 

hemskt rytande hörs. Det existerar något i rummet först efter att vandraren har 

misslyckats på sin vandring. Zampano menar att det är felaktigt att anta att monstret 

verkligen har klor och tänder men att myten kräver detta: ”which myth for some reason 

[     ] requires. [           ]t did have claws, they were made of shadow and if it did have 

                                                
180 Boothroyd, 2015, s. 28. 
181 Boothroyd, 2015, s. 28. 
182 Holloway skriker passande nog ”Bullshit, bullshit” in i mörkret innan han skjuter sig själv och kopplar 

omedvetet ihop avsaknaden av mening i labyrinten med den minoiska tjuren genom sin svordom (337).  
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te[]th, they were made of darkness”. (338). Holloway antar rollen som en våldsam och 

aggressiv vandrare i labyrinten och förväntar sig likt Theseus möta Minotauren, men 

förvandlas själv symboliskt till denne genom sin galenskap. Därför blir också hans öde 

våldsamt och han slukas av mörkret som tar över Minotaurens roll, det förföljer och 

utraderar Holloway från labyrinten och livet: ”the [      ] still stalked Holl[]way at every 

corner until at last it did strike, devouring him, even roaring, the last thing heard, the 

sound []f Holloway ripped out of existence”. (338). 

 

Valerie Mandeville Morrison menar att avsaknaden av en Minotaur på många sätt är 

mer skräckinjagande än ett tydligt monster i labyrintens mitt. Monstrets närvaro 

representerar ett tydligt slut och mål i det labyrintiska äventyret och dess frånvaro kan 

antyda att det kanske inte existerar något tydligt mål att nå eller någon fiende som måste 

nedgöras.
183

 Istället ser Mandeville Morrison hjältens konfrontation med intigheten 

(oblivion) som ett mer riskfyllt möte och att Minotauren istället kan ses som ”a symbol 

of negation”.
184

 Konfrontationer med intigheten är något som samtida postmodern 

litteratur tar fasta på: ”Entrance into the labyrinth, and into the postmodernist poem, 

risks an encounter with nonmeaning, the traveler or reader blindly groping his or her 

way through the dark of the labyrinth, alone in this deep empty space (...).”
185

  

 

Holloways psykologiska ensamhet skrivs ut direkt i texten och samtidigt över den 

visuellt. Som en indirekt guide för Holloway i hans bearbetande av sitt trauma så 

framställer Zampano Holloways terapeut som en misslyckad ”guide”: 

 

Nancy Tobe was a fairly green therapist and took far too many notes. Perhaps she felt that by 

studying these pages later, she could synthesize the material and present her patient with a 

solution. She had not yet real[  ] that her notes or her solutions would mean absolutely no[       

]g. Patients must discover their peace for themselves. Tobe [             ] only a guide. The 

solution is personal (329).  

 

I en fotnot till Holloways utforskande av labyrinten noteras det att Ariadne var den som 

försedde Theseus med tråden för att hitta ut ur labyrinten men här är själva texten 

överstruken och fungerar som en palimpsest: ”Minos´ daughter, Ariadne, supplied 

Theseus with a thread wich he used to escape the labyrinth.” (119). I Holloways fall 

                                                
183 Mandeville Morrison, 2008, s. 137. 
184 Mandeville Morrison, 2008, s. 138. 
185 Mandeville Morrison, 2008, s. 138. 
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finns det ingen Ariadne, ingen väg ut. Överstruken text dyker genomgående upp i 

House of Leaves varje gång Minotauren nämns eller diskuteras och Truant misstänker 

att det är Zampano som ligger bakom detta repressiva arbete.
186

 De överstrukna 

textstyckena fungerar som palimpsester och signalerar visuellt att textstycket har 

koppling till Minotauren. De återkommer frekvent på flera av berättarnivåerna. 

