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Abstrakt 
This paper investigates narrative and thematic structures in Damien Echols’ 

autobiography Life After Death (2012) and Stephen King’s horror novel ’Salem’s Lot 

(1975). In Life After Death Echols tells the tale of his eighteen-year incarceration on 

Death Row in Arkansas/USA. He also uses his childhood memories to overcome 

hardships in the prison system. ‘Salem’s Lot by Stephen King deals with the invasion of 

vampires in a small town in rural Maine in the North East corner of the United States.  

The author of this study discusses if and how Damien Echols was inspired in his writing 

by the writings of Stephen King. Considering the length of this study the author has 

chosen to limit the comparison of Echols’ autobiography with Stephen King to only one 

of King’s novels, ‘Salem’s Lot. One issue of discussion in this study is as to wether it is 

legitimate to compare two different genres and to what length they correspond with 

each other on a literary level. Thus the choice of certain narrative tools for the analysis. 

The author of this study uses theories based on the works of literary theorist Gérard 

Genette and also discusses autobiography as genre. Themes that are explored in the 

analysis are memories, horror, evil places and children at risk, the latter especially in 

the modern American horror genre. The study highlights that Damien Echols frequently 

read works by Stephen King, both during his adolescence and in prison, and was 

inspired by a certain “beat” in King’s novels. Furthermore, both authors use themes as 

the above mentioned memories, horror, evil places and children at risk in their works. 

This paper concludes with showing that Echols is influenced in his writing by King’s 

horror novels, both on a narrative level and a thematic level. 

 

Nyckelord 
Damien Echols, Stephen King, USA, Autobiografi, Självbiografi, Roman, Narratologi, 

Skräck, Hemska platser, Utsatta barn, Minnen, Tematisk analys. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

 

I maj 1993 mördades tre åttaåriga pojkar från West Memphis i Arkansas/ USA, Steven 

Branch, Michael Moore och Christopher Byers. De hittades i ett skogsområde inte långt 

från samhället. Snart invaderades den lilla staden av medier som följde jakten efter 

förövaren/ förövarna. Allt eftersom veckorna gick, blev stämningen i West Memphis 

alltmer upprörd. Invånarna blev rädda och många talade om att det rörde sig om ett 

satanistiskt brott, utgående från de skador som pojkarnas kroppar uppvisade. Efter fyra 

veckor hade polisen fortfarande inte fått upp några spår efter de skyldiga. Kort därefter i 

juni 1993 arresterades dock tre unga män från trakten för dådet, Damien Echols (född 

1974), Jason Baldwin (född 1977) och Jessie Misskelley (född 1975). De tre unga 

männen hade sin hemvist i en närbelägen så kallad Trailer Park, där de fattigare 

familjerna levde.1  

 

I en rättegång 1994 dömdes Damien Echols till döden för morden på de tre pojkarna och 

Jason Baldwin och Jessie Misskelley dömdes som medhjälpare till livtidsfängelse.  

Under åren som gick framhöll Echols, Baldwin och Misskelley sin oskuld och 

överklagade domen flera gånger utan resultat. Först i augusti 2011 efter många juridiska 

turer fram och tillbaka lyckades de tre nu vuxna männen bli fria genom att avge en så 

kallad Alford Plea vilket innebar att de erkände sig skyldiga till mordet på de tre 

pojkarna för att bli frisläppta ur fängelset men samtidigt kunde de framhålla sin oskuld. 

Alford-plea har sitt ursprung i fallet North Carolina v Alford som var uppe i USA:s 

Högsta domstol (”Supreme Court”) 1970.2  

 

Detta betyder i praktiken, som fallet var 1970, att den åklagade medger sig vara skyldig 

till mord, men inte frivilligt - meningen är att undvika dödstraffet. Man upprätthåller sin 

                                                 

 
1 En Trailer i amerikansk kultur är ett mobilt hem som möjliggör för invånarna att leva billigare än vad de 

kunnat göra i ett fast hus. En Trailer kan flyttas på ett enkelt sätt om de boende får ett arbete i en annan 

del av USA. Även den amerikanska drömmen om ett oberoende liv spelar in här. Detta innebär 

traditionellt också att de boende anses som någonting av nomader som har lägre status i samhället. 

Ungefär 20 miljoner US-amerikaner bor i sådana mobila hem. Och fastän nuförtiden inte alla är fattiga, 

har Trailer Parks en lägre social status i sydstaterna än i andra delar av landet. Tom Geoghegan, ”Why do 

so many Americans live in mobile homes?”, www.bbc.com/news/magazine-24135022 (2015-03-09) 
2 Läs mera om Alford Plea på USLegal.com, http://definitions.uslegal.com/a/alford-plea/ (2015-03-09) 

http://www.bbc.com/news/magazine-24135022
http://definitions.uslegal.com/a/alford-plea/
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oskuld trots starka bevis för en fällande dom.3 Vid frigivningen 2011 hade Echols, 

Baldwin och Misskelley alltså avsuttit sina straff genom att formellt bekänna sig 

skyldiga, och i Echols fall upphävdes dödsdomen.4  

 

Ett år senare, 2012, utgav Damien Echols sin självbiografi Life After Death som till 

stora delar baseras på en tidigare självbiografi, Almost Home: My Life Story som utgavs 

medan Echols fortfarande satt i dödscellen i Arkansas.  

 

En sak som lades Echols till last under rättegången 1994 var att han läste Stephen King-

böcker. Under ett polisförhör den 10 maj 1993 på polisstationen i West Memphis, fem 

dagar efter morden, noterade Lt. James Sudbury att Echols ‘likes to read books 

by..Steven [sic] King’ and has ‘EVIL across his left knuckles.’”5 Det måste som 

konsekvens ha funnits en förbindelse mellan Stephen Kings böcker och skuldfrågan 

enligt polisen. Faktum är också att Echols sedan 12-års-åldern varit en hängiven läsare 

av Stephen Kings romaner.6 Vidare berättade han vilken betydelse Kings skrivarkonst 

hade för honom:  

 

Which books or writers informed the writing, the sort of style that you chose 

for this? 

 

Definitely number one, first, foremost and by far would be Stephen King. I read his 

books over and over and over pretty much all my life. You know how whenever 

you listen to music you hear the beat of the music and you could sit down and write 

a song, write your own song, but it would still follow the beat of the song that’s 

stuck in your head? To me, that’s sort of like what writing’s like too. Whenever I 

read Stephen King’s books it’s like there’s a beat to them. And I loved them so 

much and read them so many times that that beat just got stuck in my head over the 

                                                 

 
3 FindLaw.com, http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=400&invol=25 (2015-

04-06) 
4 Denna i det amerikanska juridiska systemet ovanliga, sällan använda uppgörelse innebar inte enbart en 

återgång till livet som fria människor men också att ingen av de tre männen någonsin skulle ha rättigheten 

till att stämma den federala staten Arkansas på skadestånd för justitiemord. Detta på grund av att de 

formellt hade bekänt sig skyldiga och staten Arkansas inte längre hade ansvar för fallet eller skyldigheter 

gentemot de tre männen. 
5 Douglas O. Linder. “The West Memphis Three Trials: An Account”, 2013, 

http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/memphis3/WestMemphis3Account.html (2015-04-05) 
6 Damien Echols, [Intervjuad av Gitta Harder], 28 oktober 2013  

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=400&invol=25
http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/memphis3/WestMemphis3Account.html
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years so whenever I sat down and started trying to write I would write to that same 

beat.7 

 

Stephen King (född 1947) är en författare med ett 50-tal romaner i bagaget som 

rubriceras som skräcklitteratur. Han har haft enorma framgångar med dessa romaner. 

King kommer från delstaten Maine i USA. Maine är en del av en region i nordöstra 

USA känd som New England. Där utspelas också de flesta av hans böcker. Han har 

skapat ett skräcklitteraturimperium som belyser det magiska, vampyrer, det 

övernaturliga och allmänt skräckfyllda och oförklarliga händelser. 1973 fick han sitt 

stora genombrott med romanen Carrie, en High school-saga om en mobbad tonårig tjej 

med strängt religiös mor, som i slutet utövar hämnd på alla sina plågoandar. 1975 kom 

hans andra roman ’Salem’s Lot som cementerade hans ställning som så kallad författare 

av skräcklitteratur.  

 

Huvudsakligen handlar Kings böcker om kampen mellan det goda och det onda. I Kings 

böcker är det oftast barn med övernaturliga eller allmänt speciella förmågor som är offer 

och utsätts för barndomstrauman men också barn som är kapabla till att ta saken i egna 

händer och slå tillbaka. 

 

Det finns gemensamma teman och motiv i Kings roman och Echols’ självbiografi som 

jag finner intressanta och jag tänker belysa dem närmare i min analys. Dessa teman och 

motiv är alltså skräck, utsatta barn och onda boningar. Dessutom bygger både King och 

Echols sina berättelser på minnen. 

 

 Disposition 

 

Efter ett kort avsnitt om skräckens definition i Kings böcker och följande presentation 

av mina valda texter utvecklar jag mitt syfte. Detta leder till en närmare belysning av 

den teori och den metod som ligger till grund för denna studie. Genren självbiografi 

definierar jag i ett särskilt avsnitt i uppsatsen då tyngdpunkten kommer att ligga på 

Echols’ självbiografi. I detta avseende är en kort redogörelse av Life After Death’s 

                                                 

 
7 Michael Juliani. “Author Interview: Damien Echols On ‘Life After Death And Surviving Death Row”. 

University of South California (USC). http://www.neontommy.com/news/2012/09/interview-damien-

echols-author-life-after-death (2015-05-01) 

http://www.neontommy.com/news/2012/09/interview-damien-echols-author-life-after-death
http://www.neontommy.com/news/2012/09/interview-damien-echols-author-life-after-death
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tillkomsthistoria på sin plats då genren självbiografi på ett naturligt sätt bygger på varför 

och under vilka omständigheter en självbiografi skrevs. 

 

Forskningsöversikten återger i korta drag en del av den litteratur som jag använt mig av 

för den här studien, men den ger också en överblick över det material som är relevant 

för ämnet. 

 

Analysen har jag valt att dela upp i tre delar: en närmare undersökning av 1. minnen, 2. 

onda boningar och skräck och 3. utsatta barn i Kings och Echols’ här använda texter. 

Dessutom ger jag en presentation av karaktärerna Ben och Mark i ’Salem’s Lot. Som 

avslutning diskuterar jag huruvida King och Echols för ett litterärt sett ”skräckfyllt 

samtal” med varandra och vad denna jämförelse innebär. 

