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1 Inledning/Bakgrund 
 
Enligt Anders Öhman, docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, gjordes försök 
redan på 1850-talet i Sverige att dela upp litteratur i höga och låga varianter. Kritiker 
menade att romanläsning, det vill säga konsumerandet av dåtidens ”dåliga” litteratur, 
skulle leda till moraliskt förfall hos landets unga genom dess förledande, onyttiga och 
passiviserande natur. Men den hade samtidigt sina försvarare som bland annat hävdade 
att kritiken mot populärlitteraturen huvudsakligen kom från försvararna av den litterära 
kanon, som såg i de litterära uppstickarna element som inte kunde bemästras eller 
assimileras i de strikta system av värderingar som de kände sig trygga i. En vanlig 
angreppspunkt var populärlitteraturens förhindrande av människor att ta itu med sin 
verklighet och istället bara drömma bort sina liv i onyttiga fantasier.1 
 
Under senare år har det blivit allt vanligare att man inom akademiska kretsar studerar 
populärkulturen och dess inflytande i människors liv och dess roll i våra kulturer som 
helhet. Inte minst har studier kring populär- eller triviallitteratur ökat. Forskningen kring 
populärlitteratur var i Sverige helt oproblematisk före 1970-talet i betydelsen att den dels 
knappt existerade, och dels endast användes som statistiskt verktyg för att exempelvis 
mäta antalet människor som läste ”dålig litteratur”, vilka de ”dåliga genrerna” var som de 
läste och så vidare.2  
 
Från marxistiskt håll kritiserade man populärlitteraturen och anklagade den för att gå i 
borgerlighetens och kapitalets ledband i syfte att dupera sin publik. Psykoanalytiska 
förklaringsmodeller tillskrev konsumenterna större autonomitet, men menade att deras 
behov av populärlitteratur var missriktat då det gav falska lösningar.3  Öhman beskriver 
den modernistiska kanoniseringen av litteraturen, med dess betoning av den ”sanna” 
konstens oberoende och obefläckande av samhället, som en uteslutningsmekanism. 
Genom att dela upp litteraturen i högt och lågt förtränger man populärlitteraturens 
annorlunda form att bearbeta sociala och subjektiva erfarenheter.4 
 
Idag, i och med 1980- och 1990-talets genombrott för Cultural Studies, ser man på många 
håll inte längre populärkulturens konsumenter som passiva offer, utan som vitala aktörer 
som använder sig av den för att bearbeta och lära sig hantera konflikter och svårigheter i 
sin vardag. Forskaren John Fiske är en av största förespråkarna av denna inriktning och 
betonar att populärkulturens konsumenter inte bara konsumerar, utan även producerar 
nya betydelser och innebörder i sitt konsumerande.5  
 
Hur man definierar populärlitteratur är inte heller utan sina problem. Ulf Boëthius 
redovisar sju olika sätt att definiera den i boken Brott, kärlek, äventyr – Texter om 
populärlitteratur, varav det som han (och undertecknad) tycker är det bästa är det 

                                                 
1 Öhman, Anders (2002). Populärlitteratur – De populärar genrernas estetik och historia, s. 9-10, 12 
2 Ibid., s. 7 
3 Ibid., s. 16 
4 Ibid., s. 15 
5 Ibid., s. 16-17 
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smaksociologiska, det vill säga det betraktelsesätt som gör gällande att populärlitteratur 
är den som både har en stor läsekrets och anses av sina kritiker vara moraliskt och/eller 
estetiskt undermålig.6 Fördelen med denna definition är att populärlitteraturen då blir till 
en historiskt flytande och föränderlig kategori eftersom både antalet konsumenter och 
kriterierna för vad som är undermåligt förändras med tiden.  
 
Bland de mera framgångsrika genrerna inom populärlitteraturen är fantasy. I den 
anglosaxiska världen har den åtnjutit stor popularitet under större delen av 1900-talet, 
men i Sverige är det först under de senaste 20-25 åren som dess popularitet har vuxit sig 
stark. Fantasy är emellertid inte en homogen genre utan består av en mängd subgenrer, 
varav sword & sorcery är en av de mest prominenta.   
 
Sword & sorcery uppfanns som subgenre inom fantasylitteraturen på 1930-talet av i stort 
sett en enda person, den amerikanske äventyrs- och fantasyförfattaren Robert E. Howard 
(1906-1936). Hans berättelser om den väldige barbaren Conan från den fiktiva hyboriska 
tidsåldern kom att sätta prägel på subgenrens teman och yttre attribut i decennier. Idag, 
70 år efter Howards död, är sword & sorcery mera framgångsrik som populärlitterär 
genre än någonsin, och till det yttre är det inte mycket som har förändrats; fortfarande 
handlar historierna om handlingskraftiga hjältar, onda trollkarlar, svartkonst, monster och 
våldsamma äventyr.   
 
Boëthius talar om populärlitteraturens syften och citerar litteraturforskaren John Caweltis 
fyra olika huvudfunktioner för populärlitteraturen: 
 

1. Att bekräfta och sprida de allmänt rådande värderingarna i ett samhälle. 
2. Att upplösa och överbrygga de spänningar och motsättningar som kan finnas 

mellan olika grupper i samhället. 
3. Att utforska gränsen mellan vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. 
4. Att underlätta övergången från ett värdesystem till ett annat.7   

 
Kritik har emellanåt uttalats mot fantasygenren i allmänhet och sword & sorcery i 
synnerhet, där den sistnämnda bland annat har anklagats för att vara fascistisk till sin 
natur. Som en flitig och mångårig läsare av Howards verk anser jag att hans och 
subgenrens kritiker målar upp en alltför grovt förenklad bild av mannen, hans verk och 
subgenren i allmänhet. Vid närläsningar av Howards noveller märker man snart att 
varken Howard eller hans karaktärer är så grovhuggna och simpla som man först kan tro. 
Det är lätt att förblindas av den iögonfallande och explicita rasismen i hans verk, och hur 
vämjelig den än är för våra moderna sensibiliteter, är steget kanske långt till att dra 
slutsatsen att Howard (och i förlängningen, sword & sorcery) i sina verk propagerar – 
medvetet eller omedvetet – för införandet av ett totalitärt, fascistiskt samhälle. Men med 
tanke på Caweltis fyra olika huvudfunktioner för populärlitteraturen, särskilt den fjärde 
funktionen, antar kritiken mot sword & sorcery allvarliga proportioner och bör därför 
enligt min mening undersökas.     
 
                                                 
6 Hedman, Dag (red.) (1995). Brott, kärlek, äventyr – Texter om populärlitteratur,  s. 19  
7 Ibid., s. 24 
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Jag anser att det finns fog för en vetenskaplig ideologianalys av Howards verk i form av 
en speglingsteoretisk undersökning, dels då kritiken som riktats mot honom och genren 
över lag är så allvarlig, och dels för att genren som sådan idag kanske åtnjuter större 
framgång än någonsin inom den västerländska populärkulturen. Sword & sorcery är inte 
längre begränsat till det litterära fältet utan förekommer ofta även i film, på TV, som 
dator- och videospel, serietidningar, leksaker och mycket annat.  
 
Om det finns potentiellt dunkla motiv eller strömningar i genren är det rimligtvis av stor 
vikt att dessa belyses och lyfts fram. Om det finns påtagliga kopplingar mellan Howards 
genreskapande verk och framväxten av samtidens högerextrema ideologier, kan det ha 
stor vikt för förståelsen av, och den framtida forskningen kring, fantasyns och subgenren 
sword & sorcerys popularitet i början av 2000-talet. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka om det finns någon grund för de påståenden som 
gör gällande att den subgenre av fantasylitteraturen som kallas sword & sorcery 
innehåller element som kan betecknas som fascistiska till sin natur. Robert E. Howard 
anses av fantasterna vara stilbildande och en av de bästa författarna inom subgenren. 
Hans kritiker tillskriver honom och hans verk lika stor betydelse för subgenren som hans 
tillskyndare, vilket gör Howards position som representant för sword & sorcery unik och 
särskilt intressant för en analys. Howard var i allra högsta grad en produkt av sin 
sociokulturella miljö och de grovt rasistiska och ofta sexistiska inslagen i hans 
författarskap är smärtsamt otvetydiga symtom på detta. Dessa aspekter är, trots det för 
2000-talet politiskt inkorrekta innehållet, inte nödvändigtvis symtom på en fascistisk 
hållning. Vad som kan diskuteras är huruvida Howards historier i synnerhet, och – i 
förlängningen – sword & sorcery i allmänhet, hade/har en fascistisk agenda genom att 
söka efter likheter mellan genren och fascismens idéer.  
 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är således inte att debattera åt det ena eller 
andra hållet huruvida sword & sorcery är fascistisk till sin natur eller inte, då ett sådant 
arbete kräver en mycket mera omfattande undersökning än vad en magisteruppsats 
tillåter. Ett visst infererande av mening och kontext kommer att finnas i undersökningen, 
men tonvikten är på letandet efter likheter. Undersökningen försöker utröna om det finns 
fog för en mera omfattande, framtida studie genom att koppla symboler och teman i 
sword & sorcery ihop med symboler och teman i den fascistiska ideologin. Om det finns 
uppenbara likheter kan det faktum, tillsammans med vetskapen om att båda företeelser 
växte fram ungefär samtidigt i västvärlden, vara skäl nog för att genomföra en sådan 
undersökning där man söker djupare länkar mellan de två och vad det eventuellt kan 
betyda. Denna uppsats består alltså av en speglingsteoretisk undersökning där urtypen för 
fantasysubgenren sword & sorcery – Robert E. Howards historier om barbaren Conan – 
har analyserats med hjälp av en modell bestående av några grundläggande element i 
fascismens ideologi i syfte att se om rimliga likheter finns. I undersökningen har ändå en 
viss grad av tolkning från undertecknads sida gjorts, främst i diskussionsdelen, i syfte att 
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placera de olika elementen i en kontext för att förtydliga eventuella likheter eller 
skillnader mellan sword & sorcery och fascism. 
 
Huvudfrågan 
 
Kan man, genom att tillämpa en definition av fascismens grundläggande aspekter på 
Robert E. Howards stilbildande historier om barbaren Conan, finna belägg för ett 
reproducerande av fascistiska värderingar i fantasysubgenren sword & sorcery?  
 
Delfrågor 
 
- Vilka är de grundläggande ideologiska eller idémässiga elementen inom fascismen? 
- Förekommer det element i Howards verk som eventuellt kan liknas vid dessa? 
- I vilken utsträckning kan de sägas likna varandra? 
 
En undersökning som denna är inte helt utan sina problem. För det första måste man 
finna en lämplig definition av de element som man vill förankra sin studie kring. För det 
andra måste elementen kunna appliceras på ett studieobjekt som vid första anblick ser ut 
att kunna bjuda på motstånd när det gäller att analyseras och kategoriseras. För det tredje 
måste man finna en motiverad ståndpunkt utifrån vilken man väljer att tolka resultaten av 
sin studie.  
 
Det största problemet med undersökningen är samtidigt det som är mest underlättande, 
nämligen bristen på tidigare forskning i ämnet. Där kritik mot subgenren har förekommit 
har det närmast uteslutande rört sig om anklagelser där man har utgått ifrån vad man har 
antagit vara en allmänt vedertagen uppfattning om vad fascismens grunder består av. 
Denna vaga definition har man sedan använt som ett trubbigt slagträ i visserligen 
övertygande och välformulerade essäer och artiklar, men med en uppenbar brist på 
vetenskapliga teorier och metoder. Jag har därför inte kunnat utgå ifrån saklig forskning 
kring politiska värderingar inom sword & sorcery utan har nödgats först finna en 
godtagbar samhällsvetenskaplig definition av fascismen innan jag har kunnat påbörja min 
analys av Howard och subgenren. Därefter har jag varit tvungen att anpassa dessa 
aspekter så att de har kunnat fungera som dugliga verktyg att tillämpa i min 
undersökning. De kommande kapitlen om teori och metod kommer att förmedla hur jag 
har gått till väga och vilka utgångspunkter jag har antagit i min studie.    
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2 Sword & Sorcery och Robert E. Howards Conan 
 

2.1 High Fantasy 
 
Fantasygenren är inte homogen på något sätt utan består av ett antal subgenrer och 
underavdelningar. De två mest dominerande är så kallad ”epic fantasy” eller ”high 
fantasy” och ”sword & sorcery.” Sword & sorcery och Robert E. Howard förstås bäst 
genom att jämföras med sitt litterära ”syskon” med vilket den delar sin popularitet.  
 
High fantasy karaktäriseras ofta av en allvarlig ton och är episk i sitt narrativ. Dess teman 
har inte sällan att göra med en storslagen, ibland kosmisk kamp mellan gott och ont, där 
det sistnämnda ofta utgörs av en övernaturlig kraft som hotar hela världen. High fantasy 
innehåller också ofta andra intelligenta raser, såsom älvor och dvärgar, som delar 
tillvaron i den imaginära världen tillsammans med människor. Författarna inom 
subgenren lägger även emellanåt ned stor möda på att skapa invecklade språk, kulturer 
och historier kring de olika raserna vilket förstärker känslan av enormt komplicerade 
världar och kulturer vars ursprung ligger ofantligt långt bak i tiden. High fantasy präglas 
också av användandet av magi, övergången av karaktärerna till en form av vuxenhet samt 
narrativ som kan sträcka sig över ett antal volymer. J.R.R. Tolkien ses allmänt som den 
mest emblematiske författaren inom denna subgenre, med hans trilogi, Härskarringen 
(1954), som det mest typiska och stilbildande exemplet. Under senare decennier har ett 
antal författare rönt stor framgång inom subgenren, såsom Robert Jordan med sin Wheel 
of Time-serie (1990-), Stephen Donaldsons The Chronicles of Thomas Covenant (1977-) 
och George R. R. Martins romancykel, A Song of Ice and Fire (1996-).8  
 
Både high fantasy och sword & sorcery har historier som fokuserar på en hjälte. I fallet 
high fantasy rör det ofta hjältens arv. Han – eller hon i allt större utsträckning – börjar 
ofta historierna som en relativt oansenlig person, såsom en fattig föräldralös eller ett 
avvikande syskon eller medborgare i en annars välanpassad familj eller miljö. Denna 
blivande hjälte har ofta en sorts kraft eller talang som under personens hela liv aldrig 
tycks ha funnit ett utlopp eller en mening. Efter hand kan det uppdagas att high fantasy-
hjälten har ett nobelt eller mäktigt arv eller ett förutbestämt öde som uppdagas under 
historiens gång genom tolkade legender eller profetior och möten med allehanda 
karaktärer. Gradvis byts hjältens osäkerhet och rotlöshet ut mot kunskap, kraft och 
självförtroende. Hjältens öde är oftast att möta någon mörk, världshotande kraft, besegra 
den och återställa ordningen i den imaginära världen. När detta är uppnått, kommer 
hjälten antingen att anta utmaningen att härska över världen med sina nyfunna krafter, 
eller återgå till sitt gamla liv när målet är uppnått, med en ny förmåga att finna sig till 
rätta i den välbekanta tillvaron.9 
 

                                                 
8 Holmberg, John-Henri (1995). Fantasy: fantasylitteraturens historia, motiv och författare, s. 119, 224-
225 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/High_fantasy [2006.05.20] 
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2.2 Sword & Sorcery 
 
Subgenren sword & sorcery anses ha skapats i sin moderna form av Robert E. Howard i 
USA under 1930-talet,10 även om benämningen för subgenren inte myntades förrän 1961 
då den brittiske science fiction- och fantasyförfattaren Michael Moorcock i Howard-
fanzinet Amra (eller ”Lejonet”, efter det smeknamn Conan erhöll som pirat i en del av 
Howards noveller) efterlyste en sådan. Svaret – och benämningen – som kom att bli den 
allmänt vedertagna, kom från författarkollegan Fritz Leiber samma år och i samma 
publikation.11   
 
Sword & sorcery skiljer sig markant från high fantasy på flera punkter även om båda 
subgenrer kan te sig snarlika för en oinvigd. Där high fantasy ofta utmärks av en långsam 
händelseutveckling och potentiellt ödesdigra konsekvenser på en enorm skala för 
miljoner människor och/eller andra varelser i konflikten mellan gott och ont, präglas 
sword & sorcery oftare av tempofyllda, actionbetonade, och ibland explict våldsamma 
narrativ. De intressen som karaktärerna slår vakt om i historierna är oftast personliga och 
farorna begränsade till det omedelbara berättandet. Dessa av författarna självpåtagna 
begränsningar gör att liknande, upprepade situationer i ett stort antal berättelser känns 
mera trovärdiga än inom ramen för high fantasy där de enorma hoten ofta har varit under 
uppseglande efter århundraden eller årtusenden av fred eller åtminstone samhällelig 
status quo. Hjältarna inom sword & sorcery skiljer sig också från dem inom high fantasy 
eftersom de flesta finner återgången till ett fredligt eller stillsamt liv efter sina äventyr 
som outsägligt trist och något som undviks till nästan varje pris.12 De tar sig fram genom 
livet med hjälp av både muskelkraft och slughet och är, i likhet med hjältarna i high 
fantasy, ofta främlingar, rebeller eller utbölingar.  Skillnaden är emellertid att de inte bär 
på en hemlig arvsrätt, nobilitet eller förutbestämt öde att frälsa världen. De delar ut sin 
egen form av rättvisa i vildmarkerna eller i de förfallna civilisationer som de kommer i 
kontakt med, och måste besegra exotiska faror, skräckinjagande monster och den 
mörkaste svartkonst för att erhålla vinsten i form av omätbara rikedomar, vackra kvinnors 
gunst eller helt enkelt rätten att få leva vidare.13 
 
En annan skillnad mellan high fantasy och sword & sorcery är användandet av magi. I 
high fantasy är det ofta ett verktyg i det godas tjänst utan vare sig farliga bieffekter eller 
svårigheter att utöva. I sword & sorcery är den närmast uteslutande av ondo, och det 
krävs långa, komplicerade ritualer för att utöva den och inte sällan kräver den mänskliga 
offer och bringar ovälkomna bieffekter.14  
 
 
 

                                                 
10 Holmberg, John-Henri (1995). Fantasy – Fantasylitteraturens historia, motiv och författare, s. 58 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy_subgenres#Sword_and_sorcery [2006.05.20] 
12 Ibid., s. 11  
13 Jones, Howard Andrew (2006). Defining Sword and Sorcery, s. 7 
14 Ibid., s. 2 
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2.3 Pulptidningarnas era 
 
Det forum genom vilket Howard släppte loss sin karaktär Conan, och i vidare mening 
subgenren sword & sorcery, var de så kallade ”pulp magazines”, en form av 
novellmagasin, som åtnjöt stor popularitet i framför allt USA. Ordet ”pulp” syftade på 
den lågkvalitativa pappersmassa som användes för att tillverka magasinen, och i likhet 
med denna var ofta historierna av en lika basal kvalitet, där sensationalistiska element 
som våld, action, spionage, skräck, romans, brott och äventyr utgjorde hörnstenarna.15 De 
mest berömda titlarna var Astounding Tales, Fantasy Magazine och Weird Tales, varav 
den sistnämnda var den inom vilken de flesta av Howards historier om Conan 
publicerades.  
 