 

Will Navidson undviker till slut att konfrontera Holloway i mörkret (i förlängningen 

Minotauren eller intigheten) och väljer istället att hjälpa sina vänner ut ur labyrinten, en 

handling som räddar deras liv och även utgör en variant av den katabasiska hjälteresan.   

 

Uppgörelsen  

Navidsons slutliga uppgörelse (fullfillment) i den labyrintiska katabasis-vandringen sker 

när han har förlorat till synes allt. Brodern Tom lyckas fly ut ur labyrinten men blir 

senare dess offer när intigheten uppenbarar sig i huset och tvingar familjen på flykt. 

Tom dör när han räddar Wills barn från huset men slukas själv av labyrintens 

attackerande mörker. Karen lämnar huset med barnen och Will följer först med dem, 

men skulden över broderns död, de återkommande självmordstankarna och besattheten 

av labyrinten får honom till slut att återvända till huset. 

 

 Den här gången väljer Navidson en ny väg i labyrinten utan någon som helst tanke på 

att försöka återvända. Med hjälp av en cykel rullar han i dagar ner i mörkret och följer 

en ensam väg som blir mindre och mindre. Slutligen når Navidson ett stort rum där 

”everything about the house suddenly changes” (459–460). Navidson menar sig nå fram 

till ett öppet fönster.
187

 Här visar sig labyrinten som paradox, genom dess dubbelhet 

förändras samtidigt ingenting: ”But as he turns to go back, he finds the window has 

                                                
186 Zampano diskuteras genomgående av kommentatorena i romanen i förhållande till vilken roll han har 

att spela i sin text, om han intar en position likt Daedalus som skapare av labyrinten eller som kung Minos 

som vill dölja eller utradera Minotauren. En intressant detalj som endast existerar på två av romanens 
bilder är ett textutklipp där någon, möjligtvis Zampano, fantasierar om ett annat öde för familjen 

Navidson och främst barnen. Han använder även stor bokstav i ordet will och skapar på så vis en koppling 

till familjefadern Navidson: ”Perhaps I Will alter the whole thing. Kill both children. Murder is a better 

word. Chad scrambling to escape, almost making it to the front door where Karen waits, until a corner to 

the foyer suddenly leaps forward and hews the boy in half. At the same time Davidson, by the kitchen, 

reaches for Daisy, only to arrive a fraction of a second too late, his fingers finding air, his eyes scratching 

after Daisy as she falls to her death. Let both parents experience tht [sic]. Let their narcissism find a new 

object to wither by. Douse them in infanticide. Drown them in blood.” (552).  
187 Zampano beskriver själv fönstrets betydelse: ”Doorways offer passage but windows offer vision. Here 

at last is a chance to behold something the interminable pattern of wall, room, and door; a chance to reach 

a place of perspective and perhaps make some sense of the whole.” (464). 
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vanished along with the room. All that remains is the ashblack slab upon which he is 

standing, now apparently supported by nothing: darkness below, above, and of course 

darkness beyond (464). Likt den motsättning som existerar genom att Zampano som 

blind man kan återberätta Navidsons visuellt berättade historia konfronterar här 

Navidson ”that grotesque vision of absence” och ger upp, förvirrad och skrattande inför 

labyrintens föränderliga skiften (464). Faris menar att den moderna labyrinten ofta 

saknar ett tydligt syfte och det är inte förrän Navidson ger upp sitt eget mål i labyrinten 

som en slutlig uppgörelse sker. Falconer gör en distinktionen mellan två katabasis-

narrativ, de som slutar med hjältens triumf (Dantean model) och de som slutar med hans 

misslyckande (Orphic model).
188

 Navidsons katabasis-resa rör sig mot den senare 

modellen då han aldrig når fram till något slut i labyrinten. Samtidigt når han, likt Oden, 

en dyrköpt självinsikt istället. Den orfiska modellen struktureras efter fyra händelser, 

”threshold crossing, zero point, backward look, and sparagmos (dismemberment)”.
189

 