 

1.3 Ämnesval 

 

Det finns en viss tyngdpunkt på Echols’ självbiografi i denna studie. Hans text har varit 

utgångspunkt för mig. Med tanke på denna studies begränsning har jag valt att 

koncentrera mig på en bok av Stephen King att jämföra med Life After Death. Jag har 

valt ’Salem’s Lot för att bland annat ett olycksbådande hus och andra tematiska likheter 

som skräck, utsatta barn och användandet av minnen dominerar berättelsen. Således 

fungerar denna specifika roman väl för mina syften. Echols har läst allt som Stephen 

King skrivit åtminstone en gång. Många titlar flera gånger.8 Jag har också valt ’Salem’s 

Lot för att både denna roman och Echols’ självbiografi har en relativ enkel struktur och 

handlar i slutänden båda om motsättningen av det onda och det goda. 

 

1.4 Om skräck 

 

Yvonne Leffler karakteriserar fiktiv skräck som underhållningslitteratur. Under 1700-

talets gång tilltalades en växande läskunnig publik i framförallt England och Tyskland 

av denna sorts litteratur. Publikens känslor utmanades fastän kritikerna inte var riktigt 

säkra på om skräcklitteraturen avskräckte eller om den tillhandahöll ett manual i att 

                                                 

 
8 Alan Scherstuhl, “Damien Echols Tells Us How Stephen King Novels Taught Him to Write”. Oct. 10 

2012. http://blogs.villagevoice.com/runninscared/2012/10/free_but_still.php (2015-06-08) 

http://blogs.villagevoice.com/runninscared/2012/10/free_but_still.php
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begå brott.9 José B. Monleon redogör för 1700-talets attityder mot de människor som 

kom från landsbygden in i staden, som var utstötta, främlingar och som alla var 

arbetslösa. Dessa attityder innebar att främlingar inte bidrog till stadens blomstring och 

produktivitet och ansågs som marginalexistenser som var potentiellt kriminella och som 

således inte tillhörde den nya tidens samhälle.10 Skräcken inför allt främmande blev 

normen. 

 

Under 1800-talet låg det primitiva, det hotfulla och förstörelsen av en allmänt inrättad 

ordning kvar strax under den nya, kontrollerande industriella ytan. Det hotfulla låg inte 

längre på landsbygden utan vid samhällets utkanter och hade ingenting att göra med det 

nya industriella och moderna samhälle som växte fram under 1800-talet. Kruxet var nu 

att de marginella existenserna var en del av själva stadsbilden och således inte lika 

främmande längre. Om det främmande i 1700-talets skräcklitteratur skildrades som 

någonting utanför staden, axlades samma roll av exotiska länder i 1800-

talslitteraturen.11 Dessutom förvandlades även Europas förfallna byggnader och klostren 

som bakgrund till 1700-talets skräcklitteratur till moderna laboratorier och ”den galne 

vetenskapsmannen” som skapade en konstgjord, skrämmande människa, exempelvis i 

Frankenstein: eller den moderne Prometeus av Mary Shelley (1818).12 

 

Enligt King är ”litteraturens grundläggande uppgift /…/ att berätta sanningen om oss 

människor genom att berätta lögner om människor som aldrig existerat”13. Han listar 

upp fyra arketyper inom skräcklitteraturen:  

 

• Vampyrer 

• Varulven 

• Varelsen utan namn 

• Spöket14   

 

                                                 

 
9 Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning. Studentlitteratur, 2001, s. 8f 
10 José B. Monleon, ”1848: the Assault on Reason (extract)”, i The Horror Reader, ed. Ken Gelder. New 

York: Routledge, 2000, s. 22 
11 Ibid., s.22. Exempelvis Jane Eyre av Charlotte Brontë (1847). 
12 Leffler, Skräck som fiktion och underhållning. s. 14 
13 Stephen King, Dödsdansen. Höganäs: Wiken, 1991, s. 307 
14 Ibid., s. 308 
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Även kampen mellan Apollon och Dionysos, mellan ljuset och mörkret, mellan det 

goda och det onda, är återkommande i skräcklitteraturen, enligt King, och han finner en 

skillnad mellan äldre skräcklitteratur och modern dito genom narcissismen: i den äldre 

skräcklitteraturen var monstret utanför oss, kanske på väg till oss. Nuförtiden bor 

monstret allt som oftast inom oss själva.15   

 

Inom skräckkulturen spelar numera filmmediet en stor roll.16 Detta medium bidrar med 

att visa oss våra största rädslor, de kommer utifrån med bilder som inte är våra egna och 

kanske därför är dubbelt så skrämmande; vi lever inte enbart med våra egna bilder av 

skräck i huvudet utan vi tar emot andras framställningar av skräck också. Marina 

Warner menar att skräck, ”scariness”, ökat i popularitet under 1900-talet. Enligt henne 

kan det ha att göra med den allmänna millenieskiftsandan som bidrar med en ovisshet 

inför framtiden och att attityderna till skräck förändras under tidens gång, ”but it has 

swelled into a contemporary, loving obsession with monsters and other horrors”17. 

Förutom skräcklitteraturen hade även skräckfilmer ett stort inflytande på den unge 

Echols som jag kommer att utveckla i avsnittet om Skräck och onda boningar. 

 

 Presentation av texterna 

 

1.5.1  Life After Death, Damien Echols 

 

I den här självbiografin berättar Echols om sin uppväxt och redogör för de 

omständigheter som ledde till hans 18 år i dödscellen i ett högriskfängelse i Arkansas i 

USA. Han återger sin tid i fängelset och hur han överlever med hjälp av sitt intresse för 

spiritualitet och det ockulta. Mötet i fängelset med sin framtida fru Lorri Davis, som 

försöker allt för att få honom frisläppt, ger honom hopp inför framtiden. På grund av 

juridiska omständigheter får Echols och de två andra män som dömdes samtidigt som 

honom slutligen lämna fängelset. Boken slutar med en förhoppning om att han och de 

två andra männen en dag kommer att bli rentvådda från det brott den federala staten 

Arkansas anklagat dem för.  

 

                                                 

 
15 Ibid., s. 309 
16 Marina Warner, No Go The Bogeyman: Scaring, Lulling, and Making Mock. London: Vintage, 1998, s. 

4f  
17 Ibid., s. 4 
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1.5.2 ’Salem’s Lot, Stephen King 

 

Den här romanen av King är en modern vampyrhistoria. Författaren Ben Mears åker 

tillbaka till den lilla staden ’salem’s Lot, där han tillbringade en tid som barn, för att 

skriva en roman. Hans fru dog i en trafikolycka och Ben hoppas att finna ro i den lilla 

staden. Snart händer det dock oroväckande saker. Ett barn försvinner och barnets bror 

dör kort därefter i en oförklarlig sjukdom. Fler människor försvinner. Ben, tillsammans 

med sin flickvän Susan, pojken Mark, en präst, en lärare och en läkare upptäcker att en 

vampyr flyttat in i ett hus med ett olycksbådande förflutet. Den lilla gruppen med Ben i 

spetsen måste försöka allt för att rädda invånarna i ’salem’s Lot. Katastrofen går dock 

inte att avvärja och hela staden utplånas. 

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

 

Jag vill påvisa att Echols i sitt författarskap är påverkad av Stephen King. Den här 

studien kommer att vara en tematisk och berättarteknisk analys. Echols berättar om sig 

själv och den fattiga uppväxten. Genom att uttrycka sin förkärlek för det ockulta, 

skildringen av barnfattigdom och det avhumaniserade fängelselivet hänvisar han i sitt 

skrivande till tematiska element som skräck, onda boningar och utsatta barn som jag vill 

spåra tillbaka till Kings litterära värld. Minnen, att kunna minnas och vad dessa minnen 

har för konsekvenser för båda berättelserna är en viktig punkt i min studie. Under 

arbetets gång kommer jag förhoppningsvis också fram till vad som, enligt min mening, 

gör att Echols’ text uppvisar skönlitterära berättartekniker. Jag vill alltså undersöka hur 

Echols’ självbiografi använder sig av fiktiva grepp och jämföra den med Kings roman. 

 

Frågeställningar 

 

Vilka berättartekniska, tematiska, motiviska och symboliska likheter finns mellan 

Echols’ och Kings texter? Vad kan det dras för slutsatser om Kings påverkan på 

Echols? 

 

2. Teori och metod 

 

De två texter jag utgår ifrån placeras i olika genrer, roman och självbiografi. Lars Skalin 

anser att det kan vara förvirrande att blanda ihop fiktion och verkligheten. Att jämföra 
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fiktiva karaktärer och omständigheter med verkligheten skulle stå i vägen för en litterär 

interpretation av texten anser han. Oavsett denna uppfattning kan naturligtvis en fiktiv 

text jämföras med verkligheten.18 Jag anser dock att, som i det här fallet, en 

självbiografi kan interpreteras litterärt, utgående från berättarteknik, tematik och 

symbolism. Självbiografin är en annan genre men inte desto mindre ett stycke fiktion, så 

som jag ser Echols’ text i just det här sammanhanget. En fiktiv text kan vara semantiskt 

begriplig för läsaren på grund av ett verklighetsnära scenario. En självbiografi kan vara 

skriven på ett berättartekniskt sätt som lika gärna kan uppfattas som fiktivt om läsaren 

inte känner till omständigheterna eller genrebegreppen. Ju mer läsaren förstår texter och 

kan se skillnader mellan dem desto djupare är förståelsen av texter inom alla genrer. 

Gérard Genette talar om läsarens möjliga “narrative competence /…/ arising from 

practice, which enables him both to decipher more and more quickly the narrative code 

in general or the code appropriate to a particular genre or a particular work”19. Gerald 

Prince definerar narrativ kompetens som “/t/he ability to produce and understand 

narratives”.20 Sharon A. Russell säger om genre att “/m/uch of our pleasure in 

experience a genre comes from our anticipation of meeting the familiar and expected in 

a new form.”21 Jag som narrativt kompetent läsare av de valda texterna vill hitta 

likheterna mellan Echols’ och Kings texter trots deras olika genretillhörighet. Liksom 

Genette anser jag att utan texten existerar varken berättelsen eller berättelseakten.22 

Både King och Echols framför sina berättelser genom att använda sig av olika teman, 

motiv och symboler. När det gäller just berättelseakten intresserar jag mig för hur den är 

utförd i Echols text. Som jämförelse tar jag berättelseakten i Kings text och huruvida jag 

kan finna likheter där. 

 

Min metod är att ställa Kings och Echols’ texter emot varandra och jag vill på så sätt 

jämföra hur båda författarna tematiserar skräck och barndom, hur hus och andra 

boningar och fysiska likheter fungerar som symboler och motiv och hur författarna 

använder sig av minnen. För att uppnå detta citerar jag utdrag ur båda texterna och 

diskuterar dessa i ett intertextuellt sammanhang. 