Pulptidningarnas rötter sträcker sig bakåt i tiden till 1800-talets början när den gotiska 
romanen hade sitt genombrott, med ett innehåll som präglades av skräck, romantik och 
mystik. Piratkopierade, nedkortade versioner av dessa romaner såldes till en allt större 
växande publik som varken hade råd att köpa, eller tid att läsa, de tjocka 
originalvolymerna. De billiga piratverken kallades ”shilling shockers.”16  
 
När boktryckarkonsten blev allt billigare och begäret efter litteratur växte, föll det sig 
naturligt att populärlitteraturen följde med i samma trend. Under mitten av 1800-talet 
åtnjöt de viktorianska så kallade ”penny dreadfuls”, serialiserade romaner med 
sensationalistiskt innehåll och både lågt pris och allmänt anseende, stor framgång i USA 
och Storbrittanien. De populärlitterära genrerna breddades och snart fanns serialiserade 
romaner om allt från vilda västernhjältar som Buffalo Bill, stråtrövaren Dick Turpin och 
vampyren Varney.17  
 
Tidningar med hög papperskvalitet började tryckas i slutet av 1800-talet och deras 
popularitet hade inledningsvis en negativ inverkan på de traditionella serieromanerna. 
Vid sekelskiftet, däremot, drog den amerikanske telegrafoperatören Frank A. Munsey 
slutsatsen att det fanns pengar att tjäna på att ge ut extremt billigt tillverkade 
novellmagasin för den stora delen av den läsande befolkningen som inte hade råd att köpa 
de lyxiga högkvalitativa tidningarna. Munsey startade pulptidningen Argosy 1896 vilket 
blev startskottet för en uppsjö av liknande novellmagasin.18 
 
Pulptidningarna trycktes på den billigaste formen av papper, innehöll historier skrivna av 
dåtidens mest populära genreförfattare, och lånade konceptet med ett färgstarkt omslag 
från traditionellt inbundna böcker. Särskilt det sistnämnda var utformat i syfte att göra 
tidningen impulsivt oemotståndlig. Tidningarna var huvudsakligen inriktade på manliga 
konsumenter och omslagsbilderna skildrade oftast de mera dramatiska inslagen ur 
respektive nummers innehåll såsom pirater, stridspiloter, soldater, rymdmän, äventyrare, 
boxare, revolvermän, gangsters, monster, utomjordingar, spöken, demoner och kvinnor i 
allehanda faror. Historierna var utformade i syfte att roa och underhålla, helst med hjälp 
                                                 
15 Jones, Howard Andrew (2006). Historical Fiction of the Pulps, s. 1 
16 Haining, Peter (1976). A Pictorial History of Horror Stories, s. 13 
17 Ibid., s. 18-19 
18 Ibid., s. 46 
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av så enkla, raka och slagkraftiga medel som möjligt. Subtiliteter och seriösa undertoner 
förkastades till förmån för melodramatiska narrativ.19 
 
Den amerikanska pulptidningseran varade från början av 1900-talet ända fram till 1950-
talet, men hade sin storhetsperiod under depressionsåren på 1930-talet. Tidningarna 
tillverkades för två cent styck, såldes i parti för fem cent, och kunde sedan köpas av 
konsumenten för tio cent. Så populära var tidskrifterna att det under en trettioårsperiod 
fanns över 200 olika titlar att välja på. Historierna erbjöd en fantasifylld flykt undan den 
hårda och till synes hopplösa vardagssituationen för miljoner amerikaner som hade 
drabbats svårt av Depressionens prövningar.20 
 
Det massiva utbudet av pulptidningar på 1930- och 1940-talet kan liknas vid dagens 
överflöd av TV-kanaler och program där det mesta är av allmänt ansedd undermålig 
karaktär och kvalitet men där även guldkorn finns om man bemödar sig om att leta.21 
 
De flesta av pulperans författare och verk är glömda idag, men åtskilliga stora, närmast 
ikoniska, namn inom litteraturhistorien fick sin start genom att skriva noveller i de 
amerikanska pulptidningarna. Bland dessa kan nämnas Tarzans skapare Edgar Rice 
Burroughs, deckarförfattarna Dashiell Hammett och Raymond Chandler, samt två av 
science fiction-litteraturens absolut främsta författare – Ray Bradbury och Isaac 
Asimov.22 
 
Även om författarnas röster i högsta grad var egensinniga och originella, hämtade de ofta 
inspiration från varandras verk utöver materialet som de hämtade ur historieböcker, 
mytologi, nyheter och den samtida vetenskapen. De mest produktiva och inflytelserika 
pulpförfattarna inom de ”fantastiska” litteraturgenrerna var – förutom Robert E. Howard 
– H.P. Lovecraft och Clark Ashton Smith. Medan Howard huvudsakligen höll sig till 
äventyrsbetonade historier, skrev Lovecraft och Smith mestadels skräcknoveller där faran 
oftast utgjordes av kosmisk och uråldrig ondska som manifesterades i monstruösa 
varelser och halvgudar. Även om Lovecraft och Smith i likhet med Howard uppfann sin 
subgenre, är det idag Lovecraft som är den mest kände av de två författarna medan 
Smiths popularitet ännu är mera av ett kultfenomen hos en mindre skara hängivna 
entusiaster.23 Alla tre författare inspirerades av varandra men Lovecraft och Smith delade 
flest tematiska likheter i sitt författarskap, även om Howard också skrev liknande 
skräckhistorier emellanåt. 
 
Förutom inspiration och korsbefruktning pulp-författare emellan, uppstod även 
brevväxling och vänskapsband mellan dem, inte minst mellan dessa tre författare, varav 
den bäst dokumenterade kommunikationen är korrespondensen mellan just Robert E. 
Howard och H. P. Lovecraft. En stor del av deras brevväxling har även givits ut i 
bokform (Robert E. Howard: Selected Letters 1923-1930 och Robert E. Howard: 

                                                 
19 Lesser, Robert  (2003). Pulp Art, s. 56 
20 Ibid., s. 5-6 
21 Jones, Howard Andrew (2006). Historical Fiction of the Pulps, s. 1 
22 Lesser, Robert (2003). Pulp Art, s. 7 
23 Harvey, Ryan (2005). The Fantasy Cycles of Clark Ashton Smith, s. 2 
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Selected Letters 1931-1936, Necronomicon Press, 1989 och 1991) där man kan ta del av 
hur de dels kommenterar varandras verk, och dels diskuterar allt annat mellan himmel 
och jord. En intressant notering i relation till min uppsats är det faktum att Lovecraft från 
början hyste beundran för fascistiska rörelser i Europa och ådrog sig ett bitande 
sarkastiskt genmäle från Howard om den ”civiliserade Mussolini” då Lovecraft uttryckte 
sitt stöd för Italiens anfallskrig mot det närmast försvarslösa Etiopien.24 
 
I samband med serietidningarnas explosionsartade framgång och genombrottet för 
pocketupplagor av böcker i USA under 1950-talet, dog pulptidningarna till slut ut. 
Konkurrensen med de populärkulturella arvtagarna blev för stor, särskilt eftersom den 
amerikanska ekonomin var på uppåtgående efter andra världskriget och folk hade råd 
med dyrare nöjen. De flesta av författarna glömdes bort men några av dem återupptäcktes 
decennier senare och vann en helt ny publik. Bland dessa var just Lovecraft, Smith och 
Howard.  
 

2.4 Robert E. Howard 
 
De flesta novellförfattarna under pulp-eran är som sagt glömda idag, men åtskilliga 
berömda fantasy-, skräck-, science fiction- och äventyrsförfattare fick sina första verk 
publicerade i dessa magasin. Robert E. Howard var en av dessa. En av allt att döma 
komplicerad man som levde i ett litet, lantligt samhälle i hjärtat av Texas, skrev Howard 
under sin korta livstid hundratals noveller om allt från boxning, äventyr, vilda västern, 
skräck, romans och historia samt åtskilliga kåserier, essäer och dikter. Flera av hans 
återkommande karaktärer vann stor popularitet under Howards livstid och läses än idag, 
såsom den puritanske äventyraren Solomon Kane, den valusiske kungen Kull samt pikten 
Bran Mak Morn, men den mest berömde karaktären är den cimmerianske barbaren 
Conan, vars häpnadsväckande äventyr försäkrade Howards eviga berömmelse och 
skapade en helt ny fantasygenre och inspirerade otaliga efterapningar under de följande 
70 åren, inte minst genom Conans fortsatta äventyr i bokform i regi av andra författare, 
bland andra den svenske flygöversten Björn Nyberg, vars roman The Return of Conan 
(1957) var den första som publicerades efter Howards historier.25 26 
 
Howard levde hela sitt liv i Texas och då huvudsakligen i det lilla samhället Cross Plains 
dit han flyttade med sina föräldrar när han var tretton år gammal. Han var från början ett 
spinkigt och sjukligt barn, men genom idrott och andra fysiska aktiviteter förbättrade han 
både sin hälsa och fysik under den tidiga tonåren. Den unge Howards absoluta 
favoritsysselsättning var emellertid läsandet. Han slukade i stort sett samtliga böcker i 
den lilla stadens bibliotek och spenderade nästan alla sina pengar på att beställa böcker 
via posten som han annars inte hade haft möjlighet att få tag på. 
 
Han har beskrivits av människor som kände honom som både godhjärtad och lynnig men 
även periodiskt melankolisk, och av åtminstone en person som ”a man of strange, 
                                                 
24 Burke, Rusty (2005). A Short Biography of Robert E. Howard, s. 10 
25 deCamp & deCamp & Griffin (1983). Dark Valley Destiny; The Life of Robert E. Howard, s. 362 
26 Holmberg, John-Henri (1995). Fantasy – Fantasylitteraturens historia, motiv och författare, s. 53 
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whimsical, bitter and utterly illogical resentments and hatreds and enmities and 
grudges.”27 
 
Howard ägnade sig sporadiskt åt högskolestudier men arbetade vid sidan om som 
bokhållare, servitör, stenograf, sekreterare, postbiträde, oljearbetare och inom diverse 
andra yrken innan han slog sig in på författandet.28 Hans litterära karriär tog fart efter 
hand och hans noveller såldes med jämna mellanrum till ett antal pulpmagasin, främst till 
Weird Tales. Framgången var så pass stor att Howard kunde ägna sig åt författandet på 
heltid och ta hand om sin tuberkulossjuka mor i hemmet. Så hängiven var Howard sin 
mor, att när han torsdagen den 11 juni 1936 fick höra av sin mors läkare att hon inte 
skulle vakna ur den koma hon fallit i, satte han sig i sin bil och sköt sig i huvudet med en 
revolver, endast 30 år gammal.29   
 

2.5 Conan 
 

      The men faltered – wild, criminal, and desolute though they were, yet they 
came of a breed men called civilized, with a civilized background; here was 
the barbarian – the natural killer. They shrank back – the dying tiger could 
still deal death. 

      Conan sensed their uncertainty and grinned mirthlessly and ferociously. 
               “Who dies first?” he mumbled through smashed and bloody lips. 

                         (ur Robert E. Howards The Phoenix on The Sword, 1932) 
 
Conan är en barbar från det fiktiva, nordliga landet Cimmerien och lever under den 
"hyboriska eran", en av Howard uppdiktad tidsperiod som ägde rum mellan Atlantis 
undergång och den sista istiden, det vill säga för ungefär tolv tusen år sedan. De olika 
länderna i den hyboriska eran är präglade av egenskaper man kan känna igen från olika 
länder och riken under senare perioder av Jordens historia. Förutom Cimmerien, som 
beskrivs som ett barbariskt, feodalt "urland" för kelterna, finns bland annat även de 
protoskandinaviska länderna Vanaheim och Æsgaard (befolkade av röd- respektive 
gulhåriga "nordbor"), det "tyska" Nemedien, det "spanska" Argos, det "asiatiska" 
Turanien och Khitai, det "fornegyptiska" Stygien och de "afrikanska" länderna Kush och 
Punt i söder.  
 
Under sin våldsamma, äventyrsfyllda levnad, då han hinner besöka nästan samtliga av 
dessa länder, går Conan från att vara en ung simpel tjuv och vandrare till att bli soldat, 
legoknekt, sjörövare, livvakt och mycket annat innan han till slut som vuxen hugger ned 
den korrupte och ondskefulle kung Nemedides och själv intar tronen i Aquilonien, det 
mäktigaste hyboriska riket av dem alla.  
 

                                                 
27 deCamp & deCamp & Griffin (1983). Dark Valley Destiny: The Life of Robert E. Howard, s. 188 
28 Holmberg, John-Henri (1995). Fantasy – Fantasylitteraturens historia, motiv och författare, s. 51-52 
29 deCamp & deCamp & Griffin (1983). Dark Valley Destiny: The Life of Robert E. Howard, s. 7 
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Howard beskriver sin hjälte som en muskulös, ärrad jätte med en oerhörd fysisk styrka 
och en "panters snabbhet", med "vulkaniskt blå ögon" och långt svart hår.30 Hans 
skicklighet och listighet som krigare kan inte överträffas av någon annan människa. Han 
har lika nära till skrattet som till en ursinnig vrede och det är framför allt det sistnämnda 
som åtskilliga råkar ut för i Howards historier.  
 
Conan är en barbar i ordets rätta bemärkelse (och framför allt enligt Howards 
romantiserade definition), det vill säga en människa som vägrar underkasta sig någon 
form av auktoritet och har ett närmast fullständigt förakt för vad civilisationen innebär.  
Howard tillskriver Conans fysiska och mentala hårdhet den karga uppväxtmiljön, men 
gör även gällande att detta barbariska tillstånd är den naturliga miljön för de protokeltiska 
cimmerianerna, vilket gör dem "hårdare" än befolkningen i de sydliga, kultiverade 
länderna.31 Det är således ödets ironi att denne okuvlige vilde slutar sina dagar som den 
hårt ansatte kungen av det mäktigaste och mest "civiliserade" riket i hela världen.   
 
Även om den explicita rasismen försvunnit under de senaste decennierna, och kvinnliga 
protagonister intagit en större och mera jämlik ställning än under Howards tid, vittnar 
ändå den mest ytliga av genomgångar av bokutbudet i fantasyavdelningen i vilken 
välsorterad bokhandel i västvärlden som helst om Howards och Conans fortsatta 
inflytande på genren i form av våldsamma historier om hårda, svärdssvingande hjältar, 
skattjakter, onda trollkarlar, fasansfulla vidunder, vackra prinsessor i nöd och svart magi.   
 
Så inflytelserik var Howard och Conan att tidningen Texas Monthly under sin summering 
av 1900-talets Texas utsåg Conan till ”Fictional Character of the Century” med 
motiveringen att i långt större utsträckning än andra, har ”denne superhjälte sedan sin 
första uppenbarelse 1932 inspirerat horder av illustratörer, TV- och filmproducenter och 
andra författare”(min översättning).32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Howard, Robert E. (1967). Conan the Conqueror, s. 20 
31 deCamp & deCamp & Griffin (1983). Dark Valley Destiny: The Life of Robert E. Howard, s. 188, 278, 
51-52 
32 Olsen, Jennifer (1999). Texas Monthly, Dec. 99, Vol. 27, Nummer 12 
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3 Litteratur och tidigare forskning   
 

3.1 Sökstrategier 
 
I mitt sökande efter tidigare forskning har jag tyvärr inte funnit många akademiska texter 
som tar itu med de politiska värderingar som eventuellt präglar sword & sorcery-
litteraturen. När det gäller Robert E. Howard och Conan är det nästan lika glest. Mina 
sökningar har mestadels genomförts via internet och det utbud av databaser som finns 
tillgängliga via institutionen. Dessa har i sin tur ibland lett till lämpliga böcker som jag 
har kunnat tillgå i den taktila världen. Andra böcker har jag själv haft i min ägo sedan 
tidigare tack vare mitt stora intresse för ämnet och författaren.  
 
När det gällde mina sökstrategier inför uppsatsarbetet började jag med insamlandet av 
diverse definitioner av begrepp som fascism, fantasy, sword & sorcery och high fantasy. 
Jag började så brett som möjligt genom att söka inom de mest allmänna av källor – de 
mest änvända uppslagsverken (både på nätet och i bibliotek). Med dessa grundläggande 
definitioner som en utgångspunkt sökte jag fördjupa och eventuellt bredda definitionerna 
genom att söka upp mera specialiserade texter rörande begreppen.  
 
Studier kring fascism i alla dess former, inklusive nationalsocialismen, finns det en 
uppsjö av. De flesta böcker/texter som jag kom i kontakt med via biblioteket, mina egna 
bokhyllor och sökningar på databaser på nätet rörde en specifik yttring av fascismen, 
såsom Falangepartiet i Francos Spanien, Mussolini, Sir Oswald Mosley och Hitler. 
Förvisso var mycket av materialet av ypperlig kvalitet men något för smalt för den breda 
definition jag sökte för att tillämpa i en idéanalytisk uppsats. Höger- och vänsterextrema 
definitioner av fascismen avfärdade jag summariskt av två skäl; dels för att jag själv 
saknar all sympati för dessa politiska ytterligheter och kunde därför inte med gott 
samvete bedriva forskning i deras namn, och dels för att jag ansåg att en bredare 
definition skulle öka reliabiliteten i mina resultat. Jag var dock medveten om att min 
tvåspråkighet (engelska och svenska) skulle innebära att de enda texter som jag skulle 
kunna tillgå var de som var skrivna på just dessa två språk, eller översatta till dem från ett 
annat. Detta innebar i praktiken enbart västerländska texter och, mera specifikt, 
huvudsakligen anglosaxiska. Kanske kan detta medföra kritik om att texten har en 
sociokulturell och politisk slagsida på grund av detta, men min förhoppning är att 
redogörandet för min medvetenhet om denna potentiella vinkling gör att uppsatsen 
framstår som ett arbete där jag har eftersträvat en intellektuell ärlighet.   
 
En något bredare diskussion kring fascism fann jag i boken The Appeal of Fascism av 
Alastair Hamilton, där författares och konstnärers dragning till fascismen diskuteras. 
Problemet med den boken i förhållande till min uppsats var att jag ämnade skriva en 
idécentrerad analys och inte en aktörscentrerad, vilket jag tar upp i kapitlet om mina 
teoretiska avväganden. Mitt arbete skulle alltså fokusera på texten i sig och inte på vilka 
Howards eventuella avsikter var eller var hans politiska sympatier låg. Hamilton skrev 
dessutom sin bok 1971 och jag ville använda både en bred och så modern definition av 
fascismen som möjligt för att relevansen i mina resultat åtminstone inte skulle kunna 
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avfärdas som vilande på förlegade begrepp, även om Hamiltons bok i mitt tycke känns 
lika relevant idag som för 35 år sedan.   
 
Namnet som oftast kom upp i sökningar på nätet och i texters bibliografiska hänvisningar  
var den amerikanske forskaren och experten på högerextremismens historia, Robert O. 
Paxton. Hans bok, The Anatomy of Fascism från 2004, visade sig inte bara vara av ett för 
mig acceptablet datum utan innehöll även vad jag tyckte var en mycket bred och 
användbar definition av fascismens element.  
 
Definitionerna av fantasylitteraturens olika subgenrer visade sig vara mycket lättare att 
fastställa då det visade sig råda samstämmighet i stort sett överallt där jag sökte, oavsett 
om det var på nätet eller i taktila bibliotekstexter. 
 
Bristen på resultat uppstod emellertid när det gällde sökningar kring tidigare forskning av 
politiska element inom fantasylitteraturen. Akademiska uppsatser som behandlade 
fantasylitteraturen rörde ämnen som religion, enskilda författares stilistiska utveckling 
eller fantastiska element i barnlitteratur, vilka alla kan sägas ha politiska dimensioner 
men som inte uttryckligen söker göra en idéanalytisk undersökning av en hel genre eller 
subgenre. Jag insåg därför relativt snabbt under mina sökningar att mitt arbete skulle 
bryta ny mark inom området. Visserligen utgick jag ifrån en specifikt uttalad kritik mot 
subgenren sword & sorcery, men ingenstans kunde jag finna samhällsvetenskapligt 
utformade argument som stödde denna kritik.    
 

3.2 Genomgång av litteratur och tidigare forskning 
 
De viktigaste och mest relevanta texterna i ämnet har utgjorts av artiklar och essäer av 
sakkunniga eller entusiaster för genren som jag har funnit på nätet. Den största andelen 
material som tar ställning för eller emot sword & sorcery återfinns i dessa essäer, böcker 
och artiklar, som visserligen förefaller trovärdiga och präglas av logiska, välunderbyggda 
argument, men som samtidigt ofta saknar ett regelrätt vetenskapligt forskningsperspektiv 
för att förstärka auktoriteten i de slutsatser som dras. Här följer en kort sammanfattning 
av några av dessa. 
 
The Robert E. Howard United Press Association (REHupa)  – en förening bestående av 
amatör-Howardforskare som har skrivit ett antal informativa essäer och artiklar om hans 
liv och verk – har en hemsida (www.rehupa.com) på vilken det finns åtskilligt intressant 
material att tillgå även om de negativa inslagen lyser med sin frånvaro, inte minst när det 
gäller eventuella ideologiska strömningar i Howards texter.   
 
Darrell Schweitzers bok, Conan’s World and Robert E. Howard (1978) är en ytlig 
översikt över Howards Conanhistorier som utger sig för att vara litteraturkritisk, men där 
materialet beskrivs i enklaste laget och inte tillför någon information som man inte kan 
erhålla hos REHupa eller vilken webbsida om Robert E. Howard som helst.  
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Den brittiske fantasyförfattaren Michael Moorcock har skrivit en essä i bokform, 
Wizardry & Wild Romance: A Study of Epic Fantasy (2004), där han diskuterar 
fantasylitteraturen, dess ursprung och historia, olika stilar, genrens underavdelningar samt 
dess återkommande teman. Han tar även upp både Howard och Conan. Även om han inte 
tillskriver Howard några större litterära kvaliteter och beskriver hans stil som ”brash, 
hasty, careless,” erkänner han Howards vitalitet som författare och hans enorma 
inflytande på genren. Moorcock hävdar också att Howards Conan inte är en fascistisk 
karaktär, men går dessvärre inte närmare in på varför han har den åsikten.33  
 
Många är de författare som skriver eller har skrivit skönlitteratur inom både fantasy och 
science fiction, som exempelvis Harry Turtledove, Alan Dean Foster, Jack Vance och C. 
J. Cherryh, liksom att en stor del av fantasykonsumenterna även läser science fiction, 
även om det sistnämnda strävar efter en vetenskaplig förankring i motsats till fantasyns 
ohöljda omfamnande av mystik och övernaturlighet. Detta har sin uppenbara förklaring i 
båda genrers lockelse i form av kittlandet av fantasin och spekulativitetens charm. 
Intressant är att det mesta av kritiken som framförs mot fantasy och sword & sorcerys 
påstådda värderingar som jag har funnit kommer ifrån science fiction-författare. Kritiken 
tycks ha sitt ursprung i en ortodox syn på den västerländska vetenskapen och 
rationaliteten, gentemot vilka fantasyn upplevs som en antites och ibland rentav som ett 
hot.    
 
Den amerikanske science fiction-författaren och samhällsdebattören Dr. David Brin går i 
essän We Hobbits are a Merry Folk: An Incautious and Heretical Reappraisal of J.R.R. 
Tolkien  till hårt angrepp mot fantasylitteraturen över lag och mot Tolkien i synnerhet. 
Subgenren high fantasy får mest kritik och anklagas av Brin för att vara extremt 
konservativ i ordets traditionella betydelse, det vill säga att den vill återgå till och bevara 
en gammaldags samhällsordning där de styrande utgörs av en vis, priviligierad elit som 
kan fatta alla ”förnuftiga” beslut åt massorna. Delar av kritiken i Brins essä gäller dock 
inte enbart high fantasy, utan kan med lätthet även tillämpas på sword & sorcery.  
 