Navidson är här vid nollpunkten (zero point) på sin resa då han nått intigheten och 

kommer till insikten att hans sökande efter mening är lönlöst. Det är nu en slutlig men 

indirekt konflikt sker i katabasis-vandringen:  

 

At the zero point, the protagonist experiences a killing transparency, a deadly singularity of 

purpose. Through the eyes of this ultimate Other (the text´s Dis, Hades, Satan, or God), he sees 

himself whole – that is, wholly finalized, as if already dead. Here, in contrast to the threshold 

moment, the protagonist´s task is to take risks, to abandon the boundaries of the self, and break 

the unwritten rules prescribed by the Father-god.190 

 

Konflikten sker inte genom ett övernaturligt konfrontation med en Minotaur eller en 

Gud utan i ett möte med intigheten.
191

 Navidson träder över en fysisk gräns när han 

påbörjar vandringen i labyrinten, men nu träder han över gränsen för sitt eget jag. 

Gränsen mellan romanens berättarlager faller även samman då Navidson överraskande 

nog har med sig boken House of Leaves i sin ryggsäck. Han ägnar sin sista stund åt det 

enda som finns kvar: ”the last possible activity, the only book in his possession: House 

of Leaves” (465). Berättarlagrens gränser löses upp genom den paradoxala handlingen i 

att Navidson själv läser Zampanos bok och använder de lästa sidorna som ljuskälla då 

                                                
188 Modellerna skrivs efter Dantes narrativ som slutar i Paradiset och Orfeus öde då han inte lyckas rädda 

Eurydike ur dödsriket. Falconer, 2001, s. 479. 
189 Falconer, 2001, s. 482.  
190 Falconer, 2001, s. 485. 
191 Överträdelsen mot den högre auktoriteten (Father-god) kan ur ett metalitterärt perspektiv även ses som 

en karaktär som gör uppror mot sin författares intradiegetiska logik. 
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han eldar upp dem under läsningen.
192

 Navidson eldar upp sin egen historia samtidigt 

som han läser densamma och en fragmentarisering sker då hans identitet samtidigt 

börjar lösas upp. Boothroyd menar att förekomsten av Navidsons bok i denna 

textpassage gör att texten öppnar upp sig, ”creating a ’strange loop’ which is self-

reflexive and of infinite depth”.
193

 Zampano finner här äntligen ett slut för Navidson och 

kopplar samman det med läsandet och läsaren, från meningsskapande till intighet: 

 

Here then is one end: a final act of reading, a final act of consumption. And as the fire rapidly 

devours the paper, Navidson´s eyes frantically sweeps down over the text, keeping just ahead 

of the necessary immolation, until as he reaches the last few words, flames lick around his 

hands, ash peels off into the surrounding emptiness, and then as the fire retreats, dimming, its 

light suddenly spent, the book is gone leaving nothing behind but invincible traces already 

dismantled in the dark (467). 

 

Navidson har paradoxalt nog slutligen nått intigheten, en plats där ”not even the growl 

dares disturb his place” (470). Inte ens Minotauren vars givna plats är i mitten av 

labyrinten kan nå Navidson som nu nått slutet på sin labyrintiska resa, mot jaget: ” ’I 

have no sense of anything other than myself,’ he mumbles” (471). Det enda ”något” 

som existerar i mörkret är, enligt Navidson, hans eget slut och vid detta tillfälle vänder 

han blicken inåt och tillbaka, mot den han en gång var och mot minnen av de han älskar. 