 

                                                 

 
18 Lars-Åke Skalin. Karaktär och perspektiv: att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet, 

Uppsala 1991, s. 305 
19 Gérard Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method , Ithaca, N.Y. 1980, s. 77  
20 Gerald Prince, A Dictionary of Narratology, Rev. ed., Lincoln 2003, s. 61 
21 Sharon A. Russell, Stephen King: A Critical Companion, Westport, Connecticut 1996, s. 16  
22 Genette, Narrative Discourse, s. 29 
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2.1 Självbiografin – ett försök att bestämma en genre 

 

En generellt accepterat definition av självbiografin inom det självbiografiska 

forskningsområdet är ”/a/ retrospective prose narrative produced by a real person 

concerning his own existence, focusing on his individual life, in particular on the 

development of his personality”23. 

 

I moderna självbiografier har fokus skiftat från att återge livsfakta till att berätta ett liv, 

en livsberättelse, det har skiftat från life history till life story, från ”historisk sanning” 

till ”narrativ sanning”.24 Jag ska i det här fallet analysera Echols’ självbiograf som 

narrativ sanning.  

 

Eva Haettner Aurelius ger en omfattande beskrivning av självbiografiska teorier och 

problem. Hon redogör för olika forskares synpunkter på olika texttypers (genrers) 

relationer till varandra och hur de kan flyta in i eller övergå i varandra: ”/Det/ innebär 

både att ett verk kan tillskrivas åtminstone en genre och att detta inte utesluter att verket 

också kan tillhöra andra genrer. Detta är särskilt viktigt när det gäller självbiografier, 

eftersom de ofta är så brokiga.”25 Det innebär också ”att en text kan upprätta flera 

textuella relationer till andra texter och texttyper”.26  

 

Självbiografier ”är betydligt mer kontextbundna”27 än skönlitterära verk. Livsberättelser 

återger faktiskt levda liv som inte kan böjas än hit och än dit för att passa in i en mall, 

åtminstone om författaren har för avsikt att berätta sin historia enligt fakta. Därför kan 

det vara problematiskt att se Echols’ självbiografi i min studie som fakta. Det är ett till 

skäl att jämföra Kings och Echols’ texter ur ett berättartekniskt och tematiskt 

perspektiv. Dessutom kan läsaren inte vara riktigt säker att det som författaren av en 

självbiografi berättar har verkligen hänt, inte ens författaren själv som möjligtvis 

uppfattar verkligheten annorlunda än läsaren. Echols säger att ”/w/hen writing about 

your life, it’s impossible to include every detail /…/ You have to look back over your 

life and ask yourself, ‘What really mattered? What were the big moments that really 

                                                 

 
23 Linda Anderson, Autobiography. New York: Routledge, 2001, s. 2 
24 Anna Johansson, Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus, Lund 2005, s.222  
25 Eva Haettner Aurelius, Inför lagen – Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika 

Bremer, Lund 1996, s. 39 
26 Ibid. 
27 Haettner Aurelius, s.45 
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shaped me and made me who I am?’”28 I en intervju som jag förde med Echols 

berättade han om de generella svårigheterna att skilja mellan berättelse och faktiskt liv. 

Man ser sitt liv alltid genom sina egna ögon. Tankar och känslor är inte vetenskap. När 

man pratar med en vän om saker som hänt är det inget formellt samtal, man får bara ur 

sig vad man varit med om. Den intellektuella processen av det som hänt sätter igång 

efteråt.29 Känslor kan svalna och minnen av händelser kan blekna i den bemärkelse att 

den som upplevt dem kanske vill distansera sig från det som hänt. Den intellektuella 

processen gör att perspektivet skiftas, men det i sin tur betyder inte att en berättare far 

med osanning.     

 

Enligt Haettner Aurelius är det viktigt att istället för att enbart använda rent 

litteraturteoretiska begrepp undersöka en självbiografis ”genes, intention och 

utsägelsesituation”30.  Med det menar Haettner Aurelius att texttyper som inte är rent 

fiktiva inte ”kan bestämmas som autonoma, semantiskt öppna, från själva 

utsägelsesituationen frikopplade texter”.31 Det handlar alltså om hur självbiografin kom 

till (dess uppkomst och utveckling, alltså genes), vad den har för avsikter (syftet), vilken 

publik den vänder sig till. Haettner Aurelius menar att ”varje yttrande konstrueras med 

tanke på lyssnarens eller läsarens förmodade inställningar och reaktioner”.32 Hon 

refererar i förlängningen till den ryske litteraturteoretikern Michail Bachtin och hans 

teorier om ”det dialogiska” i språket, samspelet mellan författaren och läsaren, och hur 

en text har en vanlig bokstavsmening men också en mening som läsaren måste tolka 

utifrån själva kontexten (utsägelsesituationen).  

 

2.2 Tillkomsthistoria av Life After Death  

 

Innan jag fortsätter vill jag säga några ord om Life After Death’s tillkomsthistoria eller 

genes enligt Haettner Aurelius. Echols självbiografi publicerades 2012, ungefär ett år 

efter hans frigivning från fängelset i augusti 2011. Han säger om sin berättelse:  

 

                                                 

 
28 Echols, s. 92 
29 Intervju med Damien Echols, 2013-10-28 
30 Haettner, Aurelius, s.45 
31 Ibid. 
32 Ibid., s.17 
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What you’re about to read is the result of many things I’ve written in the past 

twenty years, including parts of a short memoir self-published in 2005. I was sent 

to Death Row in 1994, and almost immediately I began keeping a journal. I didn’t 

date most of my writings /…/ I’ve included as much as I could of what remained, 

and I hope the subject or context of these entries is helpful in placing some of 

them. Others don’t need a time stamp.33     

 

I fängelset korresponderade Echols med den amerikanska skådespelaren och komikern 

Margarete Chow som var den första som föreslog att de brev han skrev till henne skulle 

bli en bok. Hans självbiografi är alltså en blandning av brev, dagboksanteckningar och 

minnen från barndomen och uppväxten men strukturerad som en löpande text. Han hade 

inte alltid penna och papper i fängelset, och många anteckningar gick förlorade när 

väktarna med jämna mellanrum genomsökte cellerna och tog eller förstörde hans och de 

andra fångarnas privata ägodelar. 

 

3 Forskningsöversikt 

 

När det gäller autobiografisk forskning finns det i dagsläget väldigt mycket att välja 

bland. Här har jag använt mig av Eva Haettner Aurelius’ Inför lagen – Kvinnliga 

svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer (1996). I Autobiography 

(2001) redogör Linda Anderson för genrens historia och teoretiska och problematiska 

aspekter kring genren och dess forskningsområde. Sidonie Smith och Julia Watson 

introducerar genren och presenterar bland annat strategier för läsandet av livsberättelser 

i Reading Autobiography: A Guide For Interpreting Life Narratives (2001).  

 

Det finns en flod av tidningsartiklar och youtubeklipp av mer eller mindre seriös natur 

om framförallt Damien Echols, och generellt om West Memphis-rättegången. Så vitt jag 

vet finns det dock ingen rent vetenskaplig litteratur. Det gjordes tre filmdokumentärer 

av Bruce Sinofsky och Joe Berlinger som handlar om fallet och som uppföljt 

händelserna under årens gång: Paradise Lost – The Child Murders at Robin Hood Hills 

(1996), Paradise Lost – Revelations (1999) och Paradise Lost – Purgatory (2012). 

Dessutom finns det en filmdokumentär som gjorts av Amy Berg och som bland andra 

producerats av Echols och hans fru Lorri Davis själva, West of Memphis (2012). I 

                                                 

 
33 Echols, Author’s Note 
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början av 2014 la jag fram min kandidatuppsats i litteraturvetenskap vid Högskolan 

Dalarna i Falun. Då skrev jag om Life After Death ur ett psykoanalytiskt perspektiv.34  

 

En artikel som jag haft användning av när det gäller skräcktematiken och utsatta barn i 

några av Kings verk är ”Nightmares of Childhood: The Child and The Monster in Four 

Novels by Stephen King” av Sara Martín Alegre (2001).’Salem’s Lot nämns bara i 

förbigående men artikeln behandlar den problematiska roll barn spelar inom den vuxna 

skräcklitteraturgenren. Den första bok som på ett mer vetenskapligt sätt avhandlat Kings 

tidiga författarskap under 1970- och 1980-talen är Landscape of Fear: Stephen King's 

American Gothic av Tony Magistrale, ursprungligen publicerad 1988. Den tar sig an 

den underliggande tematiken i Kings författarskap, nämligen att skräckmotiven i hans 

böcker är uttryck för kulturella rädslor i det moderna USA. I Vietnamkrigets och 

Watergateskandalens spår gick det inte längre att lita på regeringen och politikerna. 

Sociala institutioner som utbildningsväsendet, äktenskap, kyrkan med mera 

representerade en livsstil som egentligen bara visade fasader bakom vilka människans 

djupaste rädslor uppenbarade sig. Stephen King: A Critical Companion, by Sharon A. 

Russell (1996) ger läsaren en överblick och analys av hans tidigare verk, bland annat 

‘Salem’s Lot. Stephen King själv har skrivit om skräck i film och litteratur i Danse 

Macabre (1981) (svenska: Dödsdansen, 1991). Han ger även värdefulla insikter i denna 

tematik och själva skrivandet i On Writing: A Memoir of the Craft (2000) (svenska: Att 

skriva: En hantverkares memoarer, 2000).  

 

4. Analysen 

 

Båda Echols och King berättar en historia som griper tag i läsaren. I en introduktion till 

’Salem’s Lot från 2005, innan författaren King överlämnar tyglarna till berättaren, ger 

han läsaren uppmaningen att ”turn off the television – in fact, why don’t you turn off all 

the lights except for the one over your favorite chair? – and we’ll talk about vampires 

here in the dim.”35 Echols addresserar sin publik på ett liknande sätt: “And we are 

talking, you and I. Just like old friends. Who else would I be telling my life story to?”36 

Det är som om han star på scen innan ridån går upp och presenterar en bit spännande 

                                                 

 
34 Denna uppsats är tillgänglig i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) under titeln Att hitta och 

utforska: Om Damien Echols autobiografi Life After Death. 
35 Stephen King, ‘Salem’s Lot, London 2011, xiii 
36 Echols, s. 139 
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fiktion: ”Prison is a freak show. Barnum and Bailey have no idea what they’re missing 

out on. I will be your master of ceremonies on a guided tour of this small corner of hell. 