Brin menar att första halvan av 1900-talet är av högsta vikt när det gäller utvecklingen av 
den moderna fantasylitteraturen på grund av den industrialiserade krigföringen och det 
politiska polariserandet av världens nationer. Han hänvisar bland annat till hur världen 
mellan 1930- och 1950-talet delades upp i starkt kontrasterande och ohyggligt beväpnade 
läger som var i färd med att ”tearing at each other in orgies of unprecedented violence.” i 
kampen om världens fortsatta öde.34 
 
Genom protagonisten i fantasylitteraturen kunde människor finna trygghet i det för 
narrativet odiskutabla faktum att den enskilde, okuvlige, romantiske hjälten fortfarande 
var av avgörande vikt för nationers och civilisationers öden. Rötterna till detta lades 
redan under perioden efter Upplysningen, då dess förespråkare delade de tidiga engelska 
romantikernas hat för politiskt och religiöst ”elände.” Brin menar att när Upplysningen, 
industrialiseringen och demokratin började visa upp sina ”fula” sidor – det vill säga 

                                                 
33 Moorcock, Michael (2004). Wizardry & Wild Romance: A Study of Epic Fantasy, s. 82 
34Brin, David (2002). We Hobbits are a Merry Folk: An Incautious and Heretical Reappraisal of J.R.R. 
Tolkien, s. 1 
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komplicerade politiska beslut, ”pöbelns” alltmer högljudda röst, industrins maskiner och 
de första moderna storstädernas myller – började sprickorna synas. Adeln och 
prästerskapet hade berövats sin makt men en ny aktör uppenbarade sig på den 
västerländska scenen, nämligen den borgerliga entreprenören, en ny elit mot vilken 
romantikerna nu vände sig i sitt bakåtsträvande till det ”vackra.” Den agrara 
romanticismen lockade människor som sett industrialiseringens baksidor, nämligen 
tvångsförflyttning av människor, landsbyggdens förstörelse, fasansfulla arbetslivsvillkor 
samt social och ekonomisk misär.35 
 
Brin kallar nazister för ”arketypiska romantiker” och hänvisar i samma andetag till 
fantasyns tendens att destillera olika aktörer till ”absolut” goda och ”absolut” onda, vilket 
gör att läsaren med gott samvete kan fröjdas åt att de ”onda” arméerna i exempelvis 
Tolkiens Sagan om Ringen fullkomligen utrotas av de ”goda” i slutuppgörelsen.36  
 
En ännu mera hårdför linje förespråkas av den tyske science fiction-författaren Hans 
Joachim Alpers i sin essä, Loincloth, Double Ax, and Magic: ”Heroic Fantasy” and 
Related Genres, vilken är den text som jag har funnit som bäst sammanfattar den kritik 
mot sword & sorcery som förekommer i debatten. Essän är en svidande kritik av fantasy i 
allmänhet men av sword & sorcery i synnerhet, där Alpers beskyller den för att vara – i 
bästa fall – anti-socialistisk och reaktionärt fientlig mot borgerlig demokrati och 
industriell kapitalism, och i värsta fall att ha som uppgift att ideologiskt bereda väg för en 
ny fascism.37 
 
Alpers påstår att ideologierna som det propageras för i sword & sorcery är en 
magisk/mystisk förståelse av världen som annars kan tillfredsställas via intellektet, den 
starkes rätt som den princip kring vilken samhället organiseras, glorifierandet av våld 
(främst dödande), kvinnoförtryck, den nordiska rasens överlägsenhet, en fatalistisk 
inställning till hierarkiska strukturer och dess följder (såsom expansionistiskt krig), 
führer-principen, imperialism och anti-intellektualism.38 
 
Han argumenterar för att renodlad, vetenskapligt förankrad science fiction är raka 
motsatsen till sword & sorcery, då science fiction vädjar till intellekt, förnuft och tron på 
människans framåtskridande. Alpers betraktar Robert E. Howard som den främste 
företrädaren för vad han kallar "hardcore heroic fantasy", det vill säga den mest 
renodlade eller avskalade formen av denna subgenre där man lättast kan utröna dess 
värderingar. Alpers går särskilt hårt fram mot Conan och beskriver honom som en 
mördare som ägnar sig åt ändlösa lemlästningar och blodbad ”all for money; he is the 
venal handyman of any ruler for any goal. Reduced to sword and phallus, he is the perfect 
barbarian.” Han tillskriver sword & sorcerys livsglöd och popularitet ”the petty-
bourgeois desire to be no longer a cog in the wheel of a mighty machine, as for example 

                                                 
35 Brin, David (2002). We Hobbits are a Merry Folk: An Incautious and Heretical Reappraisal of J.R.R. 
Tolkien. s. 5 
36 Ibid., s. 8 
37 Alpers, Hans Joachim (1978). Loincloth, Double Ax, and Magic: ”Heroic Fantasy” and Related Genres, 
s. 4, 12  
38 Ibid., s. 12 
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our civilization, but to have in his own hands the power to do something great without 
first being processed by the flattening mechanism of a bureaucracy.”39 
 
En av de mest intressanta texter som både kritiserar sword & sorcery och samtidigt 
kopplar den till fascistiska idéer är varken akademiskt präglad eller gör på annat sätt 
vetenskapliga anspråk, nämligen boken The Iron Dream (1972) av den amerikanske 
science fiction-författaren Norman Spinrad. Boken innehåller till största delen romanen 
Lord of the Swastika, som är en sword & sorcery/science fiction-roman som ”skrevs” av 
en obskyr, österrikisk skräpförfattare som emigrerade till USA 1919 och dog 1954 – en 
viss Adolf Hitler. Romanen handlar om hjälten Feric Jaggar som återvänder till sitt 
hemland, Helder, efter att ha bott bland barbarer i landet Borgravien. Helder har 
översvämmats av halvmutanter som styrs av Dominatorerna i syfte att undergräva och till 
slut förgöra helderianerna. Feric är den ende ättlingen till den döde kungen och påbörjar 
en kampanj för genetisk renhet i Helder och han rekryterar en intill döden lojal armé för 
att utplåna mutanterna och Dominatorerna. Vad som följer är ett våldsamt utrotningskrig 
som skildras med alla de symboler och klichéer som man vanligtvis finner i diverse 
fantasy- och science fiction-litteratur av B-variant. Lord of the Swastika är alltså Spinrads 
spekulativa idé om vad Hitler hade gjort om han hade utvandrat och skrivit fantasy och 
science fiction istället för Mein Kampf.   
 
Den andra delen av The Iron Dream består av en analys av Hitlers roman av den fiktive 
professorn Homer Whipple som ingående beskriver Hitlers liv och verk och betonar 
samtidigt att trots Hitlers uppenbara sadism, rasism och mentala störningar, kan läsaren i 
alla fall trösta sig med att det aldrig skulle kunna hända i verkligheten. 
 
Den underliggande meningen i Spinrads bok kan således sägas vara dels att det finns ett 
släktskap mellan fantasy, science fiction och fascistiska idéer, och dels att man inte skall 
underskatta vad de idéerna kan åstadkomma i verkligheten. En märklig, ironisk fotnot till 
detta är att Spinrads bok förbjöds i Tyskland ända fram till 1990 då den ansågs främja 
nazism.40  
 
Ett genomgående tema i försvaret av fantasy är att den okritiska tron på tekniken och 
vetenskapen i sig är lika irrationell och potentiellt hotfull som fantasyn anklagas för att 
vara.  
 
Dr. Gregory E. Rutledge vid University of Wisconsin har gjort en studie kring vad han 
kallar ”futuristic fiction and fantasy,” där han argumenterar ur ett afroamerikanskt 
perspektiv. Detta är särskilt intressant eftersom han har en närmast motsatt syn när det 
gäller skillnaderna mellan ”irrationell” fantasy och ”rationell” science fiction jämfört med 
Brin och Alpers. Rutledge vänder sig mot kritiken av det ”irrationella” inom den 
spekulativa fiktionen med hänvisningen att den har sina rötter i den traditionellt 
västerländska vetenskapliga synen. Han menar att irrationella åsikter om ras och biologi 
under århundraden hade dolt sig bakom den vetenskapliga masken som den västerländska 

                                                 
39 Alpers, Hans Joachim (1978). Loincloth, Double Ax, and Magic: ”Heroic Fantasy” and Related Genres. 
s. 10-11 
40 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Iron_Dream [2006.05.12] 
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kulturen hade utrustad den med. Denna ”vetenskap” har därför setts med skepsis av den 
afrikanska diasporan under sina försök att övervinna sin avhumanisering i samhället. Han 
citerar S. P. Mohantys essä om hur den västerländska antropologiska rationalismen inte 
har kunnat förklara olika sorters kulturell utövning eller tro som inte kan analyseras via 
den logiska hermeneutiken och beskriver istället en spirituell, gemensamt 
beroendebaserad vetenskap inom den afroamerikanska kulturen.41 Den hängivenhet som 
science fiction visar de ”hårda” vetenskaperna är något som Rutledge menar kanske är 
oförenligt med afroamerikansk teologi, och i förlängningen, fantasylitteraturen.  
 
Han citerar också Kathryn Cramers studie av science fiction där hon talar om genrens 
”ersättningsprincip” där en ”irrationell” tro finns om det oundvikliga i att framtiden 
automatiskt kommer att medföra ett evigt förbättrande av allas våra liv. Hon menar att 
vår västerländska tro på vetenskapen har blivit en form av religion i sig, och kan därför 
sägas vara lika ”irrationell” som traditionell teologi.42  
 
Rutledge är inte okritisk till fantasylitteraturen, men tar upp det faktum att egenskaper 
som med hjälp av västerländsk ”vetenskap” under många år tillskrevs svarta – såsom 
våldsamhet, lömskhet, hypersexualitet och irrationalitet – ofta är egenskaper som präglar 
vita hjältar inom fantasylitteraturen, som till exempel Conan och Tarzan, samt att denna 
problematik inte är något som den afroamerikanske fantasyförfattaren Charles R. 
Saunders väjer för i berättelserna om den protoafrikanske sword & sorcery-hjälten Imaro 
i berättelserna om densamme.43 
 
Sue Kims essä, Beyond Black and White: Race and Postmodernism in The Lord of the 
Rings Films (Camera Obscura – 51, Vol. 17, Nummer 3, 2002), handlar huvudsakligen 
om filmtrilogin baserad på Tolkiens Sagan om Ringen, men Kim berör även 
fantasylitteratur och Conan och hävdar bland annat att texterna är mångbottnade och både 
skapas och omskapas i läsarens huvud under läsandets gång. Hon menar att detta är 
anledningen till att exempelvis Sagan om Ringen har tolkats både som konservativ intill 
fascistisk samt som förespråkare för antietablissemanget.44  
 
År 1995 utkom Fantasy: fantasylitteraturens historia, motiv och författare av den 
svenske författaren och översättaren John-Henri Holmberg. Boken, som är ett historiskt 
överskådligt – men enormt informationsrikt – verk, söker sammanfatta genrens rötter, 
framväxt och utvecklande i olika subgenrer från mitten av 1800-talet fram till våra dagar. 
Bland annat diskuterar han Howard och Conan i ett kapitel, men tillskriver varken 
författaren, karaktären eller genren några fascistoida tendenser.   
 
Holmberg tar upp en del av den kritik som ofta riktas mot genren, som att den är 
”rousseanskt bakåtsträvande”, irrationell, förvetenskaplig, mystisk, simpel, eskapistisk, 
tröstande och präglad av maktfantasier, men är inte sen att försvara den. Han menar att 

                                                 
41 Rutledge, Gregory E. (2001). Futurist Fiction & Fantasy – The Racial Establishment, s. 6  
42 Ibid., s. 6-7 
43 Ibid., s. 10 
44 Kim, Sue (2002). Beyond Black and White: Race and Postmodernism in The Lord of the Rings Films, s. 
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dess destillerade natur möjliggör för läsaren att skala bort det omedelbara och detaljrika i 
vår verkliga omgivning och därmed hjälpa oss att kunna se klart på tillvaron genom det 
perspektiv som fantasyn erbjuder.45  
 
Anders Öhman tar upp i sin bok, Populärlitteratur: de populära genrernas historia och 
estetik (2002), förhållandet mellan vår värld och den imaginära världen inom 
fantasylitteraturen, den som Tolkien kallade ”den sekundära världen.” Öhman menar att 
den sekundära världen inte kan existera utan den ”primära,” det vill säga vår, värld och 
att den i själva verket hämtar sin näring ur skillnaderna mellan de båda världarna. Öhman 
beskriver inte detta förhållande som en symbios, utan menar att den sekundära, imaginära 
världen ”parasiterar” på den primära. Öhman hävdar också att skillnaden mellan fantasy 
och science fiction är att läsaren får tillgång till de sekundära världarna inom science 
fiction genom en ”horisontell tidsaxel” medan fantasyns motsvarande endast kan beträdas 
via en ”vertikal rumsaxel.” Han menar att världarna i science fiction alltid ligger framåt i 
tiden medan fantasyns ”löper parallellt” med vår egen.46   
 
Mest intressant i Öhmans bok är hans uppdelande av de olika förhållningssätten till 
fantasy i fem olika varianter. Den första av dessa är den ”mytiska läsarten” och går ut på 
att man betraktar fantasy som en kvarleva från ”primitiva” samhällens betonande av 
initiationsriter i livets olika skeenden. Öhman drar paralleller mellan den ”primitiva” riten 
att skicka ut en ung pojke i en mörk skog för att återvända som en man och de 
fantasyberättelser där personer från vår egen värld ger sig in i den sekundära via en 
spegel eller garderob för att återvända med en ny mognad och vishet.47 
 
Den andra varianten menar Öhman har större vetenskapliga och psykologiska anspråk 
och sätter fantasin och dess potentiellt subversiva kraft i centrum. Denna variant är 
mindre intresserad av det medvetna skapandets processer i utformandet av de sekundära 
världarna utan fokuserar på att tolka dem i efterhand, företrädesvis med hjälp av Jungs 
teorier om det kollektiva undermedvetna. Tesen är att fantasy är en sorts översättning av 
en inre, intuitiv process där man som författare och läsare upptäcker mönster och 
arketyper som är allmängiltiga och har innebörd för hela den mänskliga tillvaron.48 
 
Den tredje varianten betonar enligt Öhman genrens positiva egenskaper som en 
motståndare till ett rationellt och alltmer borgerligt samhälle där materiella värden får allt 
större utrymme. Han citerar den amerikanska science fiction- och fantasyförfattaren 
Ursula K. LeGuins påstående att ”nyttan” i fantasy består av den ”onyttighet” den 
stämplats med av ett samhälle organiserat kring främst en manlig, puritansk arbetsetik. 
LeGuin hävdar att denna arbetsetik på sikt kan resultera i en ”förkrympning” av fantasin 
och en allt större brist på människors förmåga att känna inlevelse och empati.49 
 

                                                 
45 Holmberg, John-Henri (1995). Fantasy: Fantasylitteraturens Historia, Motiv och Författare, s. 230-231, 
233 
46 Öhman, Anders (2002). Populärlitteratur – de populära genrernas estetik och historia, 135-137 
47 Ibid., s. 138-139 
48 Öhman, Anders (2002). Populärlitteratur – de populära genrernas estetik och historia, s. 139 
49 Ibid., s. 140-141 
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Den fjärde av Öhmans ”läsarter” är mera kritisk till genren. Dess förespråkare hävdar att 
syftet med fantasy är att harmonisera konflikter i samhället och hos individen genom att 
erbjuda tröst och flykt undan en besvärlig, oregerlig och problemfylld verklighet. 
Motsatser i det verkliga livet i den primära världen förenas och försonas i 
fantasylitteraturen.50 
 
Den femte läsarten är den som mest fokuserar på sword & sorcery. Anhängare av denna 
syn menar att både sword & sorcery och high fantasy strävar efter att inte bara skapa 
sekundära världar utan även att skapa en stil och litterär form som liknar det gamla eposet 
med dess monologiska auktoritativa form som hyllar ett heroiskt förflutet där man inte 
har möjlighet att kritisera karaktärer eller värden som förmedlas. Öhman menar dock att 
denna inställning inte nödvändigtvis måste vara kritisk utan att det kanske i själva verket 
är så att den episka formen är nödvändig för att kunna gestalta grundläggande 
motsättningar mellan gott och ont, liv och död samt sanning och lögn.51   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Öhman, Anders (2002). Populärlitteratur – de populära genrernas estetik och historia, s. 141-142 
51 Ibid., s. 143-144 
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4 Teori och metod 
 
Ett av de problem man stöter på när det gäller en undersökning av den typ som utgörs av 
denna uppsats är skiljelinjen mellan teori och metod. Det finns visserligen en gräns 
mellan dem, men den är suddig, flytande och ibland försvinner den helt eftersom teorier 
och metoder inom idé- och ideologianalyser är så nära förknippade med varandra. Den 
ena påverkar den andra och tvärtom.  
 

4.1 Teoretiska överväganden 
 
Enligt Ludvig Beckmans bok, Grundbok i idéanalys, beskrivs begreppet idéanalys som 
”det vetenskapliga studiet av politiska budskap.”52 För att en undersökning skall betraktas 
som idéanalytisk beror det enligt Beckman mera på vad den undersöker och i mindre 
utsträckning på vilket sätt det görs.  
 
När det gäller vad som skall ingå i en idéanalys kan man välja mellan en så kallad aktör- 
eller idécentrerad analys. En aktör kan vara allt från en enskild person eller grupp till en 
form av massmedia eller ett företag. I en aktörcentrerad idéanalys fokuserar man mindre 
på budskapet som framförs än på vilka aktörerna är som framför eller motarbetar en 
politisk idé. Den idécentrerade analysen fokuserar i sin tur mera på vad innehållet i 
budskapet eller idén är, och mindre på vilka de framförande aktörerna är.53  
 
Beckman vänder sig mot ett av de argument i forskningssammanhang som vunnit mark 
under senare år, nämligen det som gör gällande att det inte finns några allmängiltiga eller 
för alla tider gemensamma frågeställningar. Men han betonar samtidigt att frågan om hur 
mycket kontext skall ingå i en idéanalys måste relateras till vilken frågeställning det är 
som forskaren söker besvara – som exempelvis om man söker blottlägga förhållandet 
mellan en undersökt text och idéer som framförts i helt andra sammanhang.54   
 
Beckman beskriver två stora inriktningar inom det kritiska studiet av politiska texter och 
idéer, den beskrivande och den förklarande idéanalysen. Den sistnämnda är mindre 
inriktad på en texts sakinnehåll och mera fokuserad på dess orsaker och eventuella 
konsekvenser. Uppkomsten av politiska idéer eller ideologier kan ses som resultatet av 
intellektuella, sociala och/eller ekonomiska faktorer i ett samhälle eller att dessa faktorer i 
sin tur är resultaten av politiska idéers eller ideologiers inflytande på samhället. Den 
förklarande idéanalysen söker således att förklara varför och hur idéer och ideologier 
uppstår samt vilken inverkan de har på samhället.55 
 

                                                 
52 Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalys, s. 11  
53 Ibid., s. 18 
54 Ibid., s. 16-17 
55 Ibid., s. 80-81 
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Den beskrivande idéanalysen söker i motsats till den förklarande inte att utröna hur en idé 
eller ideologi har uppstått och dess inverkan på samhället, utan har som sin huvuduppgift 
att presentera vad en idé eller ideologi är för något. Beckman poängterar dock att denna 
inriktning inte bara handlar om att presentera eller återge innehållet i en idé eller ideologi, 
utan att inferera ett innehåll, det vill säga dra slutsatser om den undersökta texten och 
vilka idéer eller ideologier den förmedlar genom att systematiskt sortera det undersökta 
materialet på ett sätt som blottlägger element som kanske inte hade framträtt vid en första 
eller ytlig läsning av detsamma – att ”genom sin analytiska läsning säga något om textens 
budskap som inte säger sig själv.”56 
 
Beckman skriver vidare att den beskrivande idéanalyserande forskaren inte enbart måste 
syssla med upptäckandet av nya, dolda politiska element i en text utan kan även tillämpa 
en beskrivande idéanalys i syfte att argumentera för eller mot tidigare tolkningar av 
samma material, eller att det kanske finns en vedertagen uppfattning om materialets 
innehåll som framförts av andra kritiker, debattörer eller sakkunniga på området och att 
man kan utöka förståelsen av materialet genom att belysa det från ett annat håll eller med 
hjälp av en annan analysmodell.57 Att man som forskare på ett tidigt stadium redogör för 
vilka argument, påståenden eller föreställningar man ämnar studera i eller om en text är 
en förutsättning för en vetenskaplig undersökning enligt Beckman.58  
 
Med tanke på mitt syfte att försöka utröna ett ideologiskt eller idémässigt innehåll i texter 
som inte explicit utger sig för att äga ett politiskt innehåll, och som dessutom beskyllts 
från vissa håll för att innehålla potentiellt farliga, ideologiska element, föll det sig 
naturligt att strukturera min analys av Howards berättelser i enlighet med den 
beskrivande idéanalysen, och särskilt då med syftet att med en vetenskaplig metod 
antingen belägga eller avfärda denna kritik. Implicit i min undersökning är att om 
fascistliknande tendenser förekommer i Howards texter, kan de, med tanke på under 
vilken tid i historien som de skrevs, vara en indikation på att de är relaterade. En 
vidareutveckling av det sistnämnda, dess rötter och eventuella inverkan på läsare 
och/eller samhälle faller inom den förklarande inriktningen av idéanalysen och därmed 
utanför ramarna för denna uppsats.   
 