Här når Navidson den tredje punkten inom den orfiska modellen: ”If looking back on 

hell is a necessary factor in both types of katabasis, it is only in the Orphic version that 

the backward impulse wins out over the forward one.”
194

 Han tvingas här konfronteras 

med sig själv, sina egna drömmar och sina ambitiösa irrfärder och fokuserar till slut på 

sin egen Ariadne, Karen. Till skillnad från Holloway som går under då han endast 

blickar framåt och vägrar rannsaka sig själv, vänder sig Navidson här om i sitt 

perspektiv och förändras för alltid. Faris synliggör i Labyrinths of Language hur 

moderna labyrintiska litterära verk porträtterar karaktärer som inte lyckas fly från de 

inre tankarnas labyrinter utan isolerar sig själva genom ett fokus mot jaget mer än mot 

yttre personliga relationer, då de senare var mer betydande i äldre labyrintiska 

berättelser.
195

 Här citerar Faris Nietzsche som såg en betydande utveckling från ett 

                                                
192 Senare i boken ska även Johnny Truant upptäcka en utgåva av House of Leaves under en resa med 

texten ”with introduction and notes by Johnny Truant” trots att han inte sammanställt hela manuskriptet 

ännu (513).  
193 Boothroyd, 2015, s. 18. 
194 Falconer, 2001, s. 488. 
195 Faris, 1988, s. 195. 
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objektivt perspektiv till ett subjektivt utforskande: ”a labyrinthine man never seeks the 

truth, but only his Ariadne.”
196

 Navidson vänder sig likt Orfeus om, och minnet av 

Karen blir den röda tråd som leder honom i sitt inre tillbaka till ljuset. Blicken som 

vänds tillbaka och inåt är i denna stund central för den katabasiske vandraren: ”looking 

backward on the lost path, the protagonist recoils once again from the threat of 

dissipation, fragmentation, and seizes hold of an image of selfhood. But this time the 

image is a consciously projected fiction, rather that something felt as an essential inner 

core of identity.”
197

  

 

Karen, som fram till nu fungerat som gränsvakt vid labyrintens ingång blir den som till 

slut räddar Will från labyrinten och undergången. I Zampanos nästa kapitel avslöjas det 

att Karen återvänt till huset och nått fram till gränsen mellan den trygga världen och den 

mörka underjorden. Karen stannar upp vid den mörka öppningen innan hon vågar gå in 

och en av Zampanos kommentatorer påstår att hon hört något, men av ren inbillning: 

”Another example of how the mind, any mind, consistently seeks to impose itself upon 

the abyss” (522). Karen går in i labyrinten med ett syfte, inte med konfrontation som 

mål utan försoningen. Vad som sker efter att Karen tar steget in i labyrinten avslöjas 

aldrig men Zampano tror sig veta varför hon återvänder:  

 

Whatever ultimately allows Karen to overcome her fears, there is little doubt her love for 

Navidson is the primary catalyst. Her desire to embrace him as she has never done before 

defeats the memories of that dark well, the molestations carried out by a stepfather or whatever 

shadows her childhood truly conceals (522).  

 

House of Leaves undviker att avslöja vad som sker i Karens labyrintiska vandring men 

tar vid en timme senare då en granne som upptäcker Karen som håller en allvarligt 

skadad och lemlästad Will i sina armar på gräsmattan framför huset. Hamilton 

poängterar att både Will och Karen har en personlig Minotaur som de måste 

konfrontera: ”Karen must overcome her fear of losing Navidson, and he must face the 

part of himself that places work above relationships.”
198

 Genom en subjektiv men 

förvirrande vandring så möter båda två slutligen i konfrontation med sig själva sitt 

förflutna, något som Reed Doob ser som en förutsättning för den labyrintiska 

vandringen. Labyrinten måste vara ogenomtränglig, förvirrande och utan mål då dess 

                                                
196 R. J. Hollingdale, Nietzsche:The Man and His Philosophy,  rev. utg., Cambridge, 2001, s. 175. 
197 Falconer, 2001. s. 499. 
198 Hamilton, 2008, s. 6. 
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egentliga syfte är ”to impose a confusing and difficult process on someone because that 

extraordinarily baffling process is just what it takes to prepare the maze-walker for 

moral, aesthetic, or intellectual transcendence” .
199

 

 

Återkomsten 

Till skillnad från den triumf eller det upphöjande (transcendence) som väntar inom 

katabasis-narrativ som följer danteansk modell så saknar Navidsons återkomst en sådan: 