Prepare to be dazzled and baffled. If the hand is truly quicker than the eye, you’ll never 

know what hit you. I know I didn’t.”37 Echols, liksom King, ger läsaren en aktiv roll i 

berättelsen och överlämnar således en del av ansvaret till läsaren. Läsaren måste tolka 

berättelsen rätt. Det har som resultat att både Echols och King vänder sig till läsaren och 

frågar den ”Vad tycker du? Kunde jag gjort annorlunda? Är allt mitt fel?”. I ett 

telefonsamtal från 2010 vänder sig Echols emot många människors uppfattning om 

King som en kioskförfattare och säger:” In all of his books at the end he always 

addresses the reader. You know, he thanks you for going on this voyage with him”.38  

 

4.1 De avgörande minnena och andre tematiska likheter  

  

You don’t make many memories in prison – at least none you’d want to keep, or 

look back on fondly.39  

 
4.1.1 Mark Petrie, Ben Mears och Damien Echols 

 

Först vill jag säga några ord om pojken Mark i ’Salem’s Lot som jag ser som Ben Mears 

yngre alter ego. Båda karaktärer intar en viktig position i berättelsen. Mark påminner 

Ben om sig själv som barn. Han förstår att han tillsammans med Mark måste ta sig an 

sina gamla minnen för att kunna gå vidare. Den unge Ben flydde från allting när han 

konfronterades med ondskan. Det kan han inte nu längre. 

 

Mark Petrie är tolv år gammal och har nyligen flyttat med sin familj till ’salem’s Lot. 

Han är en lika stor främling i staden som Ben. Läsaren lär känna Mark första gången på 

skolgården där han står upp mot jämngamle mobbaren Richie Boddin: ”Mark Petrie 

turned and looked at Richie. His steel-rimmed glasses flashed in the morning sun. He 

was as tall as Richie, which meant he towered over most of his classmates, but he was 

slender and his face looked defenseless and bookish.”40 Trots detta hjälplösa utseende 

kan han i den scenen besegra mobbaren Richie som går därifrån med svansen mellan 

                                                 

 
37 Ibid., s. 8 
38 Amy Berg. West of Memphis. 2012. Filmdokumentär. Telefonsamtal mellan Echols och hans fru Lorri 

Davis.  
39 Echols., s. 298 
40 King.’Salem’s Lot, s. 78 
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benen. Skillnaden mot de andra barnen är att Mark har en annan sorts intelligens än de. 

Visserligen använder han fysiskt våld mot Richie men han vet att de andra barnen 

kommer att respektera honom för att han befriat dem från en plågoande. Det som är 

viktigast är att Mark inte visar sin rädsla och att han överkommer den. Det kommer att 

hjälpa honom i längden när det gäller att bekämpa vampyrerna. Mark har ett starkt 

psyke och ”a reservoir of remoteness, of cool self-control.”41 Samma som Ben borde 

haft som barn, då hade denne kanske kunnat bearbeta sitt barndomstrauma bättre. 

 

Ben beskrivs som ”the tall man”42 och att ”he was too thin for his height, a little pale. 

His face was introspective and bookish, and his eyes rarely gave away the train of 

thoughts. All this topped with a heavy pelt of black hair that looked as if it had been 

raked with the fingers rather than brushed.”43 Både han och Mark är alltså fysiskt långa 

och har ett “boklärt” ansikte, dessutom har båda en främlingsstatus i staden och är inte 

främmande för okonventionella idéer. Båda två är bland de första att förstå att någonting 

inte står rätt till i ’salem’s Lot. Deras första möte med varandra äger rum väldigt sent i 

berättelsen, i texten på sidan 440, efter att de på var sitt håll undersökt vad som är fel i 

staden. Fast de aldrig träffats känner den ene igen sig i den andre omedelbart: 

 

They looked at each other for no great space of time, but for Ben the moment 

seemed to undergo a queer stretching, and a feeling of unreality swept him. The 

boy reminded him physically of the boy he himself had been, but it was more than 

that. He seemed to feel a weight settle onto his neck, as if in a curious way he 

sensed the more-than-chance coming together of their lives /…/ Perhaps the boy 

felt something similar, for his eyes widened slightly and his hand found the porch 

railing, as if for support.44                               

 

De förstår att de nu måste samarbeta för att utrota ondskan och vampyrerna i ’salem’s 

Lot. Senare faller Marks föräldrar till offer för vampyrerna, liksom de andra som hjälpt 

Ben och Mark: Bens flickvän Susan, läraren Matt Burke, fader Callahan och läkaren 

Cody. Det lämnar Ben och Mark ensamma att ta hand om varandra. De lämnar staden 

tillsammans för att ett år senare återvända och bränna ner ’salem’s Lot i förhoppningen 

                                                 

 
41 Ibid., s. 203 
42 Ibid., s. 4 
43 Ibid., s. 57 
44 Ibid., s. 440 
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om att det onda brinner upp med staden. Ben och Mark är hjältarna i ’Salem’s Lot 

liksom Echols är hjälten i sin egen berättelse, och båda visar upp fysiska likheter med 

Echols när det gäller det svarta håret, den vita, bleka huden och läslusten: ”Books 

helped me to survive /…/ The only places close enough to walk to were the courthouse 

and the library”45. Jag skriver ”hjältar” för att Ben och Mark kämpar mot det onda fast 

de egentligen är väldigt rädda. Det är inte helt säkert att de lyckas till slut, men det är 

upp till läsarens fantasi. I det här fallet känner åtminstone jag mig manipulerad att elden 

kommer att döda ondskan. Ordningen måste återställas. Samma gäller för Echols. Han 

berättar för oss att han, anser jag, är den osannolike hjälten som genomlider ondskan, 

ger sig i kamp med den och slutligen besegrar den. Han besegrar den bland annat med 

sina positiva minnen och till slut kan han även fysiskt undkomma ondskan genom att 

lämna fängelset. 

 

4.1.2 De avgörande minnena 

 

I både Life After Death och ’Salem’s Lot spelar det förflutna en stor roll. I Echols’ fall 

är det de minnen som han inte kan sluta tänka på som räddar hans liv och förstånd. 

Minnena från barndomen, från hans favoritårstid hösten, lukter, även minnen av den 

förorenade sjö som fanns vid trailerparken och som i honom antog en mystisk, lugnande 

plats som representerade ett hem för honom. Små detaljer som till exempel minnena av 

att hälsa på sin mormor eller himlens färg i ett visst ögonblick kom han tillbaka till om 

och om igen under fängelsetiden. Vistelsen i fängelset och på Death Row var för honom 

”more like you have horrific scenes and situations burned into your psyche like a 

branding iron”46 istället för positiva minnen: ”the /memories/ you came in with are the 

only ones you’ll ever have.”47 De positiva minnena finns i Echols’ uppväxttid. Det finns 

naturligvis också de traumatiska barndomshändelserna, som fattigdomen eller hans 

föräldrars skilsmässa som han minns. Men alla dessa negativa minnen bleknar i 

jämförelse med de scener och situationer som han upplevt i fängelset.  

 

Minnena har en central funktion i Kings och Echols’ texter. Det skulle inte finnas ett 

dramatiskt incitament utan minnena i just båda dessa verk. Man kan naturligtvis skriva 

en fiktiv text och en faktatext utan förankringar i det förflutna. Men det skulle i fall av 

                                                 

 
45 Echols, s. 55 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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en självbiografi inte fungera. I en fiktiv text ger kopplingar till gångna händelser ökad 

förståelse för berättelsen och dess figurer eller karaktärer. Även i Echols’ självbiografi 

hjälper minnena berättelsen framåt. Men dessa minnen visar en helt annan berättelse än 

alla tidningsartiklar och reportagen och allt offentligt material som finns om den 

rättegång som involverade Echols och där hans sociala och kulturella bakgrund 

berättade en helt annan historia än den om hans liv. Schulte-Sasse/Werner diskuterar 

omarbetningen av en faktatext till en fiktiv text och säger att en förlagas48 semantiska 

fält kan omstruktureras. Echols berättar en ny berättelse bortom den offentliga 

berättelsen i sin självbiografi. Den nya berättelsen som uppstår ser händelserna ur en 

annan synvinkel och läsaren har möjlighet att kunna se dessa händelser i ett annorlunda 

ljus.49 Själva uttryckets struktur, till exempel hur en berättelse är skildrad, distanserad 

eller i detalj, det som Genette kallar för showing och telling50, blir till 

innehållsstrukturen. Det betyder alltså att innehållet och/eller innehållets budskap kan 

påverkas av hur någonting är gjort. Berättelsens mening träder fram på ett sätt som 

författaren har för avsikt.51 Showing och telling bygger på distans, alltså avstånd eller 

närhet i berättelsen. Man kan fråga sig om det ges en överblick över allt eller om 

berättelsen hamnar nära vissa karaktärer som saknar överblick. En av Echols’ minnen är 

den trailer park han tillbringade många av sina tonåren i. Han är den distanserade 

berättaren som använder sig av telling som en överblick:  

 

This narrative would not be complete without a word about Lakeshore itself /…/ It 

consisted of two hundred trailers, give or take a few /…/ The residents and locals 

rarely had regular jobs /…/ people were more often self-employed thieves or 

scroungers /…/ Addiction of all forms – drinking and meth were the most popular 

– were daily recreational activities /…/ The heart of Lakeshore was indeed a lake 

/…/ The bottom of the lake was an old boneyard of newspaper machines, 

wheelbarrows, box springs and mattresses, rusted bicycles, tangled fishing line /…/ 

and anything else your mind could conceive of.52 

 

                                                 

 
48 Vilket i mitt uppsatssammanhang skulle vara granskningen av Echols’ sociala bakgrund av den federala 

staten Arkansas domstol 
49 Jochen Schulte-Sasse/Renate Werner, Einführung in die Literaturwissenschaft, München 1997, s. 148 
50 Genette, Narrative Discourse, s. 162ff 
51 Schulte-Sasse/Werner, s. 150 
52 Echols, s. 90f 
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Att närma sig en karaktär och tappa distansen till berättelsen (showing) illustreras av 

följande passage där Echols som barn ser en tavla som en elev på en skola i trakten 

målat. Han känner igen det halvt sammanfallna hus han och hans familj bodde i vid den 

tiden: 

 

I stood in the bank staring at this painting of our house with its collapsing front 

porch, surrounded by cotton fields, when my mother walked up behind me and 

asked, ”Is that our house?” Her brow furrowed in concentration before exclaiming 

to herself in a low voice, “Oh, wow.” When my stepfather came over to see what 

we were looking at, she said, “Look, it’s our house.” He put on his glasses and 

leaned forward to study it intently. Finally he said, “Maybe. It might be some other 

house, though.”53 

 

King använder sig av samma teknik. Berättaren i ’Salem’s Lot blir till en distanserad 

berättare för att redogöra stadens historia och för hur den ligger geografiskt.54 Distansen 

minskas när han närmar sig en karaktär, till exempel när läraren Matt och dödsgrävaren 

Mike Ryerson träffas på den lokala puben. Matt, som ororar sig över Mikes 

ohälsosamma utseende, försöker ta reda på vad som är fel med Mike.55  

 

Det kan argumenteras om showing och telling är speciella berättartekniska grepp enbart 

inom den fiktiv litteraturen. Jag anser inte det men jag menar att dessa grepp inte är 

alldeles vanliga inom den självbiografiska genre då den kan beröra flera discipliner 

inom humaniora som exempelvis historia och etnografi som alla använder sig av sina 

egna, ämnesspecifika analysverktyg. Enligt Johansson har berättelseforskningen blivit 

en del av ett större fält inom humaniora på grund av postmodernismen och 

poststrukturalismen. Språket i sig är inte enbart ett medium för att beskriva utan det 

skapar den sociala verkligheten. Världen som människan uppfattar den får mening 

genom språket.56 Både King och Echols ger mening åt sina minnen genom språket. 