Det kan knappast finnas någon vuxen, hyfsat allmänbildad människa i västvärlden som 
inte tror sig ha ett åtminstone grundläggande intellektuellt grepp om vad fascism är för en 
företeelse. Vid närmare undersökning visar det sig emellertid att definitionerna kring 
fascism inte är lika lätta att fastställa som de andra stora politiska ideologierna i vår tid, 
såsom konservatism, liberalism och socialism. Vad alla, oavsett politisk tillhörighet, 
otvivelaktigt kan vara överens om är att fascismen växte fram under perioden efter första 
världskriget, hade sin storhetsperiod under 1930-talet och besegrades till slut – 
åtminstone i egenskap av maktfaktor på världsscenen – i och med de allierades seger över 
axelmakterna i slutet av andra världskriget 1945. Att fascism och nazism i olika former 
fortfarande lever kvar runt om i världen även på 2000-talet torde inte heller vara ett 
påstående som någon kan tänkas invända mot. Problemet som jag tycker mig se i den 

                                                 
56 Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalys, s. 48-49 
57 Ibid. s. 49 
58 Ibid. s. 19 
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kritik som riktas mot sword & sorcery och dess eventuella fascistiska tendenser är just att 
den grundar sig i den allmänna och gängse accepterade åsikten om vad fascism är för 
något. Inte för att den allmänt vedertagna uppfattningen om fascismens natur 
nödvändigtvis är fel, men jag misstänker att den allmänna uppfattningen har gjort att 
kritikerna inte har ansett sig behöva tillämpa någon samhällsvetenskaplig metod för att 
belägga de påståenden som de framför. Enligt min mening är beskyllningarna så 
allvarliga och dess implikationer så farliga att de närmast kräver en vetenskaplig analys 
utifrån en rimlig definition av fascismens natur.   
 
Men hur skall man definiera fascism? 
 
I mitt sökande efter en enhetlig definition av fascismen i syfte att konstruera en 
ideologisk analysmodell för min studie av Howards Conan, har jag stött på mängder med 
olika definitioner – vissa mera detaljerade än andra.  
 
Vanligtvis beskrivs fascism från marxistiskt håll som en kapitalets paniklösning som 
implementeras för att förhindra arbetarrörelsens förändring av samhällsstrukturen. På 
senare år har det även vuxit fram en konservativ ståndpunkt som hävdar att eftersom 
fascismen delvis vuxit fram ur arbetarrörelsen kan den inte kan klassas som en 
högerideologi utan är förankrad längst ut på vänsterkanten.59  
 
Uppslagsverket Webster definierar fascism som: 
  
               a political philosophy, movement, or regime (as that of the Fascisti) that exalts 

nation and often race above the individual and that stands for a centralized 
autocratic government headed by a dictatorial leader, severe economic and 
social regimentation, and forcible suppression of opposition.60 

 
American Heritage Dictionary beskriver den i liknande termer:  
 
               A system of government marked by centralization of authority under a dictator, 

stringent socioeconomic controls, suppression of the opposition through terror 
and censorship, and typically a policy of belligerent nationalism and racism.61  

 
Svenska Wikipedia skriver bland annat detta om fascism:  
 
               I överförd bemärkelse har de icke-demokratiska styrelseformer som betonar 

våldets rätt över demokratin och friheten, kallats fascistiska. Flertalet forskare 
inom området fascism ser dock nationalismen och konservatismen som en röd 
tråd genom de fascistiska rörelserna.” .....”Ur fascistisk ideologi kan man 
härleda metoder och ideal som upprepat återkommer i handlingar, skrifter och 
idéer under denna ism. Kanske skulle man kunna benämna detta som 
”metafascism”. Ingående drag i generisk fascism bör därför betraktas eller 
övervägas: Auktoritär /auktoritativ; Pennalistisk; "Den starkes rätt"; Elitism; 

                                                 
59 http://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#Definition [2006.05.17] 
60 http://www.webster.com/dictionary/fascism [2006.05.17] 
61 http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/fascism [2006.05.17] 
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Övermänniska; Rashygien; Rasavel. I vardagen anmärkningsvärda företeelser 
som står tvärs emot modern beteendevetenskap och i nära förbindelse med 
centrala fascistiska karaktärerna pennalism, "den starkes rätt" och elitism är 
sådant som: "Gatans lag"; Lynchning; Mobbning; Trakasseri; Hackordning.62  

 
Sven-Eric Liedman menar i sin bok, Från Platon till kriget mot terrorismen (2005), att 
det går att identifiera vissa politiska ideal som präglar den typiska fascismen men han 
värjer sig för att kalla den för en regelrätt ideologi i den mening man betecknar 
exempelvis liberalism, konservatism och socialism. Liedman betonar också fascismens 
irrationalitet och den ”ära” fascister sätter i att vidhålla ståndpunkter som inte underbyggs 
av ”förnuftsmässiga” eller ”teoretiska” resonemang, samt dess målsättning att övertyga 
människor med ”känslorus och myter.” Han håller i viss mån med den gängse 
uppfattningen att fascismen är en form av ultrakonservatism eller högerextremism men 
påpekar samtidigt de markanta skillnaderna som avlägsnar den från den klassiska 
konservatismen, såsom dess ideologiska motstånd till ett ohämmat näringsliv och till 
storfinansen.63  
 
Robert O. Paxton värjer sig också för att kalla fascism för en regelrätt ideologi, då han i 
sin bok, The Anatomy of Fascism (2004), definierar de klassiska politiska "ismerna" som 
vilande på rationella filosofiska system som utvecklats och beskrivits i verk av 
systematiska tänkare, och menar att de kan förklaras genom undersökningar av deras 
program och den filosofi som ligger till grund för dem.  Fascism, däremot, ser han som 
en regelrätt ”opolitik” som inte har en filosofisk eller genomarbetad grund utan vilar helt 
och hållet på populistiska strömningar om herrefolk, deras offerstatus samt deras 
rättmätiga dominans över underlägsna människor. Fascismens "rätthet" vilar inte på 
sanningshalten i några av de propositioner som lyfts fram i dess namn. Den enda 
”sanningen” inom fascismen är dess förmåga att fullfölja ett utvalt folks öde i 
skoningslös, darwinistisk kamp och inte enligt abstrakta eller universella idéer om 
rationalitet.64   
 
Alastair Hamilton är av samma åsikt som Paxton och beskriver i boken The Appeal of 
Fascism fascismen som en ”myt” i betydelsen att den är ett system av bilder eller 
föreställningar som trotsar en logisk definition eller rationell analys, fylld som den är med 
motsägelser. Han går till och med ett steg längre och menar att fascism är en regelrätt 
”bluff” då den i praktiken inte har någon som helst ideologisk trohet till de påstådda 
principer som den organiserar sin maktbas kring.65 
 
Paxton menar att man inte kan tala om fascism i singularform utan att det i själva verket 
rör sig om "fascismer" som utformats i enlighet med de kulturella förutsättningar som 
redan fanns i varje respektive samhälle där deras makt växte fram. Han påstår därför att 
det inte finns en regelrätt, övergripande "ideologi" hos fascismerna utan att de i samtliga 
fall har ändrat policyn och förhållningssätt till olika aktörer i samhället då det har gynnat 

                                                 
62 http://sv.wikipedia.org/wiki/Fascism [2006.05.17] 
63 Liedman, Sven-Eric (2005). Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 229-231 
64 Paxton, Robert O. (2004). The Anatomy of Fascism, s. 15-17 
65 Hamilton, Alastair (1971). The Appeal of Fascism, s. 20 
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deras strävan att uppnå fullkomlig makt i ett samhälle. Bland annat pekar Paxton på att 
det i samtliga fall där fascistiska rörelser fått makten i ett samhälle inte har kunnat ske 
utan diverse allianser med traditionellt konservativa maktfaktorer, trots fascisternas 
uttalade hat mot både kapitalism och aristokrati. Han poängterar dock att det finns 
tillräckligt många likheter mellan de olika versionerna av fascism för att man skall kunna 
samla samtliga av dess yttringar under samma etikett, även om han väljer att kalla dem 
för fascismer snarare än fascism. Den mest intressanta aspekten som Paxton tillskriver 
fascismen, och som skiljer den från andra, traditionellt auktoritära högerdiktaturer, är att 
den i samtliga fall har varit ett resultat av en misslyckad demokrati. Till skillnad från 
länder som styrts av militärjuntor eller toppstyrda partidiktaturer, har fascismen alltid 
kommit till makten med hjälp av ett brett folkligt stöd och användandet av demokratins 
struktur för att klättra upp i makthierarkin i ett samhälle.66  
 
Paxton hävdar att de idéer som ligger bakom fascismens handlande kan urskiljas bäst 
genom handlingarna som utförs av dess anhängare och i dess namn. Han menar att många 
av dessa idéer är implicita och förblir outtalade i fascisternas offentliga språk, samt att 
många av dem hör hemma i en sfär av ”maggropskänslor” snarare än inom en sfär av 
resonliga, logiska eller förnuftsmässiga propositioner. Dessa idéer kallar Paxton för 
fascismens ”mobiliserande passioner” och menar att man genom att använda dem som en 
sorts ”checklista” även kan urskilja fascistiska strömningar i moderna samhällen, till och 
med om dessa noga vaktar sig för att använda sig av fascismens traditionella retorik från 
1930-talet i det offentliga rummet.67     
 
Enligt Liedman är den dominerande inriktningen inom forskningen av den politiska 
idétraditionen den som anser sin största uppgift att redovisa de moderna politiska 
idéernas och ideologiernas stamtavla. Han anklagar den dock för en inneboende svaghet, 
nämligen att dess företrädare ger sitt eget svar och att de argument som erbjuds för att ge 
stöd åt svaren är ”svävande och vaga.”68 Han kritiserar också den marxistiska 
inriktningen med dess betoning av de sociala och ekonomiska faktorerna som förklaring 
till idéers/ideologiers ursprung och kallar den ”flatbottnad materialistisk” och i själva 
verket ”inte särskilt marxistisk.” Liedman menar istället att eftersom den politiska 
idéhistorien är mycket mindre växlingsrik än den sociala och ekonomiska, kan det inte 
bara bli frågan om att kartlägga idéers/ideologiers uppkomst utan att man måste se till 
deras funktion, tillämpning, och verkningssätt i varje situation där den används eller har 
inflytande. Betoningen måste, enligt Liedman, ligga på skärskådandet och utredandet av 
de stora, levande och ibland motsägelsefulla sammanhangen där ideologier och idéer föds 
och utövas.69  
 
Medan jag håller med Paxton i sakfrågan, och använder mig av hans lista av definierande 
aspekter av fascism som huvudkomponent i min valda teori, samt i skapandet av min 
beskrivande analysmodell, har jag ändå lånat en bredare teoretisk definition av ordet 
"ideologi" för min uppsats. Denna hämtade jag i boken Textens mening och makt (2000) 

                                                 
66 Paxton, Robert O. (2004). The Anatomy of Fascism, s. 39-40 
67 Ibid., s. 219-220 
68 Liedman, Sven-Eric (2005). Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 7 
69 Ibid., s. 8-9 
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av Göran Bergström och Kristina Boréus enligt vilka det finns två olika huvudstråk när 
det gäller definitionen av ideologibegreppet. Enligt den "funktionella" definitionen 
inryms vilken funktion en ideologi har i begreppet, till exempel liberalism eller marxism, 
där man klart kan urskilja hur åskådningar spelar en roll i ett samhälles sammanhålling 
och struktur eller som vidmakthåller diverse klassintressen.70 Denna definition är den 
som Paxton tycks använda sig av eftersom han avfärdar beskrivningen av fascism som en 
enhetlig ideologi.  
 
I den mera neutrala definitionen är en ideologi en typ av idésystem där man inte räknar in 
ideologins praktiska funktion eller verkliga effekter. Huruvida vissa idéer ingår i en 
ideologi eller inte blir då en öppen empirisk fråga.71 
 
Liedman tycks inte utesluta någon av definitionerna men verkar föredra en mera öppen 
definition som inbegriper båda, även om den lutar mera åt den neutrala definitionen. Han 
menar att centrala idéhistoriska texter måste vara större än summan av sitt praktiska 
inflytande. Enligt honom måste idéer/ideologier innehålla en viss allmängiltighet och 
idémässig komplexitet, men att detta inte nödvändigtvis måste innebära ”stora filosofiska 
djup” eller utmärkas av ”konsekvens och klarhet”72.  
 
Jag valde att teoretiskt beskriva fascism som en ideologi enligt den neutrala definitionen, 
men behöll Paxtons beskrivning av vad som ingår i de olika fascismerna för att underlätta 
urskiljningen av eventuella fascistiska element i min undersökning av Howards texter. 

4.1.1 Studiens placering inom biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Denna uppsats är förankrad inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet via 
litteratursociologin, som generellt sett söker överblicka hela skönlitteraturen och alla 
skönlitterära fenomen. I enlighet med dess interdisciplinära natur har jag hämtat 
inspiration och teori från andra forskningsfält, framför allt historie- och idéforskningen. 
Min undersökning är ett systematiskt försök att analysera en litterär genre och de 
värderingar som eventuellt reproduceras i den genom att studera en av dess moderna, 
representativa urtyper och eventuella kopplingar mellan dess uppkomst och politiska 
samtid. 
  
Min uppsats fokuserar på samhället i litteraturen, vilket enligt Johan Svedjedal i 
traditionell mening innebär hur skönlitteraturen skildrar ett samhälle: ”hur den avbildar 
en igenkännlig verklighet, omtolkar eller omskapar en yttre verklighet, hur den skapar 
bilden av ett samhälle.”73  
 
I Howards och sword & sorcery-subgenrens fall handlar det om en i grunden artificiell 
verklighet som skildras men det betyder inte att samhällen och sociala relationer i de 
uppdiktade världarna inte kan analyseras eller kopplas till idéströmningar i vår egen 

                                                 
70 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt, s. 150-151 
71 Ibid., s. 149-150 
72 Liedman, Sven-Eric (2005). Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 10-11 
73 Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (2000). Litteratursociologi – Texter om litteratur och samhälle, s.72  
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verklighet, idéer som de kanske rent av propagerar för i förtäckt eller omedveten form. 
Det sistnämnda gör att min undersökning även faller inom ramen för den inriktning inom 
litteratursociologi som betonar litteraturen i samhället, det vill säga att man undersöker 
”hur skönlitteraturen fungerar som opinionsbildare, som politisk kraft och förmedlare av 
idéer.”74 
 
Furuland beskriver de grövsta formerna av speglingsteorier som ”litteraturpolitiska dekret 
om att litteraturen måste spegla verkligheten på ett bestämt sätt,”75 men att det även kan 
förekomma ”vrångbilder” vars genomskådande är litteraturforskarens uppgift att 
genomföra och sedan analysera. Howards historier om Conan – och de flesta historier 
inom sword & sorcery i allmänhet – utspelar sig i en imaginär värld som i de flesta 
avseenden skiljer sig från vår verkliga vardag, men vars värderingar kan urskiljas med 
hjälp av ideologianalytiska modeller och eventuellt kopplas samman med strömningar i 
sin samhälleliga samtid.    
 
Då sword & sorcery-subgenren anses ha skapats i sin moderna form av Robert E. Howard 
under 1930-talet, och har beskyllts av vissa kritiker för att vara fascistisk till sin natur, 
blir det enligt min mening intressant och angeläget att speglingsteoretiskt betrakta 
Howards historier i ljuset av de totalitära, fascistiska strömningarna som under samma tid 
växte fram med olika grader av framgång i hela västvärlden, även i Howards hemland 
USA. Om ett sådant betraktelsesätt kan blottlägga kopplingar mellan genrens framväxt 
och framgången för de samtida fascistiska rörelserna, blir det särskilt intressant – och 
potentiellt alarmerande – att genren åtnjuter den popularitet som den gör i västvärlden 
idag.   
 

4.2 Metod 
 
I likhet med delar av den teori som jag använder i min beskrivande idéanalys, har jag 
lånat min metod från Textens Mening och Makt samt Grundbok i Idéanalys. Metoden 
utgörs av tillämpandet på Howards verk av ett slags ”raster” som utgörs av idealtyper. 
Begreppet idealtyp brukar förknippas med sociologen Max Weber och är en form av 
tankekonstruktion. Det är inte en modell som beskriver verkligheten och den kan inte 
heller avläsas i verkligheten. Istället fungerar en idealtyp som ett analytiskt instrument för 
att renodla vissa drag och formulera hypoteser utifrån. Bergström och Boréus använder 
dock begreppet idealtyper lite annorlunda än Weber och det är deras definition jag 
använder mig av i uppsatsarbetet. Weber använder idealtyper för att renodla företeelser 
såsom kapitalism och byråkrati medan Bergström och Boréus använder dem för att 
rekonstruera idésystem. ”Idealtyperna i idéanalys används inte heller för att formulera 
hypoteser utan mer som raster att lägga över texten.”76 
 
Ludvig Beckman vidareutvecklar Bergström och Boréus definitioner av idealtypernas 
funktion. Bland annat talar han om en väsentlig skillnad mellan att använda så kallade 
                                                 
74 Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (2000). Litteratursociologi – Texter om litteratur och samhälle, s. 73 
75 Ibid., s. 28 
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dimensioner i en analysmodell och idealtyper. Dimensioner anser han fungerar som bäst i 
försök att särskilja väsentliga egenskaper hos en ståndpunkt eller inom en ideologi, 
medan idealtyper fungerar bättre som verktyg om man som forskare söker foga samman 
dess olika beståndsdelar till en mera konkret och gripbar ståndpunkt eller 
världsåskådning. Idealtypen är, enligt Beckman ”ett koncentrat av de egenskaper eller 
idéer som forskaren anser vara av särskild betydelse i beskrivandet av ett fenomen.”77  
 
Jag finner att användningen av ett lämpligt konstruerat raster i undersökningar såsom 
denna fungerar bra ur två aspekter; dels att man från början ställer upp riktlinjer för vad 
man letar efter, vilket gör att det blir närmast omöjligt att avvika från den inslagna kursen 
utan ansträngningar, och dels för att ett raster skänker både uppsatsen och författaren en 
transparens i arbetet.  
 
Furuland drar inte en skarp gräns mellan litteraturkritik och litteraturforskning utan ser de 
båda som beteckningar på två tendenser. Det förstnämnda syftar till att presentera en 
personlig upplevelse av litterära texter medan det sistnämnda ämnar hålla sig inom 
tydliga ramar där uppställda hypoteser söks verifieras eller falsifieras med hjälp av källor 
och belägg.78  
 
Forskning är min målsättning, men den personliga, kritiska upplevelsen av studieobjekten 
kan inte fullständigt uteslutas då även mitt val av teori och metod kan sägas vara 
subjektivt. Beckman talar om forskarens ”glasögon” och hur de saker man som forskare 
observerar i en undersökning i hög grad beror på hur dessa glasögon är färgade av 
forskarens eget personliga bagage, men att det är viktigt att forskaren bemödar sig om att 
tydliggöra sina teoretiska utgångspunkter samt att skissera de begrepp och kategorier som 
forskaren anser är lämpliga för studiens genomförande.79        
 
Någon sann objektivitet inom forskning anses i dessa tider allmänt vara omöjlig då man 
inte kan komma ifrån det personliga intellektuella bagage som präglar alla våra 
handlingar och åsikter. Istället för att låtsas om att så inte är fallet, föredrar jag att – i 
likhet med Beckmans åsikt – redovisa en metod som både ger en klar bild av vilken sorts 
tolkande utgångspunkt jag har i insamlandet av data, och samtidigt offentliggöra så 
tydligt som möjligt vilken min egen ståndpunkt är. Min förhoppning är att denna typ av 
intellektuell ärlighet kommer att medföra att eventuell kritik huvudsakligen utgörs av 
tvister kring tolkandet av materialet utifrån mina valda teorier och metoder och inte kring 
vilka eventuella dolda avsikter jag kan tänkas haft i valet av desamma.  
 
De idealtyper jag har valt består av en serie representativa aspekter av fascismens 
ideologi och utövning som hämtats ur Robert O. Paxtons bok The Anatomy of Fascism. 
Paxton är lärare vid Columbia University, har skrivit ett antal böcker om Vichyregimen 
och fransk fascism, har belönats med bland annat The American Historical Association 
Award for Scholarly Distinction och är en vida respekterad auktoritet när det gäller 

                                                 
77 Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalys, s. 28 
78 Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (2000). Litteratursociologi – Texter om litteratur och samhälle, s. 31 
79 Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalys, s. 22 



 

  28

fascismens och högerextremismens historia.80 The Anatomy of Fascism valde jag dels 
därför att den ger en övergripande bild av var och hur fascismen uppkom, dess 
ideologiska grundstenar och hur den har utövats runt om i världen, och dels på grund av 
Paxtons undvikande av de mest simplistiska och onyanserade förklaringsmodellerna för 
fascismen och dess uppkomst.  
 
Paxtons – och i förlängningen min – definition av fascism kommer i likhet med alla andra 
definitioner att kunna utsättas för kritik, men för mig förefaller det lättare att försvara sig 
mot angrepp från både vänster- och högerkanten än att använda mig av en definition som 
har sin hemvist i någon av dessa två poler – som visserligen kanske är lättare att bruka, 
men som jag själv inte anser ger en duglig, nyanserad eller realistisk förklaring till 
fascismens uppkomst.  
 