”In Orphic katabasis, there is no such transcendent movement; the hero´s final 

transformation is rather a casting down, into human hands, human time, and history.”
200

 

När Will och Karen till slut träder ur labyrinten har de fått betala ett högt pris. Will, 

Karen och barnen har genomgått ett stort psykiskt lidande, Tom, Jed och Holloway har 

dött i huset. Will själv förlorar sitt vänstra öga och sin högra hand, samt tvingas ständigt 

använda en krycka på grund av en krossad höft. Wills fysiska deformation kan läsas 

som den fjärde punkten i den katabasiska orfiska modellen, sparagmos 

(dismemberment).
201

 Han har nu genomgått den symbolisk död och återuppståndelse 

som hjälten måste uppleva genom katabasis-vandringen.
202

 Han dör i underjorden och 

återuppstår vid återkomsten i den trygga världen. Likt den grekiske hjälten Herakles så 

återvänder inte Navidson till livet som den hjälte han förväntat sig vara efter sin 

katabasis-vandring, utan återvänder istället som en vanlig man, traumatiserad men med 

nya insikter. Falconer ser just det förändrade perspektivet som centralt för den 

återvändande hjälten, där den ljusa världen han en gång lämnade får en större betydelse: 

”the return from Hell depends on an inversion of perspective, a clarification and a 

reorientation of values, leading not to transcendence but to an affirmation of the 

everyday, material world”.
203

 Will ägnar helhjärtat sitt liv åt familjen då Karen drabbas 

av bröstcancer och barnen utvecklar nya udda intressen till följd av sina upplevelser. De 

traumatiska upplevelserna från labyrinten lever samtidigt kvar både i föräldrarna och 

barnen. Dottern Daisy tror att andar lever i hennes leksaker. Sonen Chad utvecklar en 

oroväckande besatthet av Lego. Ambitionen är att en dag bli arkitekt (526).  

 

 

                                                
199 Reed Doob, 1990, s. 56. 
200 Falconer, 2001, s. 496. 
201 Sparagmos kan även förstås som en rituell offerhandling, ett sönderslitande som kopplas till guden 

Dionysos och som förekommer inom grekisk mytologi. Bland annat sker detta då Orfeus blir sliten i 

stycken av menaderna, Dionysos kvinnliga tillbedjare, efter sin resa i underjorden. 
202 Holtsmark, 2001, s. 27. 
203 Falconer, 2005, s. 141. 
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Slutord 

Jag har i denna uppsats genomfört en tematisk analys av hur House of Leaves förhåller 

sig till labyrinten som symboliskt landskap genom dess litteratur- och kulturhistoriska 

betydelse samt hur Danielewskis roman skriver in sig i traditionen av berättelser som 

utforskar jaget med hjälp av labyrinten som metafor. Med katabasis-motivet som ”röd 

tråd” genom denna oerhört komplexa roman har min studie undersökt en modern litterär 

helvetesvandring som är sprungen ur karaktärernas tidigare upplevda psykologiska 

trauman. De tvingar ut den moderna vandraren i labyrinten på en skräckfylld resa mot 

insikt, genom en introspektiv och infernalisk resa som äger rum mellan en tydlig 

gränsöverträdelse och en dyrköpt återkomst. Jag ser på samma gång hur romanen 

tvingar ut läsaren på en liknande ”läsresa” med hjälp av textformella grepp, där ett 

aktivt läsande i och av den ergodiska texten skapar ett band mellan läsare och texte 

genom relationen mellan innehåll och form, då både karaktärerna i romanen och läsaren 

av densamma måste navigera sig igenom ett symboliskt landskap. 