 

                                                 

 
53 Ibid., s. 54 
54 King, ’Salem’s Lot. s. 37-42 
55 Ibid., s. 230-236 
56 Johansson, s. 17 
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Ett minne som Echols har i fängelset och där han återuppsöker sig själv som barn och 

där fokalisationen sker genom ett barns eller en tonårings öga och där berättartiden och 

den berättade tiden är olika är följande: 

 

For two weeks I remembered the handle on my grandmother’s front door. I 

remembered what it was like to look at it on a winter morning, knowing it was 

going to be as cold as ice in my hand. I remembered the way it felt to raise my arm 

and reach for it, to curl my white fingers around the gray metal. And then the best 

part – the gush of warm air that poured out as I pushed the door open. It wasn’t just 

warmth pouring over me, it was home. Bathing me, enveloping me, welcoming me. 

And then the door was closed again, the process beginning anew for the tenth time 

that day, or perhaps the hundredth.57 

 

Den berättade tiden varar bara några sekunder, den tid det tar att greppa ett dörrhandtag, 

öppna dörren och känner värmen inomhus. Berättartiden däremot är den tid det tar för 

läsaren att läsa passagen, för författaren att skriva passagen och att återuppleva 

händelsen. Minnet i sig drar ut i tiden, i synnerhet då den är iterativ. Genette talar om 

beskrivningar som egentligen är kontemplativa tillfällen. ”Hjälten” ser till exempel inte 

bara träd eller en sjöutsikt utan han fyller en objekt med mening58, ”a whole precocious 

education in the art of seeing, of going beyond false appearances, of discerning true 

identities, giving this description /…/ a story duration which is packed full.”59 Genette 

skriver här inte om minnen i strikt mening utan om visa objekt i diegesen som kan 

utlösa en “/a/esthetic activity /…./ The same labor of perception, the same struggle or 

play with appearances, /occuring/ again in the presence of the slightest object or 

landscape.”60 I ovannämda citat använder Echols sådana meningar som what it was like, 

knowing what it was going to be, I remember the way it felt, the gush of warm air, 

bathing me, enveloping me: det vill säga uttryck som förtydligar att det handlar om 

saker som upplevs, det vill saga perceptionella uttryck som han kommer ihåg. Dessutom 

intar objektet ”dörrhandtag” en speciell mening, den driver på berättelsen. Här skulle 

minnet och i slutänden berättelsen inte som förväntat kunna fortsätta utan 

                                                 

 
57 Echols, s. 298 
58 Genette, Narrative Discourse, s. 102 
59 Ibid., s. 103 
60 Ibid., s. 102f 
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dörrhandtaget. Denna rörelse, att sträcka ut handen och ta tag i dörrhandtaget, är viktig 

och den utgör en del av tiden som berättartekniskt verktyg.  

 

Minnena är även i ’Salem’s Lot av stor vikt då Ben Mears återvänder till den stad där 

han som barn upplevde en traumatisk händelse han aldrig kunde glömma. Han vill 

använda denna traumatiska händelse till någonting kreativt, nämligen skriva en bok om 

den. Han anförtror sina minnen om Marsten House åt flickvännen Susan. Marsten 

House är ett övergivet ”spökhus” i ’salem’s Lot där det intraffäde en stor tragedi under 

1930-talet. Husets ägare Hubert Marsten dödade först sin fru sedan sig själv. För att 

kunna vara medlem i det lokala ungdomsgänget tjugofyra år tidigare bröt Ben sig in i 

det övergivna huset i jakt på ett byte han kunde ta med sig som bevis att han varit där: 

 

’It started as kid’s stuff /…/ They had a club /…/ and told me I could come in if I 

passed the initiation /…/ We were all going up to the Marsten House, and I was 

supposed to go in and and bring something out. As booty /…/ I went upstairs to 

where /Hubie Marsten/ hang himself /…/ The house smelled. You wouldn’t believe 

how it smelled /…/ A yellow, wet smell /…/ ‘The door at the end of the hall was 

closed /…/ I could see the doorknob, silvery and a little tarnished in the place 

where palms had gripped it /…/ I grabbed it in both hands and pulled for all I was 

worth. It flew open. And there was Hubie, hanging from the beam with his body 

silhouetted against the light from the window.’61 

 

De perceptionella uttrycken i det här minnet är the house smelled, a yellow wet smell, I 

could see the doorknob, silvery and a little tarnished, palms had gripped, his body 

silhouetted against the light. Även här är dörrhandtaget (eller dörrvredet) viktigt när den 

unge Bens hand rör sig för att greppa handtaget och öppna dörren. Berättaren går här in 

på berättarteknisk detaljnivå, showing, samma som i Echols och sina minnen i exemplet 

ovan. I båda berättelserna återges en händelse som är ett minne. Berättartekniskt har de 

samma struktur och tagna ur sitt sammanhang kunde båda utdrag härstammar från en 

självbiografi eller en roman. 

 

Här finns det två minnen från två olika texter och genrer. Det ena minnet är positivt: 

Echols minns någonting som gav honom en känsla av trygghet. Det andra minnet är 
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negativt: för den unge Ben och även för den vuxne Ben betyder detta specifika minne 

ett trauma. Båda minnena är dock skildrade med stor inlevelse och har i grund och 

botten samma funktion: att överleva och kunna hantera livet som vuxen. Det som är 

särskilt intressant är att för båda berättarna är det ett objekt, dörren och i synnerhet 

dörrhandtaget, som skiljer två världar. Dessa två världar är den kalla världen och den 

varma världen i Echols’ fall, och den oskyldiga världen och skräckvärlden i Ben Mears’ 

fall.  

 

So fort som den vuxne Ben är tillbaka i ’salem’s Lot sköljer minnena över honom. Han 

minns de fjorton stegen upp till Hubie Marstens rum där denne begått självmord. Ben är 

inte färdig med sitt förflutna och sina upplevelser som barn, därför känner han sig 

tvungen att återvända till ’salem’s Lot och till Marsten House. Under fängelsevisten 

minns Echols sin barndom och skriver om den. Han hittar inte heller en avslutning men 

minnena räddar honom från en grym vardag som vuxen. Ben däremot plågas av sina 

minnen. Både King och Echols skriver dock om minnen från barndomen som har 

konsekvenser i en vuxens liv.  

 

Echols återger nuet i fängelset på en poetisk men mer distanserad, overklig prosa: ”The 

year, the idea of a year, has become paper-thin /…/ and every day that passes is another 

mile traveled throught the ice-cold desert.” Hans minnen däremot blir oftast språkligt 

sett utförligare, konkreta och mer detajlrika i de positiva minnena:  

 

I would anticipate /Halloween/ for weeks, decorating myself and the house, as well 

as strolling around the neighborhood, admiring everyone else’s decorations /…/ 

There was a magickal crispness in the air that matched the fallen leaves underfoot. 

One of the things that I always loved most was sitting on the porch and breathing 

the scent in the air as I handed out candy.62 

 

We talked about ghost tales and horror movies, urban legends and things we’d seen 

in Time-Life’s Mysteries of the Unknown books. Soon every hair on our necks was 

standing straight up and we were jumping at our own imagination /…/ I’ll never 

forget a single thing about that night as long as I live.63 

 

                                                 

 
62 Echols, s. 132 
63 Ibid., s. 107 
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Även King, eller rättare uttryckt den allvetande berättaren, skriver i detalj om det 

förflutna. 

 

4.1.3 Skräck och onda boningar 

 

Skräck spelar en stor roll även i Life After Death. Som barn älskade Echols att se på 

skräckfilmer med sin familj. Det gav honom en känsla av trygghet och ämnet 

återkommer flera gånger som positivt minne i hans självbiografi:  

 

Horror movies were a family tradition in our house /…/ I would sit up and watch 

back-to-back horror movies /…/ vampires, werewolves, or a disembodied hand that 

somehow made its way around town in search of its victim. I would stare wide-

eyed and unmoving at the flickering screen until I fell asleep, then my dad would 

carry me to bed.  

   I’d remember those times as I sat in the silent barracks watching a cheaply made 

horror movie. It filled me with nostalgia and made me want to go back in time to a 

place where I was safe and had no doubt that my mom and dad would take care of 

everything.64  

 

I ‘Salem’s Lot finns det ingenting positivt eller tryggt med skräck. I Life After Death 

förknipper Echols skräck i form av böcker och filmer med trygghet som barn. Den 

kulturella skräcken var inte verklig for honom, bara underhållning. Som jag tidigare 

anmärkt vill läsaren av skräcklitteraturen bli rädd men inte i den utsträckning att den 

själv är utsatt för verklig fara. Det ändrades när Echols anklagades för barnamord och 

skräcken blev verklighet. 

 

Ondskan och ”onda boningar” är markörer för skräckmotivet i Echols’ och Kings 

berättelser. Det som är en väldigt bra utgångspunkt för att jämföra de här diskuterade 

berättelserna och huruvida de för ett samtal med varandra är vad King kallar för 

arketypen ”Den Hemska Platsen” i skräcklitteraturen.65 Här syftar han på spökhus som 

spelar en perifer eller också mer central roll i många skräckromaner. Han medger att 

spökhus inte är de enda representanterna för ”Den Hemska Platsen”, det kan till 
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exempel också vara en bil eller en järnvägsstation66 men spökhuset verkar vara det mest 

populära. Enligt egen utsago använde sig King av denna arketyp två gånger: en gång 

som biroll i ’Salem’s Lot (The Marsten House) och en annan gång som huvudroll i The 

Shining (Overlook Hotel) (1977). Som barn bestämde sig King för att utforska ett 

övergivet hus i sin hemstad. Detta hus kallades Marstens House efter den tidigare 

ägaren.67 King använder sig alltså av en bit självbiografiska fakta för att skapa skräck. 