Trots olikheterna mellan de olika ”fascismerna,” lyckas Paxton ändå destillera ett antal 
utmärkande drag för fascismens ideologi, det vill säga grundläggande förhållningssätt till 
mänskliga och samhälleliga företeelser som är gemensamma för alla hittills utformade 
varianter av fascism. Paxton ser fascism som en lära (i ordets lösaste betydelse) kraftigt 
präglad av irrationalitet och starka känsloströmningar. Han kallar därför dess utmärkande 
definitioner som sagt för mobiliserande passioner, som i egenskap av sådana inte 
argumenteras för på ett intellektuellt sätt av fascister men som utgör den "emotionella 
lava"  som fascismernas grundstenar består av.  
 
Dessa nio mobiliserande passioner är: 
 

1) en känsla av en överväldigande kris bortom räckvidden för alla 
traditionella lösningar; 
2) kollektivet/gruppen som det absolut primära, mot vilken man 
har skyldigheter som vida överstiger alla individuella eller 
universella rättigheter, samt varje individs underkastelse under 
dessa; 
3) tron att ens grupp/kollektiv är ett offer, en åsikt som rättfärdigar 
alla åtgärder, utan vare sig lagliga eller moraliska begränsningar, 
som vidtas mot gruppens/kollektivets fiender, både inre och yttre; 
4) rädslan för gruppens/kollektivets nedgång som resultatet av de 
frätande egenskaperna hos individualistisk liberalism, klasskamp 
och främmande influenser; 
5) behovet av större integrering av ett renare samhälle, frivilligt 
om möjligt, men med uteslutande våld om nödvändigt; 
6) behovet av naturliga (alltid manliga) ledares auktoritet, vilket 
kulminerar i ett nationellt överhuvud som ensamt är kapabelt att 
förverkliga gruppens/kollektivets öde; 
7) tron på ledarens instinkter som överlägsna abstrakt och 
universell rationalitet; 
8) våldets skönhet och viljans makt, då de tillägnas 
gruppens/kollektivets framsteg; 

                                                 
80 http://www.historians.org/perspectives/issues/1999/9903/9903ANN3.CFM [2006.05.18] 
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9) rätten hos det utvalda folket att dominera andra utan 
begränsningar i form av mänskliga eller gudomliga lagar, och 
denna rätt endast bestämd av gruppens/kollektivets styrka inom en 
darwinistisk kamp.81 

 
Trots omfattningen av Paxtons mobiliserande passioner i definitionen av fascismens 
essens, fungerar de bäst i befintlig form som effektiva idealtyper huvudsakligen om de 
tillämpas på en explicit politisk text. Syftet med min studie har däremot varit att granska 
texter som inte utger sig för att vara politiska och därför var anpassningar tvungna att 
göras. För att kunna ta steget från Paxtons teorier och skapa en analysapparat som 
fungerade i närläsningen av Howards berättelser var jag först tvungen att 
”operationalisera” Paxtons mobiliserande passioner, det vill säga göra dem användbara 
för de objekt som skulle studeras utan att deras urspungliga betydelse gick förlorad i 
anpassningen.82  
 
Justeringarna av mina idealtyper har gjorts för att lyfta fram aspekter i Howards texter av 
ideologisk art som i ett smalare definierat raster inte hade framträtt och därför försvårat 
eller omöjliggjort deras inkluderande i min analys. Generellt sett rör det sig 
huvudsakligen om anpassningen till narrativ som utspelar sig inom situationer eller med 
ett persongalleri som befinner sig på en mycket mindre skala än den nationella arenen i 
vilken fascismens historiskt sett mest offentliga utspel oftast ägde rum. Enkelt uttryckt 
kan man säga att jag har kastat ut ett liknande uppbyggt men ett mera finmaskigt ”nät” i 
syfte att fånga upp de element som annars lätt hade sluppit ut ur ett grövre sådant och 
därigenom undgått min analysapparat.   
 
Liedman artikulerar denna problematik, om än i ett annat sammanhang, när han beskriver 
sin ursprungliga målsättning att analysera och beskriva de stora idémässiga/ideologiska 
texterna i sin bok. Han skriver bland annat att han från början ämnade ha en fast 
uppsättning frågor som han tänkte söka svar på i samtliga texter, men kom snabbt fram 
till att vissa texter kanske inte tog upp exempelvis klassfrågan, varvid frågan kring detta 
ämne i vissa fall skulle förbli obesvarad när beskrivningen av själva avsaknaden av 
klassdiskussionen i sig hade varit intressant ur ett ideologianalytiskt perspektiv.83   
 
Enligt Paxton är den primära mobiliserande passionen för fascismens uppkomst en 
”känsla av en överväldigande kris bortom räckvidden för alla traditionella lösningar.”84 
Implicit i den formuleringen är i mitt tycke en situation som potentiellt sett kan drabba 
hundratusentals för att inte säga inte miljoner människor. Visserligen förekommer sådana 
scenarion emellanåt i historierna om Conan, men lika ofta handlar berättelserna om 
mindre tvister eller situationer som påverkar ett mindre antal människor. För att de 
småskaligare problemen inte skulle gallras bort i min undersökning valde jag att bredda 
begeppet så att det skulle innefatta det eller de primära problem som protagonisterna 
konfronteras med under historiernas gång, oavsett dignitet.  

                                                 
81 Paxton, Robert O. (2004). The Anatomy of Fascism, s. 39-42,  
82 Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i Idéanalys, s. 24, (mina översättningar) 
83 Liedman, Sven-Eric (2005). Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 10-12 
84 Paxton, Robert O. (2004). The Anatomy of Fascism, s. 39 
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När det gäller Paxtons definition av den syn på kollektivet/gruppen som fascismen 
vurmar för, fungerar den bra i oförändrad form som idealtyp i mitt raster för att lyfta fram 
synen på individ och kollektiv i Howards berättelser.  
 
I likhet med Paxtons första mobiliserande passion, fungerar den i fråga om gruppens 
utsatthet i första hand som en beskrivning av en större grupp människor som utmålas som 
offer. Därför har jag även här breddat begreppet för att kunna innefatta mindre grupper i 
de fall där berättelserna inte rör potentiellt enorma förändringar för ett stort antal 
människor. 
 
Paxton menar att det är individualistisk liberalism, klasskamp och främmande influenser 
som betraktas av fascister som de element som bryter ned gruppen/kollektivet. Då dessa 
saker skulle upplevas mer eller mindre som anakronismer i fantasyberättelser om de 
beskrivs så som vi upplever dem i vår verklighet, har jag valt att bredda begreppet för att 
innefatta alla sorters element som har en nedbrytande effekt på gruppen/kollektivet i 
Howards historier.  
 
Definitionen av fascismens syn på det ”rena” samhället och de åtgärder man är villig att 
vidta för att uppnå detta är tillräcklig för att användas i befintlig form som en idealtyp i 
mitt raster eftersom det är åsikter som kan tillskrivas både en enda individ och grupper av 
människor eller samhällen i alla storlekar. 
 
Paxton talar om fascismens behov av en manlig ledares auktoritet som kulminerar i ett 
nationellt överhuvud som ensam fattar beslut om gruppens/kollektivets öde. I min 
undersökning har begreppet breddats för att kunna innefatta historiernas protagonister, då 
det är dessa som huvudsakligen måste ta itu med den krisbild eller de problem som 
karaktärerna står inför. Att enbart försöka gallra fram exempel på manliga, nationella 
överhuvuden i Howards berättelser hade gjort att viktiga exempel på småskaligare 
ledaregenskaper hos karaktärerna hade gått förlorade.  
 
Definitionen av den mobiliserande passion hos fascismen som huvudsakligen handlar om 
tron på ledarens instinkter som “överlägsna abstrakt och universell rationalitet” har jag i 
omvandlandet till idealtyp för mitt raster utökat betydelsen av för att kunna lyfta fram den 
generella synen på instinkter och rationalitet i förhållande till det övernaturliga eller 
mystiska i karaktärers handlande och den hyboriska världen i stort. 
 
Paxton menar att fascismen placerar ett estetiskt värde på våld som utförs å 
gruppens/kollektivets vägnar. Våld och uppoffring som sker för att främja 
gruppens/kollektivets framsteg betraktas därför som vackert och upphöjt. Jag har valt att 
modifiera min idealtyp för att kunna lyfta fram alla former av våldsskildringar i Howards 
berättelser för att kunna undersöka om det förekommer skillnader i hur Howard beskriver 
grupp- respektive individfrämjande våldshandlingar. 
 
När det gäller Paxtons definition av den extrema socialdarwinism där makten är 
allenarådande ”moral” för fascismen som mobiliserande passion, har jag valt att 
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modifiera den från att inbegripa endast denna rätt hos ett utvalt folk till att omfatta även 
individers eventuella tro på deras rätt att genom styrka eller gudomlig lag dominera eller 
förtrycka andra, då bredden på Howards sword & sorcery-historier ofta begränsar sig till 
en handfull karaktärer och inte alltid omfattar öden hos hela folk eller grupper.  
 
Min analysapparat består således av ett raster av idealtyper som ser ut så här: 
 

1) krisbild/problem 
2) individ/kollektiv 
3) gruppens utsatthet 
4) gruppens integritet/sammanhållning 
5) det rena samhället 
6) ledare/protagonist 
7) instinkter/rationalitet 
8) våldsskildringen 
9) de utvaldas/starkas rätt 

 
Under närläsandet av Howard tillämpade jag det raster av idealtyper som jag beskrev 
ovan. Redovisningen av mina resultat presenterar jag under enskilda rubriker som utgörs 
av idealtyperna, och där relevanta exempel ur materialet beskrivs. Då analysmodeller av 
det här slaget inte alltid är fullständigt vattentäta, kan det hända att vissa element kan 
falla under fler än en idealtyp, vilket ibland är en bieffekt av idealtypens 
operationaliserande. I de fall där det sker, har jag placerat samma element under olika 
idealtyper men med olika formuleringar för att betona aspekterna som gjorde att jag valde 
att placera dem på sina respektive platser. Även i diskussionsdelen som följer mitt 
analyskapitel kan det hända att vissa element diskuteras under fler än en rubrik om jag 
anser att det är relevant för min undersökning.  
 
Analysens natur och redovisandet av materialet är även anledningen till att uppsatsen är 
något längre än vad som är vanligt när det gäller antalet sidor. Jag ansåg mig tvungen att 
redovisa samtliga resultat för att ge en så tydlig bild som möjligt. Eftersom 
analysresultaten vid en första anblick kan te sig svåra att överblicka, och kan uppfattas 
som förvirrande eller meningslösa utanför sitt sammanhang, har jag valt att förlägga 
redovisningen av mitt empiriska material till slutet av uppsatsen i form av en bilaga. I 
stället har jag i analyskapitlet valt att redogöra för de tendenser och/eller avvikelser som 
jag har upptäckt i Howards historier med hjälp av mina idealtyper. Därefter följer ett 
kapitel där de redovisade analysresultaten diskuteras i ljuset av Paxtons teorier. Läsaren 
rekommenderas att använda bilagan om empirin som en källa att tillgå för praktiska 
exempel på det som diskuteras där det anses vara lämpligt. 
 

4.3   Avgränsningar 
 
Howard skrev inte bara sword & sorcery utan även historiska skildringar, västernskrönor, 
boxningshistorier, deckare, skräcknoveller, essäer och poesi. Av rimliga skäl kommer jag 
att hålla mig enbart till sword & sorcery-utbudet. Den mest populära av Howards litterära 
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karaktärer är, förutom barbaren Conan av Cimmerien, den engelske puritanen Solomon 
Kane. De är båda representanter för den ”rasgrupp” som Howard vurmade särskilt för 
(kelter/anglosaxer), men representerar samtidigt två ytterligheter och förkroppsligar den 
kluvenhet i Howards verk som utgörs av motsättningen mellan barbari och civilisation. 
Det är genom historierna om dessa båda individer som Howards i många fall icke-
konsekventa åsikter om barbari och civilisation blir tydligast.   
 
Conan och Solomon Kane är varandras motpoler, där den ene är en närmast otyglad 
livsnjutare och naturkraft, och den andre är en fanatisk asket, underställd moral, 
avhållsamhet och det "goda". Novellerna om dessa två individer är, förutom att vara de 
mest populära inom Howards författarskap, dessutom de som bäst sammanfattar Howards 
ofta motsägelsefulla syn på livet och världen. Det ter sig rimligt att om Howard hyste 
fascistiska åsikter och/eller om hans inflytande bidragit till reproducerandet av eventuella 
fascistiska inslag i dagens fantasylitteratur, så skulle det kunna urskiljas i de sällsamma 
historierna om dessa två märkliga män.  
 
Historierna om Solomon Kane är emellertid inte formativa eller emblematiska nog för 
subgenrens utveckling för att tjäna som ett representativt undersökningsobjekt för 
subgenren. En jämförande studie mellan novellerna om dessa två karaktärer vore 
visserligen intressant, men faller utanför ramarna för vad jag eftersträvar i denna uppsats. 
Jag kommer därför att uteslutande studera Howards noveller om Conan.  
 
Det mest logiska tillvägagångssättet för en ideologianalys av sword & sorcery, med 
Howards författarskap som utgångspunkt, är därför enligt min mening en analys av 
Conannovellerna i syfte att blottlägga ett eventuellt värderingsreproducerande i 
fascismens tecken som det ibland påstås. De rasistiska och sexistiska inslagen i Howards 
verk är, i likhet med mycket av pulp-litteraturen som publicerades under 1930-talet i 
USA, mycket explicita och emellanåt fullständigt ohämmade. Min analys fokuserar inte 
särskilt mycket på dessa inslag dels då de är så uppenbara, och dels för att de saknas i de 
mera politiskt korrekta, nyskrivna versionerna av sword & sorcery som publicerats under 
de senaste decennierna. Min undersökning blundar emellertid inte för dessa aspekter, och 
de kommer att uppmärksammas vid lämpliga tillfällen under analysens gång, även om de 
inte ges en central plats i min undersökning.  Jag betackar mig således för att skjuta på 
öppna mål och har därför sett det som mera intressant och angeläget att analysera de 
aspekter av Howards verk som utgör hörnstenar även i dagens sword & sorcery-litteratur.   
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5 Material 
 
De representativa verk i Howards författarskap som jag kommer att begränsa mig till är 
samtliga historier med karaktären Conan av Cimmerien. Undantagna är de historier som 
kompletterats av senare författare, såsom L. Sprague de Camp och Lin Carter, som byggt 
vidare på skisser och/eller fragment som hittats efter Howards död, då dessa kan sägas ha 
”kontaminerats” och inte kan bevisas ha resulterat i verk som Howard hade godkänt.  
 
I fallet Conan rör det sig om 18 noveller och en roman. Howard skrev inte historierna i 
kronologisk ordning utan hoppade fram och tillbaka i tiden när han skildrade Conans 
äventyr. Jag har emellertid valt att presentera och analysera berättelserna i kronologisk 
ordning eftersom det inte är författaren Howard och hans eventuella ideologiska 
utveckling som är central för min undersökning utan karaktären Conans eventuella 
förändring under sitt fiktiva liv och implikationerna av detta i litteraturen. Vissa av 
novellerna publicerades inte förrän åtskilliga år efter Howards död vilket är förklaringen 
till att vissa datum inte överensstämmer med Howards verksamma period som författare. 
Howard var en flitig författare och vid tiden för hans död återstod många historier som 
antingen aldrig hade sålts, hade refuserats eller helt enkelt aldrig hade lämnat Howards 
figurativa skrivbordslåda.  
 
Historierna är, i tur och kronologisk ordning, samt med ursprungliga publiceringskällor, 
som följer: The Frost Giant’s Daughter (The Fantasy Fan, mars 1934), The God in the 
Bowl (Space Science Fiction, september 1952), The Tower of the Elephant (Weird Tales, 
mars 1934), Rogues in the House (Weird Tales, januari 1934), Shadows in the Moonlight 
(Weird Tales, april 1934), Black Colossus (Weird Tales, juni 1933), Queen of the Black 
Coast (Weird Tales, maj 1934), The Slithering Shadow (Weird Tales, September 1933), A 
Witch shall be Born (Weird Tales, december 1934), The People of the Black Circle 
(Weird Tales, september, oktober och november 1934), Shadows in Zamboula (Weird 
Tales, november 1935), The Vale of Lost Women (Magazine of Horror, Nr. 15, våren 
1967), The Pool of the Black One (Weird Tales, oktober 1933), Beyond the Black River 
(Weird Tales, maj och juni 1935), Red Nails (Weird Tales, juli, augusti, september och 
oktober 1936), Jewels of Gwahlur (Weird Tales, mars 1935), The Phoenix on the Sword 
(Weird Tales, december 1932), The Scarlet Citadel (Weird Tales, januari 1933) samt 
Conan the Conqueror (i kapitelform som The Hour of the Dragon i Weird Tales, 
december 1935, januari, februari, mars och  april 1936).85  
 
En novell som vanligtvis betraktas som en del av den howardianska kanon när det gäller 
Conan är The Black Stranger. Jag har valt att inte låta den ingå i min undersökning 
eftersom Howard omvandlade novellen till en historia om en annan karaktär då han inte 
ansåg att den fungerade som en Conannovell. Författaren och Howardexperten L. 
Sprague de Camp återställde visserligen novellen till något som liknade dess ursprungliga 
form under titeln The Treasure of Tranicos när Howards popularitet var på uppåtgående 
under 1950-talet, men kritiken mot de Camps egna element i historien gjorde att en nyare 

                                                 
85 deCamp & decamp & Griffin  (1983). Dark Valley Destiny: The Life of Robert E. Howard, s. 265-266 
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version som var ännu mera trogen originalet gavs ut av Karl Edward Wagner i sword & 
sorcery-novellsamlingen Echoes of Valor (1987). Faktum kvarstår dock att Howard inte 
ville att historien skulle handla om Conan och därför förefaller det orättvist och 
potentiellt felaktigt att låta den ingå i undersökningen.    
 
Större delen av Howards historier om Conan publicerades först i de så kallade ”pulp”-
tidskrifterna i USA på 1930-talet, men har tryckts i novellsamlingar åtskilliga gånger 
under decennierna sedan Howards död. I mina hänvisningar till historierna kommer jag 
att uppge publiceringsår för, och sidnummer ur, de novellsamlingar från vilka jag hämtar 
respektive novell, inte de ursprungliga tidskrifterna, då de sistnämnda är mycket 
besvärliga att få tag på och därför försvårar eventuella undersökningar av mitt arbete. 
Novellsamlingarna som jag har använt mig av är amerikanska och brittiska 
pocketupplagor och rimligtvis lätta att få tag på via diverse internethandlare. Dessa är: 
Conan, Conan the Adventurer, Conan the Freebooter, Conan the Usurper, Conan of 
Cimmeria, Conan the Wanderer, Conan the Warrior samt romanen Conan the 
Conqueror.  
 
Novellsamlingarna innehåller, förutom Howards historier, även de historier som 
kompletterats eller förändrats av L. Sprague deCamp och Lin Carter samt Conannoveller 
som de har skrivit på egen hand, vilket är anledningen till att de sistnämndas namn står 
som medförfattare i litteraturförteckningen. Denna uppsats fokuserer emellertid enbart på 
Howards historier då han både skapade subgenren och skrev sina historier i en tid då 
fascismen uppstod och växte sig stark i världen, medan deCamp och Carter skrev sina 
Howardpastischer flera decennier efter Howards död.   
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6 Upplägg av undersökning 
 
6.1 Analys 
 
Under rubriker som utgörs av mitt rasters idealtyper finns korta förklaringar till vad som 
sökts i Howards texter i enlighet med dessa. Därefter redovisar jag de aspekter som 
idealtyperna har lyft fram i texterna och i vilken mån tendenser åt det ena eller andra 
hållet kan urskiljas. Detta gör jag med hjälp av representativa och/eller avvikande 
exempel ur Howards verk.  
 
Den kompletta redovisningen av empirin finns att tillgå som sagt som en bilaga i slutet av 
uppsatsen. Efter en lång tids resonerande kring upplägget av dessa resultat förefaller det 
som om detta är den bästa lösningen då den möjliggör en lätt översikt av de olika 
kategoriserade elementen i varje historia utan att göra uppsatsen onödigt otymplig genom 
att ingå i ett alltför stort kapitel i anslutning till analyskapitlet. I bilagan har jag 
strukturerat mina empiriska resultat på liknande sätt som i uppsatsens kapitel, där 
idealtyperna används som rubriker. Skillnaden är i bilagans fall att jag även har 
kompletterat med novelltitlarna som underrubriker i syfte att låta läsaren se exakt i vilka 
historier som jag har hämtat mina exempel och ge möjligheten att finna 
liknande/avvikande, icke-redovisade resultat. Alternativet hade varit att göra tvärtom och 
organisera idealtyperna som underrubriker under Howards novelltitlar, men jag anser att 
det ger ett mera splittrat och osammanhängande intryck, särskilt då jag har önskat finna 
om man kan urskilja en utveckling av karaktären Conan under historiernas kronologiska 
gång. Tyngdpunkten i min undersökning ligger i blottläggandet av generella tendenser i, 
och isärplockandet av,  Howards verk, inte i att presentera varje novell för sig som en 
självständig enhet i första hand.  
 