 

Det symboliska landskap som avtecknar sig genom min analys av  House of Leaves 

visar hur samspelet mellan innehåll och form skapar en tolkande helhet, genom 

relationen mellan innehållet (labyrinten i Danielewskis roman) och formen (texten som 

labyrint). Det sker både genom de komplexa narrativ som breder ut sig över flera olika 

berättarlager och samtidigt genom verkets typografiska utformning, de textformella 

”trösklar” som läsaren måste möta och ”vandra över”. På så vis tvingas läsaren själv 

träda över en tydlig gräns och möta en okänd värld, men samtidigt välja sina egna 

”vandringar” i texten för att skapa mening i verket på flera nivåer. Det sker både genom 

ett kluster av intertextuellt medvetna narrativ men också genom själva läsningen som 

handling. Från den avvärjande (apotropeiska) varning som inleder romanen till den 

punkt då intigheten”löser upp” texten, så sker läsningen samtidigt på flera nivåer, både 

genom en berättelse om en labyrintisk värld, men också genom den. Läsaren upplever, 

likt Navidson, slutligen det sparagmos (dismemberment) som avslutar den orfiska 

katabasis-resan, Navidson upplever hur hans identitet går förlorad, för läsaren bryts 

texten upp genom de visuella apostroferna. Meningssökandet riskerar att inte leda 

någon vart och det symboliska landskapet löses upp, både för karaktären Will Navidson 

i hans vandring i labyrinten men också hos läsaren genom den fragmentariserade texten. 

 



  
 

- 65 - 

Genom att utgå från katabasis-resan som strukturellt raster kan jag fastställa att House 

of Leaves, med utgångspunkt i en genretypisk skräckhistoria som äger rum i ett hemsökt 

hus där det kusliga uppenbarar sig, brukar sig av den katabasisk föreställningsvärlden 

för att skildra en modern visdomsberättelse om skuld, alienation och kärlek.  

 

Vad kan då slutligen sägas om den moderna katabasis-resan och den katabasiska 

föreställningsvärlden i House of Leaves? Den infernaliska och skräckfyllda resan 

skildras i romanen på Navidsons berättarlager genom ett övernaturligt intrång i en 

vardaglig värld där obearbetade trauman tvingar karaktärerna att konfrontera de inre 

demonerna snarare än den mytologiska Minotauren. Karaktärernas egna mentala 

utvecklingar förändras genom direkta och indirekta konfrontationer med labyrinten samt 

genom de symboliska prövningar som sker i relation till avsaknad av mening, det icke-

familjära och de komplexa familjerelationerna. Likt myten om Ariadnes tråd så tar 

katabasis-resan i House of Leaves sin utgångspunkt i en familjecentrerad historia byggd 

utifrån skam och sorg. Will, Karen och Holloway tyngs alla av skuldkänslor efter 

tidigare upplevda trauman och tvingas hantera dem på olika sätt. För de båda manliga 

upptäckarna så leder skammen vidare till besatthet och slutar i sorg. Det är endast Will 

som återvänder levande från labyrinten, då inte som mytologisk hjälte utan som bruten 

människa. Det är genom att vända blicken från omvärlden tillbaka mot familjen som 

Will räddas och finner insikt.  

 

Jag läser den dyrköpta insikt som infinner sig efter Navidsons katabasis-resa som en 

funnen genom hans förändrade perspektiv, vilket är starkt kopplad till kärleken och en 

omprioritering av hans nära relationer. En kritiker beskrev House of Leaves som en 

kärlekshistoria skriven av en semiotiker och det är just kärleken mellan två älskande 

som slutligen blir räddningen för vandraren i labyrinten. Navidsons katabasis-resa sluter 

inte med den traditionella hjältens triumf utan låter istället Will återvända som en bruten 

man, men med nytt fokus mot familjen. Holloway saknar en motsvarande relation på sin 

vandring i labyrinten och går därför under. House of Leaves bygger på så vis sina 

narrativ kring ett nav av mytologiska och intertextuella kontaktytor för att skildra både 

den upptäckare som lyckas fullfölja sin katabasiska resa och finner sin Ariadne, men 

också det öde som väntar den som misslyckas på sin vandring i Daedalus hus. 
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