Hans barndomsskildring går sömlöst över i hans fiktiva beskrivning av den unge Bens 

första möte med Marsten House.68  

 

King beskriver Marsten House i ’Salem’s Lot som avskilt men som något som tornar 

upp sig över staden: ”It was huge and rambling and sagging, its windows haphazardly 

boarded shut, giving it that sinister look of all old houses that have been empty for a 

long time /…/ a heavy snowfall had punched in the west corner of the roof, giving it a 

slumped, hunched look.”69 Marsten House är, enligt min uppfattning, en av 

huvudrollsinnehavarna i berättelsen. Detta hus representerar ondskan i berättelsen, sida 

vid sida med Barlow och Straker. Det sedan länge obebodda huset står på en kulle 

ovanför staden och har satt sitt prägel på den. Ingen går dit frivilligt. Alla vet vilken 

tragisk händelse som utspelat sig där 1939. Den dåvarande husägaren Hubert Marsten 

mördade först sin fru och tog sedan livet av sig genom att hänga sig på övervåningen. I 

över trettiofem år efter händelsen har ingen velat bo i huset. Det har lämnats som det 

varit. Vid den tidpunkt Ben Mears kommer tillbaka till staden har huset just sålts igen, 

till Straker och Barlow som presenterar sig som affärsmän. De två planerar även att 

öppna en antikaffär i staden.  

 

Det spelar nästan ingen roll var i ’Salem’s Lot man befinner sig – Marsten House är 

alltid synligt och inger en känsla av skräck, fascination och obehag i invånarna: 

 

/Ben/ had asked Eva Miller specifically for this room after looking at several, 

because it faced the Marsten House directly.70  

 

 

                                                 

 
66 Ibid, s. 324 
67 Ibid. 
68 Ibid, s. 322f. Jämför med ‘Salem’s Lot, s. 53f 
69 King, ‘Salem’s Lot, s. 23 
70 Ibid, s. 60 
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’No,’ /Matt/ said. ‘You can’t see it from here.’ Ben looked around sharply. ‘What?’ 

’The Marsten House. I’ll bet you a nickel that’s what you were looking for.’71  

 

’I understand that you’re interested in the Marsten House. Is your book about it?’ 

/…/ ‘Yes,’ Ben said /…/ ‘It stands on that hill overlooking the village like – oh, 

like some kind of dark idol.’72  

 

Huset får nästan en antropomorf funktion: människorna känner sig iakttagna av huset, 

det inger skräck och direkt hot. Huset representerar det främmande i staden, någonting 

obehagligt som alltid pyr under ytan, någonting som är bortom all kontroll. Barlow och 

Straker, vampyrerna, introducerar inte staden för främlingsskapet och känslan av ”den 

andre”, utan den uppgiften får Marsten House som är symbol för det främmande och 

som har alltid funnits där. Huset är ett spänningsmoment i ’Salem’s Lot: vad händer 

härnäst? Vad kommer att hända när Susan och Mark bryter sig in i Marsten House för 

att gå till botten med mysteriet om de nya invånarna, Barlow and Straker? Leffler ser 

detta spänningsmoment som genrens avsikt att framkalla en känsloupplevelse, att 

spänningen inte enbart beror på berättartekniken eller skräcktematiken utan på 

samspelet mellan de två faktorerna. Allt i syfte att uppnå skräckkänslor.73 

 

Inte bara Marsten House är en skräckfylld plats utan även ett av Echols barndomshus: 

 

Our next house /…/ was beyond the shadow of a doubt the worst place I ever lived, 

and it ushered me into the most miserable period of my life /…/ the entire house 

consisted of four rooms covered with an aluminium roof /…/ and half of the front 

porch had caved in on itself /…/ The house always gave me the creeps, and I 

despised it with a passion.74 

 

Beskrivningen liknar Kings beskrivning av Marsten House på så sätt att båda använder 

sig av värdeladdade eller spänningsladdade ord som punched in, worst place, miserable, 

sinister, creeps, despised, slumped, hunched look. Båda författarna betonar husets 

utseende och båda ger således en röst åt det. Echols uppfattar själva huset och dess inre 
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som ondskefull och en obehaglig känsla av skräck upplever även läsaren i de avsnitt 

som handlar om detta hus: 

 

Strange things were always hovering at the periphery of my family life, but none so 

much as during our years in that house. There was just a bad feeling around the 

place. The house felt malevolent. I could never escape the feeling that the entire 

place wished me ill /…/ There were odd drawings left on the walls by whoever had 

lived there before us /…/ It was worse at night /…/ Inside the house was as dark as 

an oil slick, so you couldn’t see anything moving in the room but you could sense 

it.75 

 

Echols fortsätter: “Sometimes late at night I would be overwhelmed with the feeling 

that someone was standing by the bed, leaning over me”.76 King beskriver hur den unge 

Ben kryper uppför trappan i Marsten House: “I crept up the stairs, a little kid nine years 

old, scared shitless. I could hear things scuttling away from me on the other side of the 

plaster /…/ Hubie was hanging there /…/ the eyes were puffed shut /…/ And then he 

opened his eyes.”77 Båda författare talar om det övernaturliga och hur hjärnan kan 

uppfatta saker som inte existerar fysiskt. Russell menar: ”King suggests that writers’ 

belief in an imaginary world helps them survive when they must deal with the 

supernatural.”78 Dessa traumatiska barndomsminnen hjälper båda texterna 

berättartekniskt när både Echols och Ben måste hantera nya traumatiska händelser i 

vuxenlivet. Varken berättelserna i ’Salem’s Lot eller Life After Death lämnar lösa trådar 

efter sig. Att berätta och sprida olika minnen av tidigare händelser i texterna gör 

berättelserna begripliga och driver dem framåt. 

 

För Echols utsöndrar fängelserna och cellerna han befinner sig i ondska men även 

maktlösheten i form av alla dödsdömda som varit inlåsta där tidigare; människor som 

må ha begått fruktansvärda brott, men efter deras avrättning finns det inte ens minnen 

av dem kvar, liksom de aldrig existerade. Ondskan här betyder inte nödvändigtvis de 

dödsdömda som personifierar den utan själva omgivningen med vakterna, 

fängelsecheferna och en statsapparat som dömer människor till döden. När pojken Mark 
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i ’Salem’s Lot tar sig in i Marsten House för att oskadliggöra Barlow fångas han av 

Straker som kastar Mark in i ”skräckrummet” på husets övervåning där Hubie Marsten 

en gång i tiden begått självmord.79 Där ska han vänta tills det blir mörkt och Barlow kan 

ta sig an honom. Mark blir fängslad och bunden, han måste befria sig fysiskt för att 

kunna komma undan ondskan. I sista sekunden kan han göra sig fri. Echols blir fängslad 

och får inte lämna rättssalen och senare sin cell utan bojor. Hans enda möjlighet är att 

befria sig andligt och mentalt för att komma undan ondskan: ”I have always lived in my 

head, but once I was locked in a cell I completely retreated in the world of the mind to 

escape the horrendous environment. I leave my body here to cope with the nightmare 

while my mind walks other hallways.”80 Jag kan alltså jämföra Marsten House i 

’Salem’s Lot inte enbart med ”Det eländiga huset” i Echols’ självbiografi, utan även 

med fängelseapparaten och konkret dödscellen. Båda boningar fyller funktionen att 

förklara för läsaren vad det betyder att vara instängd. 

 

Det finns dock inte enbart onda boningar i ’Salem’s Lot eller Life After Death. Väggar 

kan också betyda skydd och säkerhet i båda berättelserna. Det följande exemplet visar 

att det är tryggast att inte lämna sin bostad om man vill överleva. Bens flickvän Susan 

har just blivit vampyr och vill nu övertyga pojken Mark om att släppa in henne genom 

fönstret så att hon kan göra även honom till vampyr: 

 

’Mark…let me in.’  /…/ 

‘Go away,’ he said tonelessly. /…/ 

‘It’s not so bad, Mark,’ she said, and her eyes were flat and obsidian. /…/ ‘It’s ever 

so nice. Let me in, I’ll show you. I’ll kiss you, Mark /…/’ 

‘Go away,’ he repeated. 

‘One of us will get you sooner or later,’ she said. ‘There are lots more of us now 

/…/ 

He held up his cross and pressed it against the window. She hissed, as if scalded, 

and let go of the window frame. For a moment she hung suspended in air /…/ 

Then, gone /…/ 

There are lots more of us now /…/ 

Some men knew, she had said, or suspected. 

Who? 
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The writer of course. The one she dated. Mears, his name was. He lived at Eva’s 

boardinghouse. Writers knew a lot. It would be him. And he would have to get to 

Mears before she did –.81 

 

Mark vet att så länge han inte öppnar fönstret kan Susan inte komma in och göra honom 

till vampyr. Han kan gå till sängs igen och vänta på dagen.  

 

Echols däremot minns natten som någonting positivt. För honom är det en trygghet att 

vara utomhus nattetid.82 Samtidigt kan det vara positivt att komma till en dörr, öppna 

den och känna värmen. Det är också positivt att öppna celldörren och lämnar fängelset 

för gott. 

 

Det är samma ”rytm” som både King och Echols har i beskrivningarna av de onda 

boningarna, förfallna, ej inbjudande boningar och ”Hemska Platser” som härbärgerar 

skräck, hemligheter och det övernaturliga. Som jag nämnt tidigare var Echols inspirerad 

av denna, som han uppfattade det, rytm i Kings böcker: “Whenever I read Stephen 

King’s books it’s like there’s a beat to them. And I loved them so much and read them 

so many times that that beat just got stuck in my head over the years so whenever I sat 

down and started trying to write I would write to that same beat.”83 Kanske kan ordet 

“rytm” utbyttas mot ton: “What kind of tone comes through the narrative voice? Is it 

defensive, ironic, romantic, self-important, self-critical, transgressive?”84 frågar sig 

Sidonie Smith och Julia Watson. Jag finner att denna rytm/ton i Kings böcker är ironisk 

och skräckfylld. Tonen leker med läsaren, vill att den blir rädd och känna osäkerheten 

och förväntan. Samtidigt driver King en aning med läsaren som så lätt låter sig 

vilseleda. Enligt min uppfattning gömmer han denna ironi under täckmanteln ”det finns 

mer bland himlen och jorden än vi kan tänka oss”. Rationaliteten, och det spelar ingen 

roll hur ofta den diskuteras i ’Salem’s Lot, huruvida det finns vampyrer eller ej, är satt 

ur spel här.  