Jag har också funnit att det har varit lättare att använda Howards fiktiva benämningar på 
saker, personer och länder i mina beskrivningar, såsom ”turansk”, ”cimmerier”, ”Zogar 
Sag” och ”Aquilonien”, snarare än att säga ”en kvinna”, ”en man”, ”en stad” eller ”ett 
land som idag skulle motsvaras av Frankrike”, vilket hade gjort skrivandet och läsandet 
av min uppsats mycket mera otympligt och distraherande än nödvändigt. Då jag inser hur 
besvärligt det kan vara att hålla reda på alla namn och exotiska begrepp för en person 
som inte är bekant med vare sig genren eller Conan, har jag kompromissat genom att 
under rubriken ”krisbild/problem” i bilagan om empiri även försett läsaren med en kort 
sammanfattning av berättelsernas handling. Jag har även bifogat en karta som illustration 
över de hyboriska länderna för att läsaren lättare skall kunna orientera sig geografiskt om 
så önskas, även om det i egentlig mening inte är nödvändigt för att få grepp om resultaten 
av min undersökning.      
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6.2 Diskussion, slutsatser och kommentar 
 
Även diskussionskapitlet är uppdelad under rubriker som utgörs av idealtyperna. Syftet 
med undersökningen har varit att plocka isär Howards historier i en bestämd serie av 
beståndsdelar för att sedan sätta ihop dem i en ny ”ordning” i enlighet med förutbestämda 
kategorier i en mera överskådlig form. Titlarna på berättelserna som underrubriker 
förekommer därför inte då det hade splittrat resultaten ännu mera istället för att bringa 
ordning samt försvårat skrivandet av en sammanhängande text som jämför liknande 
och/eller skilda aspekter i de olika historierna om Conan och i förlängningen sword & 
sorcery-genren som helhet. På grund av uppsatsens begränsade omfång är det omöjligt 
för mig att diskutera samtliga resultat som min analysmodell lyfte fram ur Howards verk, 
och därför har jag, i likhet med analyskapitlet, valt ut för diskussion ett antal 
representativa och eventuellt avvikande aspekter som blottlagts under tillämpandet av 
mina idealtyper till diskussion i hopp om att få en övergripande bild av hur berättelsernas 
natur kan ses genom analysmodellen.  
 
Diskussionen kring de aspekter av Howards verk som mina idealtyper har blottlagt sker i 
enlighet med Paxtons definitioner av fascismens natur så som de sammanfattas i de 
mobiliserande passionerna och diskussionen kring dem presenteras under respektive 
rubrik och i relation till Paxtons teorier.  
 
Efter diskussionskapitlet redovisar jag i ett kapitel om slutsatser först de övergripande 
slutsatser som jag har dragit av min analys, och sedan – i enlighet med kunskapen om 
bristen på sann objektivitet i all forskning – känns det som om det vore på sin plats med 
en personlig kommentar kring Howard, sword & sorcery och min undersökning, vilken 
sedan avrundas med en sammanfattning av hela uppsatsen. 
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7 Analys 
 
I detta kapitel kommer jag att kort sammanfatta de generella tendenser eller avvikelser 
som min undersökning av Howards texter har blottlagt. De enskilda resultaten är alltför 
omfattande att redogöra för fullständigt i detta kapitel, varför jag valt att inkludera hela 
undersökningen i slutet av uppsatsen som en bilaga. Denna kan med fördel användas som 
en källa att tillgå under läsandet av både detta analyskapitel och av den följande 
diskussionsdelen i syfte att finna de konkreta exempel som jag hänvisar till samt för att 
finna andra, liknande exempel på de saker som diskuteras under varje idealtypsrubrik. I 
min redovisning av empirin finns även sidhänvisningar till de exempel i Howards 
berättelser som jag tar upp i detta kapitel. 
 
Det vanskliga i en undersökning som denna består inte enbart av de ofrånkomliga 
personliga värderingar som påverkar utformandet av teori och metod, utan även hur dessa 
används. Tillämpandet av mitt raster av idealtyper har inneburit att jag har varit tvungen 
att tillämpa mitt eget omdöme när det gäller att finna och tolka element i historierna som 
antingen stämmer eller inte stämmer med mina idealtyper. Läsare som har ett annat 
intellektuellt bagage än jag kan möjligtvis dra andra slutsatser, men min förhoppning är 
att bifogandet av undersökningen i sin helhet kan fungera som ett bevis på att jag har 
försökt vara så konsekvent som möjligt utifrån de kriterier jag har redovisat i de 
föregående kapitlen. Vad mina analysresultat eventuellt betyder diskuteras sedan i ljuset 
av Paxtons teorier i diskussionskapitlet. 
 

7.1 Krisbild/problem 
 
I likhet med den traditionella definitionen av fantasysubgenren sword & sorcery består de 
kriser eller problem som protagonisten – i det här fallet Conan – ställs inför av element 
som tillhör det omedelbara berättandet, det vill säga att de oftast är personliga situationer 
som rör huvudkaraktären och hans närmsta sällskap i historien. Den krisbild som oftast 
kännetecknar high fantasy, det vill säga en stor ondska som hotar hela världen och kräver 
en utdragen kamp för att besegras, saknas. De antagonister som Conan och hans 
eventuella allierade konfronterar är nästan alltid enskilda individer – mänskliga eller 
icke-mänskliga, naturliga eller övernaturliga – eller en mindre grupp ondsinta karaktärer.  
 
Conan uppsöker visserligen aldrig upp äventyr där han av ädla skäl söker förgöra en 
ondska eller befria ett folk utan bekämpar den ondska han kommer i kontakt med när han 
håller på med att tillfredsställa andra intressen och/eller fullfölja ärenden. I närläsningen 
av historierna med hjälp av min första idealtyp framträder fem lösa teman i de olika 
narrativen som kan beskrivas som krisbilder eller problem.    
 
Det första temat kan beskrivas som en åsidosatt själviskhet. Typiskt för detta är att Conan 
påbörjar äventyret som en enstöring som utför rent själviska handlingar men väljer att 
avstå från dessa för att hjälpa nödställda.  I The God in the Bowl är han på väg att stjäla 
en juvel ur ett museum när han hamnar i en situation där han måste rentvå sig från 
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mordmisstankar och finna en mördare.86 I The Tower of the Elephant är han också på väg 
att stjäla skatter, denna gång från en ondsint prästs torn, när han avbryter sina planer för 
att i stället hjälpa en plågad och fängslad varelse.87  Ytterligare en stöldturné avbryter 
cimmeriern i Jewels of Gwahlur för att rädda livet på en kvinna – precis när han har 
lyckats stjäla ett rikes nationalskatt.88 Dessa tre noveller inleds med att krisbilden eller 
problemet som Conan står inför utgörs av hur han skall lyckas med sina amoraliska 
syften, där girigheten tycks spela så pass stor roll att Conan är villig att riskera sitt liv för 
att stjäla rikedomar. Stölderna avbryter han emellertid så fort han placeras i situationer 
där svaga eller utsatta individer behöver hans hjälp.  
 
Tema nummer två gäller ansvaret för den tillfälliga reskamraten. Typiskt för dessa 
historier är att Conan i början av narrativen har sällskap av en individ och att denna 
tillfälliga kamratskap gör att Conan är villig att riskera livet för personen i fråga. I The 
Slithering Shadow och Red Nails är Conan och hans kvinnliga kamrater (Natala 
respektive Valeria) på flykt undan förföljande arméer. De beger sig ut i vildmarken och 
söker skydd i bortglömda, isolerade städer som visar sig hysa ondska. I den förstnämnda 
novellen hamnar Conan och Natala i staden Xuthal, där de möter en befolkning som 
sover bort sina liv i en dvala och där ett övernaturligt monster kryper upp ur underjorden 
och livnär sig på de slumrande xuthalierna. Conan känner förakt för xuthaliernas apati 
och ingen som helst benägenhet att leta upp och döda monstret. Det är först när Natala 
hotas av vidundret som Conan går i närkamp med det.89 I Red Nails är det staden Xuchotl 
som protagonisterna söker skydd i. Staden befolkas av två klaner som ligger i en evig fejd 
med varandra. Conan och Valeria sluter upp med den ena klanen i utbyte mot proviant 
och rikedomar, men när Valeria blir förrådd och kidnappad går Conan i strid med sina 
forna allierade för att rädda henne.90 I Shadows in the Moonlight hamnar Conan på en ö 
tillsammans med en kvinna, Olivia, där järnstatyer väckts till liv på övernaturlig väg och 
han måste se till att de tillsammans kan fly.91  
 
Tema nummer tre är ansvaret för den tillfälliga, mindre grupp som Conan ingår i 
och/eller är ledare för. I The Pool of the Black One92 och Queen of the Black Coast93 är 
det fråga om piratbesättningar som ställs inför diverse problem (hotet från omänskliga 
monster), uteslutande som resultat av handlingar motiverade av girighet. I The People of 
the Black Circle,94 A Witch Shall be Born95 och The Vale of Lost Women96 är det i de två 
första fallen frågan om rövarband och i det sistnämnda en krigarstam i det “afrikanska” 
Kush. I de två första fallen möter och löser Conan problem å gruppens vägnar 

                                                 
86 Howard, Robert E. (1974). Conan, s. 91-110 
87 Ibid., s. 45-46 
88 Howard, Robert E. (1967). Conan the Warrior, s. 155 
89 Howard, Robert E. (1966). Conan the Adventurer, s. 132-134 
90 Howard, Robert E. (1967). Conan the Warrior, s. 11-104 
91 Howard, Robert E. (1974). Conan the Freebooter, s. 92-127 
92 Howard, Robert E. (1966). Conan the Adventurer, s. 191-224 
93 Howard, Robert E. (1974). Conan of Cimmeria, s. 83-120 
94 Howard, Robert E. (1966). Conan the Adventurer, s. 13-102 
95 Howard, Robert E. (1974). Conan the Freebooter, s. 159-205 
96 Howard, Robert E. (1974). Conan of Cimmeria, s. 121-140 
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(besegrandet av svartkonst och invasionsarméer), men i The Vale of Lost Women drar 
Conan in sin grupp i en strid för sitt eget intresses skull (en kvinnas erbjudna kropp).  
 
Fjärde temat är Conans ansvar för ett större kollektiv som han ingår i men inte leder. De 
noveller som exemplifierar detta är Beyond the Black River97 där Conan är en spanare åt 
en aquilonisk styrka vars övergripande syfte är att försvara nybyggare i pikternas land, 
och Black Colossus98 där Conan ingår i en legostyrka som försöker stoppa Natohk Den 
Beslöjades här från att erövra det lilla riket Khoraja. 
 
Det femte och sista framträdande temat är Conans ansvar för hela nationen Aquiloniens 
öde. The Phoenix on the Sword,99 The Scarlet Citadel100 och Conan the Conqueror101 är 
samtliga exempel på historier där krisbilden som Conan ställs inför är av en sådan grad 
att han inte längre bara kan tänka på sig själv eller sin närmaste grupp utan måste i 
egenskap av regent försvara hela Aquilonien mot invasionsarméer, onda trollkarlar och 
inhemska konspiratörer – samtliga av vilka samarbetar för att störta cimmeriern från 
tronen och förslava Aquilonien.  
 

7.2 Individ/kollektiv 
 
En av de klarast framträdande tendenserna i Howards berättelser om Conan är skildrandet 
av individer och kollektiv. Genomgående är det individen Conan vars handlingar avgör 
utgången av diverse äventyr, kamper och problem. Ofta sker detta i direkt motsats till den 
gängse uppfattningen om vad som är vettigt eller ens genomförbart av narrativets perifera 
karaktärskollektiv. I Howards Hyborien är den enskilde individens egna uppfattningar om 
vad som kan eller bör göras endast beroende av individens egen vilja och styrka att 
genomföra dem. Kollektiven skildras oftast som slöa, maktlösa, degenererade eller 
ondsinta.  
 
I The Frost Giant’s Daughter är gudadottern Atali van vid att skörda offer ur det 
kollektiv som hela mänskligheten utgör, men det är individen Conans järnhårda vilja och 
uthållighet som till slut besegrar henne och hennes monstruösa bröder.102 I The Tower of 
the Elephant motbevisar Conan den allmänt vedertagna sanningen att Yaras torn inte går 
att bryta sig in i när han genomför ett strapatsrikt inbrott.103  
 
I novellen Rogues in the House yttrar sig Conans förakt för den kollektiva 
samhällsordningen genom att han halshugger en präst och dödar en poliskapten i det 
korrumperade Korinthien.104 En liknande situation äger rum i början av Queen of the 

                                                 
97 Howard, Robert E. (1967). Conan the Warrior, s. 157-222 
98 Howard, Robert E. (1974). Conan the Freebooter, s. 51-91 
99 Howard, Robert E. (1974). Conan the Usurper, s. 139-162 
100 Ibid., s. 163-203 
101 Howard, Robert E. (1967). Conan the Conqueror 
102 Howard, Robert E. (1974). Conan of Cimmeria, s. 59-61 
103 Howard, Robert E. (1974). Conan, s. 45-46 
104 Ibid., s. 112 
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Black Coast där Conan är på flykt undan samhällets rättvisa efter att ha dödat en domare 
och sedan hackat sig ut ur en rättssal.105   
 
När Conan leder en legostyrka i strid mot Natohk Den Beslöjades här i Black Colossus, 
går hans allierade – Khorajas riddare – i strid i förtid av nationella och prestigemässiga 
skäl och utplånas omedelbart. Conan rycker därför på axlarna åt deras, i hans tycke, 
korkade trohet till idéer om Khorajas kollektiva heder.106  
 
Det slumrande kollektiv som utgörs av Xuthals drogberoende invånare i The Slithering 
Shadow skildrar Howard som apatiskt och kuvat, där man rationaliserat sin brist på 
handlingsförmåga inför hotet från ett monster genom att istället tillbe vidundret och 
betrakta dess offer som ett nödvändigt ont för att få fortsätta sin livsstil. Individen Conan 
tar emellertid till svärdet och besegrar monstret, och det är först i och med inkräktarens 
störande av deras tillvaro som xuthalierna mobiliserar sitt motstånd – men endast mot 
Conan, individen som kollektivet söker straffa på grund av att han rubbat deras cirklar.107 
Khaurans befolkning skildras som ett godhjärtat folk i A Witch Shall be Born, men deras 
kollektiva förtroende för Drottning Taramis leder dem i fördärvet när en dubbelgångare 
intar tronen. Individen Conan genomskådar dock bluffen och mobiliserar försvaret.108  
 
I Beyond the Black River tjänar visserligen Conan ett kollektiv, den aquilonska koloniala 
expansionsstyrkan, men uttrycker samtidigt ett förakt för vad han anser är en stöld av 
pikternas suveräna territorium.109 När han och Valeria hamnar i staden Xuchotl i Red 
Nails och mitt i en urgammal klanfejd, sluter de upp med det ena kollektivet i utbyte mot 
personliga tjänster och belöningar men tycker samtidigt att de båda klanerna är komplett 
sinnessjuka för sin hängivenhet för den meningslösa och destruktiva fejden.110 I både 
Beyond the Black River och Red Nails är det individen Conans handlingar och beslut som 
avgör strider eller byter dödlägen.  
 
När Conan anländer till Keshan i Jewels of Gwahlur, är det i egenskap av en individ som 
söker svindla och råna det kollektiva riket på dess nationalskatt. När planerna misslyckas 
på grund av Conans handlande i syfte att rädda en individs liv, rycker han bara på axlarna 
och beger sig till grannlandet för att råna dem istället.111 Conan är en ytterst girig och 
självisk individ i denna novell, utan några som helst betänkligheter när det gäller att lura 
en kollektiv nation, men åsidosätter sådana egenskaper för att rädda en annan individ som 
han knappt känner.   
 
I The Phoenix on the Sword, The Scarlet Citadel och Conan the Conqueror är Conan 
emellertid ledare för kollektivet Aquilonien. Befolkningen skildras som trogen sin 
barbariske kung men samtidigt lättledda av propagandister. I likhet med alla andra 
berättelser om Conan är det ändå individers handlingar som avgör rikets öden.   
                                                 
105 Howard, Robert E. (1974). Conan of Cimmeria, s. 85-86 
106 Howard, Robert E. (1974). Conan the Freebooter, s. 82 
107 Howard, Robert E. (1966). Conan the Adventurer, s. 118-120, 132 
108 Howard, Robert E. (1974). Conan the Freebooter, s. 169-170, 178-179 
109 Howard, Robert E. (1967). Conan the Warrior, s. 163, 165-166 
110 Ibid., s. 59-64 
111 Ibid., s. 155 
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7.3 Gruppens utsatthet 
 
Gruppens natur skiftar i karaktär och storlek under Conans äventyr. I Rogues in the 
House är det endast tre personer som kämpar mot ett hot, i Pool of the Black One är det 
fråga om en fribytarbesättning och i historierna om Kung Conan är det hela Aquiloniens 
befolkning som är i fara.  
 
Hoten kan vara allt från fiendearméer (Black Colossus, The Scarlet Citadel, Conan the 
Conqueror, The People of the Black Circle och Beyond the Black River), till monstruösa, 
icke-mänskliga varelser (The God in the Bowl, Rogues in the House, Queen of the Black 
Coast, The Pool of the Black One och Jewels of Gwahlur), övernaturliga monster 
(Shadows in the Moonlight, The Slithering Shadow, The Vale of Lost Women, Beyond the 
Black River och The Phoenix on the Sword) och onda trollkarlar eller präster (The Tower 
of the Elephant, Black Colossus, A Witch Shall be Born, The People of the Black Circle, 
Shadows in Zamboula, Beyond the Black River, The Phoenix on the Sword, The Scarlet 
Citadel och Conan the Conqueror).  
 
I vilken grad grupperna är utsatta beror på hotens natur och gruppens uppbyggnad. I 
enlighet med Howards vurm för individen är det oftast Conan själv som besegrar hoten, 
oavsett hur få eller hur många människor som hotas. Det kan vara allt ifrån att 
personligen döda det monster, den trollkarl eller den kämpe som hotar de goda i Howards 
historier, eller att Conan ensam mobiliserar och leder ett kollektivt försvar mot 
invasionsarméer och svartkonst.  
 

7.4 Gruppens integritet/sammanhållning 
 
I den mån en protagonistisk grupp kan sägas hålla samman i Howards historier är 
integriteten inte byggd på idéer om nationell, etnisk eller rasmässig identitet. Snarare 
handlar det om vän- eller kamratskap (The Slithering Shadow, The Pool of the Black One, 
Queen of the Black Coast och Red Nails), gemensamma målsättningar (The Tower of the 
Elephant, Rogues in the House, Black Colossus, The God in the Bowl, The People of the 
Black Circle och Beyond the Black River) eller ett starkt och rättvist ledarskap (The 
People of the Black Circle, The Phoenix on the Sword, The Scarlet Citadel och Conan the 
Conqueror).  
 
I The Frost Giant’s Daughter kan gruppen sägas löst utgöras av mänskligheten som 
helhet, där folk används som leksaker och offer av gudarna. Gudadottern Atali utnyttjar 
människans brist på sammanhållning när hon hemsöker slagfält i jakten på halvdöda eller 
utmattade krigare. Ironiskt nog är det den okuvlige individen Conan som utan några 
trohetsband till någon annan människa till slut besegrar henne.112   
 

                                                 
112 Howard, Robert E. (1974). Conan of Cimmeria, s. 63-64 
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I Queen of the Black Coast är det girighet som luckrar upp piratbesättningens 
sammanhållning och gör dem till lätta byten för ett djungelmonster.113 Xuthalierna i The 
Slithering Shadow hålls samman av sin apatiskhet inför ett övernaturligt hot. Först när 
Conan anländer till Xuthal och besegrar hotet blir den slumrande befolkningen tvungen 
att inse hur tom och falsk den tidigare sammanhållningen var. De reagerar genom att 
mobilisera sina krigare i syfte att straffa Conan. Xuthalierna förkroppsligar den falskhet 
som Howard ofta tillskriver civilisationer i förfall.114  
 
I det triumvirat av historier som handlar om Kung Conan hålls Aquilonien samman inte 
bara av Conans styrka som regent utan kanske mest av det faktum att de åtnjuter större 
frihet under cimmerierns styre än någon annanstans i Hyborien. När man i The Scarlet 
Citadel och Conan the Conqueror tror att Conan är död, börjar Aquiloniens 
samhällsstruktur falla samman då befolkningen inser att kungens död innebär en återgång 
till feodalismens skräckvälde. När det har gått upp för dem att han fortfarande lever och 
vill leda dem, sluter de sig samman för att kasta ut de invaderande arméerna och de 
inhemska konspiratörerna.115 
 

7.5 Det rena samhället 
 
Att karaktärer i Howards historier förolämpar varandras ursprung i hetsiga situationer hör 
till det vanliga. Conan är inget undantag utan kallar alla fiender han möter för ”hundar” 
och gärna med deras nationalitet som föregående adjektiv i samband med det. Denna 
rasistiska tendens till trots har Conan även vänner, älskarinnor och stridskamrater av alla 
möjliga etniska schatteringar. Fördomar används inte heller som anledning till att ”rena” 
samhällen eller bedriva utrotningar. Ett bevis på detta är det mångkulturella myller som 
utgör de hyboriska städernas befolkningar. Arenjun, ”tjuvarnas stad”, befolkas av 
kriminella från all världens hörn, Khoraja är ett multietniskt furstendöme, Zamboula 
beskrivs som i ett tillstånd av fullständig etnisk blandning och framför allt Kung Conans 
Aquilonien beskrivs som multietniskt. 
 
Conan själv, trots de etniskt präglade skällsorden han ofta levererar, kämpar tillsammans 
med Æsirkrigare i The Frost Giant’s Daughter och seglar ihop med piraterna (kother, 
zamorianer, brythunier, korinthier och shemiter) i det Röda Brödraskapet i Shadows in 
the Moonlight. Hans stora kärlek i livet är dessutom den shemitiska piratdrottningen Bêlit 
i Queen of the Black Coast, vars kushitiska sjörövarbesättning Conan smälter in i utan 
besvär. Han leder till och med en kushitisk krigarstam i The Vale of Lost Women. Conan 
lever även och kämpar tillsammans med afghulier (The People of the Black Circle) och 
zuagirer (A Witch Shall be Born) under sitt liv. I The Pool of the Black One är det en 
zingarisk fribytarbesättning han beblandar sig med.  
 

                                                 
113 Howard, Robert E. (1974). Conan of Cimmeria, s. 106-113 
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Kung Conan uttrycker till och med vid ett tillfälle bestörtning över att hans utländska 
bakgrund har använts emot honom i fientlig propaganda för att piska upp aquiloniernas 
motstånd mot hans regim.116  
 
Kollektivt negativa aspekter tillskrivs vissa folkslag i Howards Hyborien, bland annat 
shemiternas girighet och grymhet,117 xuthaliernas förtjusning i vita, ”exotiska” kvinnor118 
och pikternas närmast djuriska blodtörstighet. De sistnämnda säger sig Conan hata och 
han avlivar dem mer än gärna, men i Beyond the Black River när han är spejare hos en av 
Aquiloniens koloniala garnisoner i de piktiska vildmarkerna, uttrycker han sympati för 
dem då deras mark stjäls av Aquilonien.119   
 
När det gäller icke-mänskliga varelser visar min analys på tvetydiga signaler. I The Pool 
of the Black One stöter Conans fribytarbesättning på en ras av svarta, icke-mänskliga 
varelser med enorm styrka och ferocitet samt en inneboende, kollektiv ondska. Deras 
avvikande natur räcker för att de utrotas i en skoningslös kamp mot fribytarna.120 Detta är 
dock det enda fallet där något liknande äger rum i Howards historier. I The Tower of the 
Elephant möter Conan under ett pågående inbrott i ett torn en icke-mänsklig varelse som 
suttit fängslad och torterats i århundraden. Conan rörs så av varelsens plågor att han 
släpper alla planer på att stjäla rikedomar för att i stället bistå den arma figuren.121 När 
Conan har besegrat den yeti-liknande varelsen Thak i Rogues in the House, hedrar han 
sin motståndare genom att beskriva honom som en ”man” snarare än ett monster.122  
 
Den religiösa pluraliteten i de hyboriska länderna varierar. I Conans Aquilonien råder 
emellertid fullständig religionsfrihet, där ingen längre förföljs på grund av sin tro. Den 
barbariske kungen visar själv prov på detta när han i The Phoenix on the Sword svär vid 
”Crom, Badb, Morrigan, Macha, Nemain and Ymir!”123  
 

7.6 Ledare/protagonist 
 
Som huvudprotagonist i Howards historier skildras Conan som en människa med en 
mängd olika egenskaper. Mest påfallande är de egenskaper som för det omedelbara 
berättandet framåt, såsom hans ohyggliga fysiska styrka, järnhårda vilja och outsläckliga 
kämparglöd. Han tillskrivs också en total avsaknad av rädsla för värdsliga motståndare, 
oavsett hur starka eller hur många de är. Han är lojal mot sina vänner och beskyddande 
mot de svaga eller utsatta som han kommer i kontakt med.  
 
Howard drar sig emellertid inte för att tillskriva sin barbar mindre fördelaktiga 
egenskaper. I Black Colossus skildras Conan rentav som ett sexistiskt, självupptaget 
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fyllo.124 I Shadows in Zamboula börjar novellen med att Conan är fullständigt pank efter 
att ha slösat bort en förmögenhet på vin, kvinnor och spel.125  
 
Conan är också en synnerligen lömsk figur emellanåt. Han ämnar exempelvis svindla 
hela nationen Keshan på deras nationalskatt, Gwahlurs Tänder, i novellen Jewels of 
Gwahlur, trots att han vet att det förmodligen skulle medföra inbördeskrig i landet.126 I 
The Vale of Lost Women stjälper Conan delikata fredsförhandlingar mellan Bamula-
stammen, som han leder, och Bakalah-stammen endast på grund av löftet om en kvinnas 
kropp. Cimmerierns impulsivitet och en instinktiv hederlighet gör sig dock påminda i 
dessa båda noveller då han i den förra släpper taget om och därmed förlorar Gwahlurs 
Tänder för att kunna rädda livet på en kvinna, och i den senare avsäger sig kraven på 
kvinnans köttsliga favörer med motiveringen att ”it was a foul bargain I made.”127 
 
Conan hyser dock inga tveksamheter att döda motståndare om hans arbete eller situation 
kräver det. I Beyond the Black River dödar han gärna pikter i Aquiloniens tjänst även om 
han anser att Aquilonien inkräktar på pikternas mark och att dessa har rätten att försvara 
sig. I novellen Red Nails ansluter sig Conan och Valeria till den ena av de två fejdande 
klanerna i utbyte mot proviant och juveler. De anser att båda klaner är vansinniga, och 
tycker därför att det kvittar vilka de kämpar för eller emot.128  
 
Som kung av Aquilonien uppvisar den medelålders Conan prov på mera nyanserade 
egenskaper och en sorts mognad. I både The Phoenix on the Sword, The Scarlet Citadel 
och Conan the Conqueror känner Conan både ett stort ansvar för sina undersåtars väl och 
ve, samt en melankoli över att den relativa frihet han tillåter befolkningen haft bieffekten 
att underlätta för hans motståndare att bedriva propagandakampanjer mot honom. I de två 
senare historierna får Conan möjlighet att lämna det besvärliga ämbetet bakom sig för 
alltid och återuppta det saknade vagabondlivet när han tillfälligt avsätts och tros vara död, 
men han riskerar sitt liv för att återvända och befria Aquilonien från dess nya förtryckare. 
Conan förklarar sitt förakt för arvsrätt och förtryck av de svaga i The Scarlet Citadel när 
han tillfångatas av kungarna Amalrus och Tarascus och trollkarlen Tsotha-lanti. Av dessa 
erbjuds han guld och en snabb häst om han avsäger sig alla anspråk på Aquiloniens tron 
och ger sig iväg ut i vildmarken. Conan skrattar föraktfullt åt sina motståndare och 
förolämpar deras väg till sina troner: ”I found Aquilonia in the grip of a pig like you – 
one who traced his genealogy for a thousand years. The land was torn with the wars of 
the barons and the people cried out under suppression and taxation. Today no Aquilonian 
noble dares maltreat the humblest of my subjects, and the taxes of the people are lighter 
than anywhere else in the world.”129      
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7.7 Instinkter/rationalitet 
 
Jag har utgått ifrån två olika sorters irrationalitet i min analys av Howards historier, dels 
den objektiva irrationaliteten, det vill säga de övernaturliga eller mystiska element som 
upplevs som irrationella med den primära världens mått mätt, och dels den subjektiva, det 
vill säga hur den sekundära världens karaktärer reagerar på dessa element.  
 
En integral del av Howards berättelser om Conan – och även sword & sorcery i stort – är 
det övernaturliga. I Howards sekundära värld, Hyborien, råder naturlagar som tillåter 
närvaron av demoner, svartkonst, monster, spöken och otaliga andra företeelser som 
skulle upplevas som irrationella i vår egen värld.  
 
I The Frost Giant’s Daughter är människor gudarnas leksaker. I The God in the Bowl 
tampas Conan med en varelse som har ett mänskligt huvud och en orms kropp. 
Järnstatyer väcks till blodtörstigt liv i Shadows in the Moonlight, och döda trollkarlar 
återuppstår i Black Colossus och Conan the Conqueror.  
 
I Queen of the Black Coast diskuterar Conan och hans stora kärlek, piratdrottningen 
Bêlit, livsåskådningsfrågor vid ett tillfälle. Bêlit visar sig vara mycket religiös och tror på 
ett liv efter detta. Conan säger sig inte veta vad som händer efter döden, om något, och 
anser att alla religioner inte är annat än kvalificerade gissningar. När Bêlit och resten av 
besättningen dödas av ett monster under novellens gång, och Conan själv håller på att 
besegras av det, återvänder Bêlit från döden som en vålnad under några korta ögonblick 
för att vinna tid så att Conan kan hämta sig och vinna striden. Conan, som här presenteras 
med ett bevis på att det finns ett liv efter döden, accepterar det han ser utan att vare sig 
tveka eller överanalysera.130  
 
När Conan anländer till staden Xuthal i The Slithering Shadow och ser hur den slumrande 
befolkningen apatiskt låter ett övernaturligt vidunder ta offer bland dem med jämna 
mellanrum fylls han med avsmak. Trots hans rädsla för det okända, tycker Conan att 
xuthaliernas håglöshet inför hotet är irrationellt och fullständigt obegripligt: ”By Crom, 
I’d like to see a priest try to drag a Cimmerian to the altar! There’d be blood spilt, but not 
as the priest intended!”131   
 
Även om Conan inte drar sig för att gå i strid mot övernaturliga motståndare i Howards 
historier, känner han oftast en rädsla för det som han inte begriper sig på, motståndare 
vars natur han inte får grepp om. Med den primära världens mått mätt är det irrationellt 
att vara rädd för spöken och demoner, men i Howards sekundära värld är Conans skräck i 
allra högsta grad ett rationellt beteende.  
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7.8 Våldsskildringen 
 
I ännu större utsträckning än det övernaturliga är våldet en viktig beståndsdel i Howards 
historier. Våldsamheter förekommer flitigt och används lika mycket av de goda som de 
onda krafterna. Själva bruket av våld är således inte en egenskap som skiljer gott från ont. 
Däremot skiljer sig ibland våldsyttringarna mellan de goda och de onda. Tortyr, 
exempelvis, är ett tillvägagångssätt som onda trollkarlar (The Tower of the Elephant, The 
Scarlet Citadel, Shadows in Zamboula, Beyond the Black River), korrumperade regenter 
(The Scarlet Citadel, The Vale of Lost Women), degenererade kulter (Conan the 
Conqueror, The Pool of the Black One, People of the Black Circle) och sinnessjuka 
kulturer (Red Nails) ägnar sig åt, men inte Conan.  
 
Det grupp- eller kollektivfrämjande våldet i form av krigföring förekommer emellanåt i 
Conanhistorierna, framför allt i Black Colossus och i berättelserna om Conans tid som 
Aquiloniens kung i The Scarlet Citadel och Conan the Conqueror. I dessa beskrivs 
krigföringen i dels estetiskt vackra termer som för tankarna till hav, blänkande metaller 
och ett färgglatt flaggviftande, och dels i termer som inte ryggar för våldets fasansfulla 
effekter, där blodet sprutar och rinner i floder, där hjärnsubstansen flyger genom luften 
när yxor och klubbor krossar skallar och där ångest- och smärtfyllda skrik ljuder högt.  
 
Det mesta av våldet som förekommer i historierna däremot är det som är rent 
individfrämjande, det vill säga som hör till det omedelbara berättandet utan vare sig 
implikationer för mänskligheten eller samhället i något större sammanhang. När Conan 
inte dödar sina fiender i krig, gör han det på löpande band i självförsvar, som svar på 
förolämpningar, för att hjälpa andra i nöd och i tjänsten som livvakt, fribytare eller 
spejare. Han dödar emellertid inte enbart för dödandets skull även om han finner 
tillfredsställelse i det. De enda tillfällen där han utmanar någon på strid är det när han 
söker ta makten ifrån ledaren inom någon vild eller laglös organisation, som exempelvis 
fribytarnas kapten Zaporavo i The Pool of the Black One132 eller Röda Brödraskapets 
ledare i Shadows in the Moonlight.133 I båda fallen gör Howard klart för läsaren att dessa 
ledare är rena rama skurkar utan vare sig heder eller några som helst positiva kvaliteter, i 
syfte att göra Conans våldsamma maktövertagande mera acceptabelt för läsaren.  
 
Även det individfrämjande våldet skildras i termer där det dels framställs estetiskt med 
blänkande svärd, liknelser vid djur såsom ”a blood-mad panther”134 eller ”like a bulldog 
he hung on,”135 och dels i likhet med det gruppfrämjande våldet med avhuggna lemmar, 
blodfontäner och krossade ben.  
 
De flesta dödas med svärd, dolkar, yxor eller andra bladvapen, men Conan är inte heller 
främmande för att bruka spjut, klubbor och andra tillhyggen eller att strypa, sparka eller 
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slå ihjäl sina motståndare. Han är skicklig med pilbåge, men betraktar bruket av vapnet 
som omanligt då det möjliggör dödande på avstånd.136 
 
Bilden som framträder i läsandet av Howards historier är således att våldet ständigt är 
närvarande, både det grupp- eller kollektivfrämjande och det individfrämjande, men att 
tonvikten ligger på det sistnämnda. Båda sorters våld skildras med dels estetiskt 
tilltalande beskrivningar och dels med groteska bilder av söndertrasade kroppar som det 
ohyggliga resultatet av våldet.   
 

7.9 De utvaldas/starkas rätt 
 
Howards hyboriska värld genomsyras av socialdarwinism, där styrka ofta är det 
avgörande elementet i tvister och det allenarådande skälet till krigföring. Conan är på 
många sätt socialdarwinismen förkroppsligad. Han är en vilde på vandring genom den 
civiliserade världens nationer, vars lagar han antingen ignorerar eller aktivt bekämpar. 
Han anser sig ha rätten att ta för sig av vad som finns och att krossa vem som helst som 
står i hans väg.  
 
I The God in the Bowl anser cimmeriern till en början att det räcker med att han själv vet 
att han är oskyldig till det mord han misstänks för för att göra motstånd mot de lagens 
män som utreder fallet. Han hotar både poliser och ordningsvakter till livet om de så 
mycket som försöker röra honom.137 Som nämndes ovan i avsnittet om individ/kollektiv, 
halshugger Conan en präst och dödar en polis i Rogues in the House, och i Queen of the 
Black Coast klyver han skallen på en domare i en rättssal.  
 
Men Conan har även en hederskodex som gör sig påmind i en mängd olika situationer. 
Barmhärtighet mot de svaga eller hjälplösa visar han bland annat i The Tower of the 
Elephant där han avbryter sina stöldplaner för att hjälpa den torterade och fängslade Yag-
kosha, i novellen The Slithering Shadow ger han sitt sista vatten till sin reskamrat trots att 
han vet att de båda håller på att törsta ihjäl,138 och i Jewels of Gwahlur gör sig Conan av 
med en ovärderlig skatt för att kunna rädda livet på en kvinna som han knappt känner – 
en skatt som han inledningsvis ansåg sig ha rätten att stjäla enbart för att han både ville 
och kunde göra det.  
 
Som kung av Aquilonien tillåter Conan däremot bland annat yttrandefrihet och vägrar 
exempelvis avrätta trubaduren Rinaldo som gjort sig berömd genom att sjunga nidvisor 
om barbaren på tronen i novellen The Phoenix on the Sword, något som betrakas som ett 
tecken på svaghet av Conans fiender.139 I slutet av Conan the Conqueror, när Aquilonien 
är befriat och Conan åter sitter på tronen, vägrar han beordra en invasion av Nemedien 
och låter både Kung Amalrus och dennes soldater leva och återvända hem. Aquilonien är 
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det överlägset mäktigaste riket i hela Hyborien, men Conan vägrar bedriva 
expansionskrig.140   
 
Trots de tidigare dominerande egenskaperna såsom girighet, intolerans och ohämmad 
maktutövning karaktäriseras cimmerierns tid på tronen av storsinthet, pluralism, 
beskyddande av de mest utsatta i samhället, nåd och den mest rättvisa skattepolitiken i 
hela Hyborien. Efter ett liv levt enligt principen om maktens rätt, använder Conan sin 
politiska tyngd till att öka rättvisorna i samhället, avskaffa kolonialismen, och lagstifta 
mot exploateringen av de lägre samhällsklasserna.  
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8 Diskussion och slutsatser 
 
I det här kapitlet kommer jag att diskutera representativa och eventuellt avvikande 
exempel på de aspekter som lyfts fram i min analys som antingen bekräftar eller förnekar 
förekomsten av element i Howards berättelser som motsvarar Paxtons mobiliserande 
passioner för fascismen.     

8.1 Krisbild/problem 
 
Paxton definierar den krisbild som föranleder fascismens framväxt och allt starkare 
ställning i realiteten som den liberalhumanistiska demokratins misslyckande, men i 
fascismens föreställningsvärld handlar det i stället om ett förfall av folk och folksjäl, en 
mystisk åkomma som kräver radikala och mera intuitiva snarare än rationella lösningar. 
Demokratins misslyckande ser fascister som en naturlig följd av att demokrati inte kan 
förvalta folkets intressen eller stå emot socialismens framfart.141 
 
Någon allmängiltig och omedelbar krisbild i enlighet med Paxtons definitioner 
förekommer inte i någon större utsträckning i de historier om Conan som skildrar hans 
yngre år. Då handlar det huvudsakligen om enskilda monster, överstepräster, demoner 
eller krigare som Conan bekämpar, och då antingen i eget vinstsyfte eller för att främja 
intresset hos den omedelbara gruppen (stridskamraterna, rövarbandet, båtbesättningen, 
medresenärerna, med mera). 
 
Ett undantag i Conans unga år är novellen Black Colossus142 i vilken Conan tjänstgör som 
kapten hos legoknektarna i det lilla kungadömet Khoraja som är beläget mellan Koth och 
Shem (ungefär där södra Balkan finns idag). En mystisk härförare, Natohk den Beslöjade, 
håller på att svepa fram från ökenterritorierna i söder. Natohk har med hjälp av mörka 
krafter besegrat stora stygiska och shemitiska arméer och ingen tycks kunna stoppa hans 
framfart. Endast lilla Khoraja står mellan Natohk och erövringen av resten av de 
hyboriska rikena. Conan får av Khorajas prinsessa, Yasmela, uppdraget att möta Natohks 
här på slagfältet. Visserligen fruktar Yasmela invasion, men hennes orsaker till motstånd 
är mera personliga då Natohk, som är en vandöd och mångtusenårig trollkarl, besökt 
henne i hennes drömmar och hotat henne. Conans armé besegrar Natohks här till slut, 
men några nobla eller allmänmänskliga skäl för att stå upp mot ondskan visar Conan 
aldrig i novellen. Efter detta undantag återgår Conan under många år till situationer där 
kriserna antar vare sig kosmiskt, nationellt eller allmänmänskligt avgörande proportioner.  
 
I Red Nails143 är Conan och hans kamrat, den kvinnliga krigaren och sjörövaren, Valeria 
av det Röda Brödraskapet, på flykt undan en stygisk generals styrkor (hos vilka de hade 
tjänat) efter det att Valeria dödat generalen på grund av dennes ovälkomna närmanden. 
De flyr söderut genom Kush och finner en stad mitt i ödemarken som är omgiven av en 
hög mur. Xuchotl, som staden heter, består i stort sett av ett enda enormt slott som 
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uppdelats i två områden och i vars korridorer en skoningslös fejd utkämpas mellan två 
rivaliserande klaner. Conan och Valeria ingriper och räddar livet på en krigare som skulle 
halshuggas och förs i tacksamhet av denne till klanens säte.  Det framgår förhållandevis 
snart att efter generationer av brutalt krig i de mörka passagerna återstår endast några 
dussin krigare på varje sida. Samtliga har drivits till fullständigt vansinne av en kultur där 
hat är den härskande ideologin och där den enda glädjen finns i torterandet av fångar från 
motståndarsidan. Trots vetskapen om båda sidors galenskap och totala avsaknad av 
förmildrande omständigheter, låter de sig övertalas att kämpa för den ena sidan i utbyte 
mot så mycket guld och juveler de kan bära samt proviant för att klara sig ut ur öknen. 
Fejden, våldet och den upplevda hotbilden har intagit rollen som allomfattande kvasi-
fascistisk ideologi för xuchotlianerna, och trots att både Conan och Valeria lever med 
våldet som ständig kompanjon i sin vardag, finner de stadsinvånarnas totala hängivenhet 
till denna ideologi fullkomligt idiotisk, osmaklig och sinnessjuk: 
 

The feud had become a terrible elemental power driving the people of 
Xuchotl inexorably on to doom and extinction. It filled their whole lives. 
They were born into it, and they expected to die in it.144 

 
I novellen Jewels of Gwahlur145 fortsätter Conans utpräglat självupptagna intressen att 
diktera hans handlingar – något som kanske når sin höjdpunkt i denna historia. Här 
kommer han till det förafrikanska riket Keshan i jakt på en mytomspunnen skatt. Han 
erbjuder kungen att utbilda Keshans trupper för att bättre kunna stå emot grannlandet 
Punts räder, men endast med baktanken att han skall kunna komma åt Keshans 
nationalskatt, Gwahlurs Tänder, och därefter fly landet. Ambassadörer från Zembabwei 
har också erbjudit Keshan militär träning och har även de planer på att stjäla juvelerna, 
annektera Keshan och döda Conan. Krisen är för Conan således av en helt personlig art, 
och om något är den stora krisen Keshans, och inte Conans, då detta land måste tampas 
både med Zembabweis skumma planer och cimmerierns girighet.  
 
När han närmar sig medelåldern, däremot, börjar Conan alltmer konfronteras med lägen 
där insatserna för långt fler människor är märkbara och där han måste agera i enlighet 
med annat än lojalitet gentemot enskilda personer eller av ren själviskhet.  
 