 

                                                 

 
81 King, ‘Salem’s Lot, s. 412f 
82 Echols, s.106f 
83 Intervju med Damien Echols, 2012, USC (University of South California) 
84 Sidonie Smith/Julia Watson. Reading Autobiography: A Guide For Interpretating Life Narratives. 2. 

ed. Minneapolis : University of Minnesota Press, 2010, s. 238  
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Dessutom är ’Salem’s Lot trots det stora antalet karaktärer och olika tidsnivåer en relativ 

enkel berättelse som skildrar hur det onda måste besegras genom det goda. Jag anser att 

varken de onda (Barlow, Straker) eller de goda (Ben, Mark och de andra 

vampyrjägarna) är särskilt komplexa karaktärer. De ena vill, förenklat uttryckt, döda 

människorna i ’salem’s Lot, de andra vill rädda dem. Echols’ självbiografi är i botten en 

enkel berättelse och en kamp mellan just det onda och det goda. Rytmen/tonen i Kings 

och Echols’ här diskuterade texter utgörs av de båda författarnas förmåga att använda 

sig av olika teman och motiv, skräck, onda hus och utsatta barn för att skriva en enkel 

men litterärt och mänskligt stark berättelse.  

 

Det finns en särskilt rytm eller ton i de flesta litterära texterna men det speciella med 

skräckgenren är att läsarens känslor och förväntningarna inför en berättelse ur denna 

genre skruvas upp till max redan innan man börjar läsa.85 Likaså med Echols’ 

självbiografi. Om läsaren tar till sig paratexten, fram- och baksidan av boken (och 

samma gäller för ’Salem’s Lot) vet den vad boken handlar om på en allmän nivå: en 

man som blev felaktigt anklagad för ett brott och överleva helvetet i dödscellen. En 

dödscell framkallar inte spänning, den inger skräckkänslor. Läsaren kan uppleva det 

skräckfyllda på säkert avstånd. 

 

4.1.4 Det utsatta barnet 

 

Echols beskriver sig själv som en svarthårig pojke med vit hy som alltid känt sig 

utanför; någon som läst mycket, funderat mycket och alltid levt i sin egen värld. På 

skolgården är han lika utsatt som pojken Mark. Echols och hans familj är del av de lägre 

samhällsklasserna, de som är ”dirt poor”. Att flyta in i en trailer anses som högsta lyx då 

det finns ett badrum med rinnande vatten. Marks föräldrar däremot är välbeställda. Den 

gemensamma nämnaren är dock just det King skriver så ofta om: barn som är 

”annorlunda” som individer; de är inte enbart utanför de jämnårigas gemenskap utan 

också utanför allt som vuxenvärlden godkänner, till exempel förnuft och rationalitet. 

För Mark och Echols är det självklart att magi i olika former existerar. De vuxna måste 

först och främst hitta en förklaring till allt. Om de inte hittar en är det någon som måste 

betala. Echols blev dömd till döden genom ett världsligt rättssystem som trodde för 

mycket på satanism och magi som hot mot samhället. I ’Salem’s Lot är det omvänt, en 
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hel stad blir bestraffad för att den inte trodde på vampyrer och magi. Bestraffningens 

princip är densamma.  

 

Sara Martín Alegre diskuterar hur King använder sig av barn i sina berättelser: ”King’s 

fiction is morally ambigious about the father and child relationship because King may 

put his finger on the dark areas of the American lifestyle but lacks an answer as to how 

American society could protect its own children from the horror adults inflict on 

them.”86 Att bade den unge Ben, pojken Mark och Echols i respektive berättelse är 

utsatta som barn råder det ingen tvekan om. Som barn flyttade Ben till sin moster i 

’salem’s Lot för att hans mamma var en kringflackande person och inte kunde ta hand 

om honom. Senare får läsaren veta att hon begick självmord när Ben var fjorton år.87 

Dessutom upplevde han traumat i Marsten House. Mark har visserligen ett stabilt 

familjeliv men när hans föräldrar faller vampyrerna till offer är han föräldrarlös och 

dessutom utsatt för den oerhört stora fara att vampyrerna får tag i även honom. Echols 

växte upp i stor fattigdom med föräldrar som egentligen var för unga för att ta hand om 

honom. Dessutom lämnade pappan familjen så småningom. Som knappt vuxen (arton 

år) arresterades han och dömdes till döden ett år senare, med fängelset som enda 

möjlighet att bli vuxen. Alla dessa tre karaktärer, om man nu vill se Echols som 

karaktär, har på ett eller annat sätt utsatts för ”the collapse of the American family”.88  

 

Jag finner att Kings beskrivning av olika amerikanska familjer i ’Salem’s Lot, både till 

exempel Marks högre medelklassfamilj och en fattig familj i den närbelägna 

trailerparken, motsvarar hur Echols beskriver sin uppväxt och skolgång i bland annat 

Arkansas. Han var ett barn som sett de eländigare sidorna av stan under sin uppväxt 

men han kom ändå i kontakt med hur medelklassfamiljer lever, till exempel genom en 

flickvän eller andra vänner. Echols beskrivning av dessa delar av stan är inte lika 

livfulla än beskrivningarna av hans kvarter men ger en inblick i hur medveten han var 

om andra sätt att leva, även om denna medvetenhet bara var på barns- eller 

ungdomsvis,. Det kan inte ha undgått honom heller att ett barns bakgrund i Kings 

böcker inte spelar någon roll; att det kan utsättas för vilka traumatiska händelser som 

helst, att det inte finns en trygg barndom. Martín Alegre menar att  
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King’s child characters are often exposed to a high degree of abuse that may not be 

wholly justified by his criticism of the American family. Happy and unhappy 

endings send King’s children in troubled directions that can only result in badly 

adjusted adulthood, for the children of his fiction must be inevitably traumatized by 

the horrific experiences that King builds around them.89 

 

Jag menar att Echols byggde sig en trygg barndom genom sinna minnen medan han satt 

i fängelset. Han var tvungen att göra det för att behålla förståndet. Ben i ’Salem’s Lot 

hade inte haft möjlighet att göra samma sak då livet ”därute” fortsatte för honom. King 

återger inte så mycket om Bens liv mellan hans barndomsvistelse i ’salem’s Lot och 

hans återvändande dit. Läsaren vet att han blivit författare och att han förlorat sin fru i 

en motorcykelolycka. Men vad pågick inom honom? Echols å andra sidan hade ”tid” att 

hitta sin fred. Min syn är att han hade tid att hitta vad Martín Alegre diskuterar som 

”shining”, vilket anspelar på hennes analys av Kings roman The Shining.90 Martín 

Alegre menar att den lille pojken Danny i The Shining har förmågan att hela sig själv 

genom att kunna se både det förflutna och framtiden: ”King trusts Danny’s mental 

stability to the healing powers of time”91. Samma händer Mark, Ben och i förlängningen 

även Echols. 

 

Med tanke på Echols’ låga ålder, arton år när han arresterades, nitton år när han dömdes, 

vill jag fortfarande beteckna honom som barn eller ungdom när det kommer till den 

perioden av hans liv. Han är utsatt för ett rättssystem som varken han eller hans 

föräldrar förstår: ”When I looked back at /my parents/ from my seat at the defense table, 

they would stare back at me helplessly.”92 Även i ’Salem’s Lot är föräldrarna oförmögna 

att hjälpa och beskydda sina barn från det onda.  

 

5. Diskussion 

 

Båda King och Echols använder sig av skräcktematiken och skräcksymboler för att 

väcka känslor hos läsarna. Echols’ självbiografi är speciell för att han, trots att läsaren 

                                                 

 
89 Ibid., s. 106 
90 Ibid., 108f 
91 Ibid., s.109 
92 Echols, s. 249 
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från början vet att det till slut kommer att ordna sig, kan upprätthålla läsarens känslor av 

skräck och oförståelse inför barnfattigdom, ett felaktigt domstolsbeslut och 

förhållandena i ett fängelse. När det gäller Kings roman vet läsaren inte riktigt om det 

kommer att sluta väl eller inte. Hotet att det inte går som läsaren önskar sig är 

överhängande. Det skräckfyllda gör att några frågor inte kan besvaras.93 Kings och 

Echols’ texter är på så sätt lika att båda framkallar skräckfyllda känslor. 

 

Även genom användningen av berättartekniska verktyg och analys av tematiska 

likheter, motiv och symboler i Damien Echols’ självbiografi kan jag skönja at han haft 

som inspirationskälla Stephen Kings författarskap. Jag har visserligen koncentrerat mig 

på bara en bok i Kings verk men denna bok syns mig representativ för Kings 

författarskap. I ’Salem’s Lot finns det redan den tematik som han även senare använt sig 

av i sitt författarskap, nämligen skräck, onda boningar och utsatta barn som redskap att 

avslöja människans stora rädslor som specifikt handlar om den amerikanska livsstilen. 

Jag kan spåra samma tematik till Life After Death där Echols skildrar ett konservativt 

och fördomsfullt samhälle som använde sig av satanism och trolldom som propaganda 

för att lösa ett brott.. 

 

Läsaren tar emot en berättelse via en text som skapats av en berättarakt. Trots olika 

genreskillnader, ’Salem’s Lot är en fiktiv text, en roman, och Life After Death är en 

självbiografi som bygger på ett faktiskt levt liv, finns det en liknande rytm/ton i Kings 

böcker som inspirerad honom i hans eget skrivande. Denna rytm/ton har jag funnit vara 

ironisk och skräckfylld i ’Salem’s Lot. Jag kan skönja ironin i Life After Death i Echols’ 

beskrivningar av trailerparken eller den sydstatsmentalitet han växte upp med (”Things 

are always different in the South, though”94). Den kulturella, fiktiva skräcken 

presenteras på ett positivt och nostalgiskt sätt. Den gav Echols trygghet, så länge han 

var utanför skräcken och upplevde bara förväntan. Sedan kom den verkliga skräcken 

under rättegången och fängelsevistelsen. Denna skräck var ingen fiktion, den var 

verklig, lika verklig som den är i Kings berättelse för karaktärerna.  

 

Minnena och fantasin, att kunna dra sig tillbaka inom sig själv och tro på övernaturliga 

händelser, är framstående teman i de två texter jag analyserat. Både Echols och 

                                                 

 
93 Leffler, s. 38 
94 Echols, s. 83 



  
 

31 

”teamet” Ben och Mark liknar varandra fysiskt, men de liknar också varandra genom 

deras förmåga att använda kreativiteten och fantasin för att överleva. Mark har vuxna 

drag, Ben har fantasin från barndomen kvar. I Echols förenas dessa kvaliteter som 

hjälper honom att överleva i fängelset.  

 

Det är inte enbart de tematiska likheterna som båda berättelserna har gemensamt. Jag 

kan jämföra Echols’ skrivstil och språk med Kings dito. Echols använder sig av samma, 

folkliga, kraftfulla men ändå eftertänksamma stil och språk, till exempel genom att 

vända sig till läsaren eller att använda scener eller showing (dialog) och pauser eller 

telling (beskrivningar av omgivningar med mera) i sin text. Båda berättelser går in på 

detaljnivå men bevarar också distans. Dessutom har Echols enligt egen utsago tagit 

intryck av Kings ”rytm” som författare, här även kallad ”ton” av mig. 

 

Echols’ text är en narrativ sanning som uppmuntrar läsaren att ta ställning och känna 

berättelsen: ”If someone begins reading because they want to see life from a perspective 

different from their own, then I would be content. If someone reads because they want 

to know what life looks like from where I stand, then I will be happy.”95 Både King och 

Echols inbjuder till ett skräckfyllt samtal. 

 

6. Sammanfattning 

 

I den här studien har jag velat visa upp berättartekniska, tematiska, motiviska och 

symboliska likheter i en roman ur skräckgenren, Stephen Kings ’Salem’s Lot, och en 

självbiografi, Damien Echols’ Life After Death. Stephen King har varit en bästsäljanda 

författare i skräckgenren sedan 1970-talet. Damien Echols gav ut sin självbiografi 2012, 

ett år efter hans frigivning ur ett amerikanskt fängelse där han satt fängslat arton år av 

sitt liv anklagad för mord på tre barn. ’Salem’s Lot publicerades första gång 1975. Som 

teoretisk bakgrund har jag valt berättartekniska teorier men även resonerat om 

självbiografiskt skrivande och på vilket sätt självbiografi är annorlunda än rent fiktivt 

skrivande. Jag kom fram till att skriva en självbiografi är inte så annorlunda än att 

skriva en roman om författaren låter tematiken och språket samarbeta. De tematiska, 

symboliska och motiviska likheter jag analyserat är minnen, skräck och onda boningar 
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och det utsatta barnet. På så vis har jag undersökt hur en text som Echols’ självbiografi 

kan bli till en narrativ sanning och en berättelse. Därför har det funnits skäl att jämföra 

Echols’ självbiografi med Kings skräckroman.  

 

7. Efterord 

 

Jag vill lämna sista ordet till Damien Echols: 

 

I don’t normally read a lot of fiction anymore. I haven’t for several years but a 

couple of days ago, someone sent me the new Stephen King book. You know, I 

started reading his books when I was probably 10 or 11 years old. People have 

always undervalued him. You know, they look at him as this, um, hack. This hack 

writer who churns out horror novels. In all of his books at the end he always 

addresses the reader. You know, he thanks you for going on this voyage with him 

and so I wanted to read it to you. ‘All right, I think we’ve been down here in the 

dark long enough. There’s a whole other world upstairs. Take my hand, constant 

reader and I’ll be happy to lead you back into the sunshine. I’m happy to go there 

because I believe most people are essentially good. I know that I am. It’s you I’m 

not entirely sure of.’96 

                                                 

 
96 Amy Berg. West of Memphis. 2012. Filmdokumentär. Taget ur ett telefonsamtal mellan Echols och 

hans fru Lorri Davis. Citatet Echols använder härstammar från Full Dark, No Stars, en novellsammling 

av Stephen King, publicerad på engelska i november 2010.  
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Bilagor I 

 

“Damien Echols Tells Us How Stephen King Novels Taught Him to Write” 

Alan Scherstuhl, Oct. 10 2012. 

http://blogs.villagevoice.com/runninscared/2012/10/free_but_still.php 

 

Free but still not quite exonerated, Damien Echols spent half his life in prison -- much 

on death row -- as punishment for a crime that he has never been linked to with, say, 

evidence. Many of those years he suffered in solitary confinement, even as the 

documentaries Paradise Lost and its sequels revealed this injustice to the world. 

 As he recounts in his new memoir, Life After Death, Echols taught himself meditation, 

the particulars of a host of religions, and even the one thing that might be truly 

unteachable: how to write well.  

 

He credits his success with the latter to the years he's spent in the company of Stephen 

King. Echols has never met or communicated with King -- "I don't know that he knows 

my story," Echols says -- but it's possible that, after 18 years of incarceration, there's no 

other adult mind with whom Echols has spent more time. The Voice called Echols to 

ask about King's influence yesterday. 

 

I heard an interview where you said you learned to write from reading Stephen 

King novels over and over in prison. You were actually reading these beforehand, 

too, right?  

It goes back to when I was ten or eleven years old. My grandma got one of his books at 

a garage sale, and I want to say the first of his I ever read was Night Shift. I'm not 100 

percent positive, but that's one of the earliest I remember. The reason it sticks out so 

much is the cover. It had a hand with a bunch of eyes looking out of it, all wrapped in 

gauze or a bandage. I thought, "What the hell is that?" 

  

I remember that. Book covers used to be more lurid. 

I think that's what drew my grandma in. I remember her having all of these True 

Detective magazines, and on the cover of every one it was something like Bettie 

Page/Klaus Kinski bondage material. You've got this curvy damsel in distress on the 

cover of every magazine! 

 

http://blogs.villagevoice.com/runninscared/2012/10/free_but_still.php
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The books were the only escape I had. We grew up in an almost obscene level of 

poverty - there's no reason people in America shouldn't have running water or heat. We 

lived in a sharecropper's shack in the middle of a field. I didn't have the money to buy 

books, so the only thing I had was the public library. I would go in and read the Stephen 

King novels over and over. It got tot the point where the librarians, whenever they got a 

new one in, they would hold it back for me. 

 

Librarians are often there for outcasts. 

They liked me because I was really quiet and read a lot, the two things that are a direct 

route to a librarian's heart.  

 

Weren't the King books part of the "evidence" that was brought against you? 

Absolutely. They brought that up in court. They said, "You put all these things together: 

The music he's listening to, the book’s he's reading, and what you've got is a person 

with no soul." 

 

Even though these are books by far-and-away this country's most popular author? 

Why would True Detective have been acceptable in Arkansas in the early 90s, 

while Stephen King wasn't? 

What is he now? The most popular author ever in the history of the world? But people 

are weird. That's what it comes down to. People. Are. Weird. They used the fact that we 

listened to Metallica against us. Back then that was dark, scary stuff. Now you hear it 

played on classic rock stations. 

 

How did you get the books in prison? The library? 

No, people sent them. It's almost impossible to get a book from the prison library, and 

when you do it's going to be something horrific. Somebody donated a box of Harlequin 

Romances, once. 

 

Did you ever resort to those? 

I tried. I read one all the way through. I thought, "That was kind of crappy, but maybe I 

just got a bad one. I'll try another." So, I did, and about a third of the way through I 

realized, "This is the exact same book I just read. They changed the names, and they 

changed it from an Old West setting to a Victorian setting."  
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Anyway, the prison says you're allowed to have three books at a time. With Stephen 

King's books, I went through multiple copies of some to them. I tried to save some as a 

treat, and read them only at certain times of the year. Like Pet Semetary I would hold 

and save for October-- that was my Halloween treat. 

 

By far the ones I read the most were the Dark Tower series. I probably read the first one 

in the double digits. It came out before I went to prison. I would read it over and over 

and think, 'My God, I can't wait for the next one.'  

 

You mentioned once that there was a rhythm to the language that you felt matched 

up with something in you.  

I don't know what the technical term would be for it. You know how when you listen to 

music and you hear a beat to the song? And you could sit down and maybe write a new 

song along the beat of the old one? It's the same thing for me when I read. I read these 

novels until that beat became sort of ingrained in me. So, when I sat down to write, I 

wrote to that beat.  

 

It's a rhythm, not a style. You never refer to yourself as Big Damien or open with 

quotes from John Fogerty? 

 It's not like I tried to match it. It's just that it felt right to me. It's almost like if you 

dance to a certain beat for years, you can't dance to anything else. 

 

What are your favorites besides The Dark Tower?  

Those I love because you can see everything in the world in them. Every religious text 

you can come up with, every holy book in the world, plus Chinese mysticism, plus 

everything else condensed into them. And they're connected to all his other books. 

Randall Flagg from The Stand, Father Callahan from The Shining-- they somehow find 

their way in.  

 

There's a short story in Skeleton Crew called "Nona" that got into my head like a bug. I 

would think about that story for years. It's about this lonely hitchhiker who's down at 

rock bottom, and he meets this girl at a cafe. And it turns out there never was a girl, and 
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the guy's just gone insane. Something about that story - you can feel October air in it, 

you can see and smell the things he describes.  

 

The Stand was another huge one. I used to think it was his best until I read all the Dark 

Tower series together. I really liked Black House, which he co-wrote with Peter Straub - 

and Straub's Shadowlands I've read ten or so times. Black House happens right on the 

fringe of the gunslinger's world. 

 

For all that wild ambition, King also does a better job than many writers of 

capturing what life feels like in America at the time that he's writing.  

Exactly. It's not like he's just churning out monster stories. He goes deep into character 

and psychology, and he makes you feel like you know these people. It's not like Dean 

Koontz. Koontz may be able to write a decent story now and then, but it's so shallow 

you really can only read it one time. You're not going to go back and read it over and 

over.  

 

You moved to Salem, which is getting close to Derry, Castle Rock, and those other 

made-up Stephen King towns. 

The way he writes about New England, he could just as easily be writing about the 

American South. It has that same feel to it. But in his books, New England starts to feel 

like this magical place where if you turn down an unexpected alley or go into some dark 

little hallway you may turn into something completely unexpected, something magical, 

bizarre, twisted. He makes it sound like in New England reality is so thin that you could 

slip over beyond this veil and into this other place. That stuck with me from when I was 

a kid. I thought "Wow, New England must be fucking amazing." 

 

Have you read On Writing? 

I've read everything he's ever written, at least once.  

 

Have you tried fiction? 

I have. But I'm terrible at dialogue. If you read my book, there's almost none, just a line 

here and there. I did write a short story once that people will think is fiction. It's called 

"Nostalgia and Marlou," about this little girl and a haunted house. She goes to the house 

every day and sits on the porch, and ahe does this automatic writing - the house tells her 
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stories. But even that was based on a friend of mine who used to do that. I just told it 

and added little details, like colors of stockings. 

 

That sounds like fiction. Making real life better and fuller. 

I always think of non-fiction as no truth, as completely made up. Marlou is the haunted 

house, and Nostalgia is the girl, and at the end of the story they come and take Marlou 

apart and demolish her and send her to all these different places. Her parts and pieces 

get incorporated into other houses and buildings, so all these little girls start having the 

same experience as Nostalgia did. They get up in the night and hear Marlou speaking 

from the sink drain or the basement. She spread her wings and went all over the world 

instead of being confined to one little location. 

 

Isn't that what you did with memoir writing? 

Kind of. Maybe. I hadn't thought of it like that. 

 