I novellen Beyond the Black River146 har Conan hunnit bli circa 40 år och tjänstgör som 
spanare i ett aquiloniskt fort på rikets västra gräns mot de piktiska vildmarkerna. Pikterna 
är i Howards version ett vilt och otämjbart folk som skildras med många likheter till 
dåtidens, det vill säga 1930-talets, populärkulturella bild av de nordamerikanska 
indianerna. De är svartmuskiga, stridsmålade, extremt brutala, blodtörstiga och har ingen 
skönjbar samhällsstruktur utanför enskilda och ständigt stridande klaner eller stammar. 
Vid tidpunkten för denna novell har Aquilonien fått koloniala ambitioner och söker vidga 
sitt område västerut på bekostnad av pikternas traditionella territorium. Aquilonska fort 
finns upprättade med jämna mellanrum i de erövrade områdena för att beskydda de 
aquilonska nybyggarna som finns i området. Ett större krig än de regelbunda 
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skärmytslingar som blossar upp mellan pikterna och de aquilonska styrkorna hotar att 
bryta ut. En piktisk shaman har lyckats ena ett stort antal klaner och planerar att 
iscensätta ett enormt anfall för att kasta ut de förhatliga aquilonierna en gång för alla. 
Conan, i egenskap av spanare, har fått nys om denna plan och måste både hinna varna 
fortet och nybyggarna samt leda motståndet i kampen mot pikterna.  
 
Under sitt kungadöme får Conan ett antal krisbilder att agera inom. Vid ett flertal 
tillfällen tornar sig hot upp mot Aquilonien, hot som inte enbart utgörs av yttre fiender 
utan externa element i samverkan med inre fiender i hjärtat av Aquilonien.  I The Scarlet 
Citadel147 kallar Ophirs kung, Amalrus, på sin allierade, Aquilonien, för att hjälpa honom 
slå tillbaka den hatade nemediske kungen Strabonus och dennes styrkor som regelbundet 
gör räder in på ophiriskt territorium. Kung Conan rider ut med fem tusen av Aquiloniens 
tappraste riddare för att bistå sin vän i nöd. På plats finner han emellertid att det är en 
fälla. Amalrus har, med en figurativ dolkstöt i ryggen på Conan, i själva verket skapat en 
ny allians med Strabonus och lockat till sig Conan i syfte att döda honom på slagfältet. I 
denna plan ingår även en stor del av Aquiloniens aristokrati, som sedan åratal tillbaka 
känner hat för den icke-blåblodige barbar som sitter på ”deras” tron. När Conan väl är 
död är tanken att en aristokratisk marionettkung som godkänts av både Strabonus och 
Amalrus skall gripa kronan och återinföra Aquiloniens traditionella statsskick, där det 
står aristokratin fritt att behandla de lägre klasserna som de behagar. Ytterligare ett steg 
bakom kulisserna står den ondsinte trollkarlen, Tsotha-lanti, som ser i det förenade 
triumviratet Aquilonien-Ophir-Nemedien en hårt hållen lekplats inom vilken han har ett 
outsinligt förråd av mänskliga offer för alltmer diaboliska experiment med svart magi. 
Conans riddare dödas på slagfältet och kungen tas till fånga, varpå Conan inte bara måste 
finna ett sätt att fly, utan även bekämpa tre mycket olika sorters fiender (intern aristokrati, 
externa arméer samt en djävulsk, vidskeplig och gränslös ”fundamentalism”) för att återta 
tronen och återställa ordningen. Idén om en allians mellan inre och yttre fiender känns 
igen från Paxtons definitioner av den typ av hot som fascismen påstår sig värna sitt folk 
mot.   
 
I historien The Phoenix on the Sword148 är det återigen huvudsakligen från Aquiloniens 
aristokrati som hotet mot Conans tron kommer. En konspiration som leds av 
aristokraterna Ascalante, Volmana och Dion, samt generalen Gromel och trubaduren 
Rinaldo planerar att mörda Conan i sin sängkammare och åter sätta en blåblodig kung på 
tronen. Ascalante har hjälp av en stygisk magiker vid namn Thoth-Amon som har egna 
planer på att ta makten så småningom.  
 
I den kronologiskt sista historien om Conan, Conan the Conqueror,149 som även är den 
enda romanen om Conan skriven av Howard, konfronteras Aquiloniens kung av ett hot 
som har sina ekon i både Black Colossus och The Scarlet Citadel. Aquilonien står här 
under ett direkt hot om invasion från Nemedien. Aristokratiska konspiratörer från både 
Aquilonien och Nemedien har slagit sig samman (igen) och återuppväckt en ondskefull 
och enormt mäktig trollkarl, Xaltotun, som varit död i årtusenden. Xaltotun skapar en 
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övernaturlig farsot som dödar hela den nemediska kungafamiljen varpå tronen övertas av 
konspiratörernas marionett som iscensätter anfallet mot Aquilonien. I likhet med The 
Scarlet Citadel luras även här Conan ut på slagfältet där han förlamas av Xaltotuns svarta 
magi och förs i fångenskap till Nemedien medan konspiratörerna griper makten i 
Aquiloniens huvudstad, Tarantia. Här är det samma sorts ”ondskans axel” som han måste 
bekämpa som i The Scarlet Citadel, med den skillnaden att Xaltotun är mycket mera 
kraftfull än Tsotha-lanti och har mera långtgående och ödesdigra planer för hela 
mänskligheten.  
 
Enligt Paxton består fascismens ”hotbild” av en nära förestående kollaps av det samhälle 
eller grupp som fascisterna säger sig vilja rädda. Kollapsen möjliggörs genom externa 
och interna fiender som ibland samverkar till samhällets förgörande. Paxton menar att 
fascismen behöver en sådan hotbild för att motivera sin existens. Varje version av 
fascismen har specificerat sin hotbild i enlighet med sin kultur. I Nazityskland 
kombinerades det utländska, det orena, det smittobärande och det subversiva till en enda 
diabolisk gestalt – juden. Amerikanska fascister demoniserade svarta, katoliker och judar, 
medan man i Italien gjorde nidbilder av slaver, socialister, etiopier och libyer.150 I 
Howards historier om Conan förekommer visserligen hotbilder där hela samhällen – 
ibland hela mänskligheten – är nära undergången, men hoten kopplas aldrig samman med 
någon mänsklig form av etnicitet, nationalitet eller kultur. Det är enskilda kungar, 
hövdingar eller trollkarlar som söker tillskansa sig makt eller rikedomar, inte ett ”lägre” 
stående folk som söker störta ett rättmätigt härskarfolk.   
 
Natohk Den Beslöjades försök att lägga under sig den hyboriska kontinenten i novellen 
Black Colossus151 är i allra högsta grad ett hot som alla länder rimligtvis borde frukta och 
stålsätta sig mot, men det är istället en handfull etniskt blandade legosoldater i tjänst hos 
det lilla riket Khoraja som till slut besegrar hären. Hotet används inte som ett skäl för att 
radikalisera samhället eller massivt mobilisera arméer för att ”rena” kontinenten från 
hotbilden. 
 
Man kan med fog påstå att pikterna är de människor som skildras som mest omänskliga 
och genomgående aggressiva i Howards berättelser, men det våld som de riktar mot andra 
grupper är uteslutande i försvarssyfte när deras territorium koloniseras eller när 
inkräktare befinner sig på deras mark – inte genom att själva angripa Aquilonien eller 
andra hyboriska riken.  
 
Det förekommer således hotbilder – både stora och små – i berättelserna om Conan, 
hotbilder som kräver våld för att möta, stoppa eller förhindra, vilket de delar med Paxtons 
definition av fascismens lösningar på sådana problem, men hotbildernas natur skiljer sig 
från fascismens definitioner av desamma. De kriser som Conan konfronteras av under 
livet är sällan eller aldrig resultatet av en medveten uppsökning av desamma, trots 
Conans uppenbara förtjusning i strid och våldsamheter, utan är situationer som han 
antingen snubblar på eller som han engageras i till följd av någon annan situation. Endast 
i några få av Conans äventyr målar Howard upp en bild av någon sorts symbolisk 
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socialism eller något nedbrytande av en folksjäl/nation av inhemska och utländska 
element, tematiska likheter som är slående lika Paxtons definition av fascismens 
upplevda hotbilder. 
 

8.2 Individ/Kollektiv 
 
Ett genomgående tema i Howards Conannoveller är individens makt. Oavsett om 
historierna berör ett ytterst fåtal karaktärer eller om de beskriver enorma strider nationer 
emellan är det alltid individens handlingar som avgör utgången. Conan av Cimmerien 
skildras som den ultimate individen. Han känner ingen som helst lojalitet gentemot 
maktstrukturer av något slag under större delen av sitt liv. När han livnär sig som 
legoknekt i sina unga år underställer han sig motvilligt den militära befälsordningen men 
drar sig heller inte för att spetsa på sitt svärd vem som helst som skymfar honom eller 
förgriper sig på hjälplösa eller svaga människor i hans åsyn.  
 
Trots att han fram till medelålderns äntrande av Aquiloniens tron tillbringar större delen 
av sitt liv med att vandra omkring i de civiliserade rikena i den hyboriska världen, känner 
Conan aldrig något annat är förakt för kollektiva samhällsstrukturer och bugande inför 
överhöghet, vilket han tycks anse främjar ruttenhet i människors själar. I Shadows in the 
Moonlight, till exempel, kan man avläsa skillnaderna mellan både den hyboriska 
civilisationen och barbarerna, men även skillnaderna i hur de ser på varandra i det 
meningsutbyte som sker mellan Conan och Olivia, en ophirisk prinsessa som såldes som 
slav: 
 

”I am a daughter of the king of Ophir,” she said. ”My father sold me to a 
Shemite chief, because I would not marry a prince of Koth.” 
The Cimmerian grunted in surprise. 
Her lips twisted in a bitter smile. ”Aye, civilized men sell their children as 
slaves to savages, sometimes. They call your race barbaric, Conan of 
Cimmeria.” 
”We do not sell our children,” he growled.152   

 
Under läsningen av novellen Rogues in the House153 råder det inga tvivel om Conans 
förakt för för civilisationens stöttepelare. Historien börjar med att han sitter i fängelse för 
att först ha halshuggit en korrumperad präst och sedan dödat en av de arresterande 
poliserna under gripandet. I novellen Black Colossus, som har diskuterats tidigare, ser 
Conan sin roll som Khorajas armés befälhavare helt enkelt som ett arbete, en legotjänst. 
Att den till synes oövervinnerliga här som han måste möta hotar att förslava hela den 
hyboriska kontinenten rör inte Conan i ryggen. Inte heller när Khorajas riddare trotsar 
order och rider ut på slagfältet för tidigt och omedelbart förkolnas av Natohk Den 
Beslöjades svartkonst gör Conan annat än rycker på axlarna. Föraktet och/eller bristen på 
empati här är inte enbart för hela världens folk utan även för riddarnas – i Conans tycke – 
idiotiska vidhållande av en heder eller ära som är förknippad med en enskild nation, ett 
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hov eller ett folk. Intressant här är att en av Conans löjtnanter undrar varför Conan inte 
red ut med dem då det hade varit en galenskap i enlighet med cimmerierns ökända natur. 
”Aye, when I only had my own life to consider,”154 svarar han, syftande på resten av 
armén som inte lever med föreställningar om abstrakt ridderlighet, och visar här de första 
antydningarna att när han är i en maktposition så intar han en mera ansvarsfull inställning 
gentemot det lösa kollektiv inom vilket han för tillfället ingår, om än i mycket liten skala 
vid tidpunkten för Black Colossus. 
 
I novellen Queen of the Black Coast är Conan återigen en fri individ innan han sluter upp 
med Bêlit och hennes kushitiska sjörövare. Under novellens inledning är han emellertid 
på flykt undan den lokala rättvisan ännu en gång då det visade sig att Conans vägrande att 
vittna mot en vän som anhållits för att ha dödat en officer som ofredade hans flickvän 
höll på att få Conan själv dömd till fängelse för sin omedgörlighet – eller som han själv 
förklarar situationen i novellen:  ”Then the court waxed wroth, and the judge talked a 
great deal about my duty to the state, and society, and other things I did not 
understand..... the judge squalled that I had shown contempt for the court, and that I 
should be hurled into a dungeon to rot until I betrayed my friend. So then, seeing as they 
were all mad, I drew my sword and cleft the judge’s skull; then I cut my way out of the 
court.”155 I egenskap av barbar begriper han helt enkelt inte koncept såsom skyldighet 
inför stat och samhälle. Begrepp som folk eller nation och deras kraft som kittet i en 
ideologi har Conan inget som helst intresse av.  
 
Den kanske mest slående skildringen av ett kollektiv i Howards historier är i novellen 
The Slithering Shadow. I den hamnar Conan i en stad, Xuthal, i den kushitiska öknen, 
vars befolkning sover bort större delen av sina liv i ett närmast narkotiskt drömtillstånd. 
Med jämna mellanrum stiger ett övernaturligt monster upp ur underjorden och äter en och 
annan xuthalian. Stadens invånanare är emellertid så handlingsförlamade och 
ointresserade av att överge sitt drömtillstånd att de hellre spelar en form av passiv ”rysk 
roulett” där priset för att fortsätta få drömma i fred är att monstret får sitt periodiska 
lystmäte. Howard skildrar Xuthal som ett teknologiskt högt utvecklat samhälle vars 
materiella och vetenskapliga framsteg har gjort invånarna kollektivt bedövade inför sitt 
öde, och istället för att säkra deras framtid har det civiliserade kollektivet dömt sig självt 
till en långsam död. Conan har ingen förståelse för denna inställning och angriper 
monstret när han får syn på det. Närmast dödligt sårad efter striden, dricker Conan av ett 
xuthalianskt mirakelelixir som återställer hans hälsa. Howard har i novellen skildrat en 
tillfällig symbios eller möte mellan den vilde individen och det civiliserade kollektivet 
där båda har varandra att tacka för sina liv – Conan för elixiret och xuthalianerna för att 
Conan avlägsnat det monstruösa hotet. Detta utbyte av varandras bästa egenskaper för att 
kunna överleva går aktörerna ironiskt nog förbi, och Xuthals invånare råkar i strid med 
Conan då de förstnämnda endast ser en oregerlig inkräktare medan Conan bara ser dem 
som kollektivt galna. Novellen fungerar som ett destillat av Howards återkommande 
teman om individ kontra kollektiv i Conannovellerna, men med ett större inslag än 
vanligt av att individen ibland kan behöva ett kollektiv för att överleva, och till och med 
låter Conan uttrycka ett försvar för en sorts rudimentärt socialt skyddsnät när han 
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förbannar de civiliserade ländernas insisterande på att kräva betalt för mat, även av en 
som svälter, vilket enligt Conan aldrig sker i Cimmerien.156  
 
Kollektivets förtroende för överheten som en väg in i fördärvet är ett tema som Howard 
tar upp i novellen A Witch Shall be Born. Khauranernas förtroende för och blinda lydnad 
till sin älskade drottning Taramis gör att när hon störtas i tysthet och ersätts av sin onda 
tvillingsyster Salome, är det ingen som anar oråd utan alla lyder hennes order trots att 
dessa innebär att en fientlig legoarmé ockuperar det lilla riket. Den enda som 
genomskådar Salomes bluff är Conan, som tjänstgör i det kungliga gardet men som inte 
har förblindats av trohet till kunglighet, stat, nation eller folk.157  
 
Pikterna skildras genomgående i Howards noveller som fullkomligt barbariska, närmast 
djuriska i sitt beteende. De lever och strider inbördes klanvis, men enas av en shaman i 
novellen Beyond the Black River för att med gemensamma krafter kasta ut de aquilonska 
nybyggarna från deras land. Till en början är de framgångsrika och utplånar ett aquilonskt 
fort, men krigslyckan vänder, främst tack vare beslut av individer inom den aquilonska 
krigsmakten, däribland Conan.  
 
Individen spelar också en avgörande roll i fejden mellan de stridande klanerna i Red 
Nails. Det är Conan och Valerias insatser på den ena sidan som till slut rubbar 
maktbalansen. Som två ideologiskt fanatiska kollektiv skildras klanerna i staden Xuchotl 
som rabiata, oresonliga och fullkomligt utan empati för individuellt lidande – tvärtom 
njuter de av tortyren av sina offer.158 De befinner sig i ett dödläge, fångar hos sin egen 
fanaticism. Istället för att fly staden som de lever i föredrar de att leva ut sina dagar i 
fejdens tjänst.   
 
Respekten för auktoritet och kollektiv är på ett absolut minimum i novellen Jewels of 
Gwahlur. Conan är en simpel tjuv som ämnar stjäla ett lands nationalskatt och han ljuger 
och bedrar utan skam för att uppnå detta mål, trots att han vet att förlusten av 
nationalskatten troligtvis skulle störta landet i inbördeskrig.  
 
Howard ger ingen entydig bild av vare sig individ eller kollektiv i sina historier, men man 
kan se mycket tydliga tendenser i texterna. I den mån Conan har något intresse av att 
delta i ett kollektiv är det endast när han själv får föra befälet i det. Mestadels skildras 
kollektiv eller större grupper i Howards noveller som degenererade, handlingsförlamade, 
eller rent av onda. Individens värde och avgörande roll i livet betonas huvudsakligen. 
Bilden av ett degenererat och handlingsförlamat samhälle har sina ekon i motiveringen 
till fascismens självpåtagna roll som folkets eller nationens räddare. En parallell kan i 
mitt tycke dras mellan de ineffektiva samhällena i Howards noveller och hur fascister 
gärna utmålar den liberalhumanistiska demokratin. Där de förra står sig släta inför hotet 
om övernaturliga monster och onda trollkarlar, är de senare hjälplösa inför socialismens 
framfart och nationens söndervittring. Liknelserna skiljer sig emellertid åt på en mycket 
viktig punkt, nämligen när det handlar om lösningen. Fascismen söker ett förstärkt, 
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totalitärt kollektiv där man underkastar sig andra värderingar än de demokratiska. I 
Howards noveller är aldrig lösningen att man skall ingå i en förtryckande samhällsapparat 
där individen suddas ut till förmån för kollektivets bästa. Lika lite som Conan skulle 
finna sig i ett regimenterat fascistiskt kollektivt samhälle, skulle han själv ta till symboler 
såsom folk eller nation för att ena ett kollektiv.    

8.3 Gruppens utsatthet 
 
Historierna om Conan är i stor utsträckning historier om en individ och denne individs 
olika äventyr. Gruppen som utsatt entitet varierar i storlek i berättelserna, från exempelvis 
den unge Conan och de andra två männen som han tvingas samarbeta med för att 
överleva jakten genom katakomberna i Rogues in the House, till hela Aquiloniens öde när 
den medelålders Conan är rikets konung. Utvecklingen av Conans ansvarskännande för 
sina medmänniskor pendlar fram och tillbaka under större delen av livet, men ju äldre 
han blir desto mera mogen, eftertänksam och ansvarsfull tycks han bli. Resultatet av detta 
är att Howard inte betonade gruppen som utsatt entitet särskilt mycket i sina berättelser 
med undantag av de senare historierna när Conan är Aquiloniens kung och kämpar för 
sina undersåtars väl och ve.  
 
I novellen The Slithering Shadow är Xuthals invånare fullt medvetna om den fara som 
monstret Thog utgör, men anser att de fåtal människor som stryker med till följd av 
Thogs hunger är ett pris väl värt att betala för att få fortsätta drömma i sin narkotiska 
dvala och slippa ta itu med världsliga problem. Denna ovilja att bemöta ett enormt hot 
rationaliserar xuthalierna bort med en fatalistisk världssyn. Fatalismen har de anammat då 
den döljer det faktum att hotet mot gruppen till stor del beror på xuthaliernas håglöshet 
och lättja.  
 
De fejdande klanerna i Xuchotl i novellen Red Nails har institutionaliserat gruppens 
utsatthet. Den utsatthet som klanerna utsätter varandra för och som de själva utsätts för 
ses som både naturlig och önskvärd. Utsattheten är endast ett hot mot dem kollektivt då 
de långsamt håller på att utrota varandra, men inom respektive klan är fejdens hat och 
offerrollen som de båda lagt beslag på närmast en livsnödvändighet för dem, mitt bland 
all död och allt lidande. 
 
Ett intressant exempel är i Black Colossus när Conan är ung legosoldatskapten som fått 
befälet över furstendömet Khorajas lilla armé. Conans styrka är det sista som står mellan 
de hyboriska rikena och den här som under ledning av Natohk Den Beslöjade lagt de 
södra rikena under sig. Howard gör visserligen klart för läsaren att hela den civiliserade 
världen står på spel, men Conan själv verkar inte bry sig det minsta om följderna av att 
inte lyckas stoppa Natohk på slagfältet. Inte heller skickar de mäktigaste hyboriska 
nationerna styrkor för att möta hotet, och det antyds att deras apati helt enkelt beror på att 
de inte är medvetna om faran. Gruppen – hela Hyborien i det här fallet – är i en position 
av utsatthet eftersom de inte bemödar sig om att kontrollera vad som försiggår alltför 
långt utanför sina egna gränser. Howard målar i novellen upp ett scenario där den 
ovetande, civiliserade världen hotas av undergång, men räddas av en liten styrka som 
antingen inte bryr sig eller själv inser vidden av det hot som Natohks här utgör.    
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Som utsatt grupp är aquilonierna under Conans tid som regent inte enbart hotade av 
grannländernas invasionsplaner och onda trollkarlar, utan även av sin relativa frihet 
jämfört med andra hyboriska nationer. Conans tillåtelse av yttrande- och religionsfrihet 
innebär åtminstone i The Phoenix on the Sword att folket lätt blir offer för de lögner och 
den propaganda som Conans motståndare disseminerar.  
 
Paxtons definition av gruppen som en utsatt entitet i behov av omedelbar räddning så som 
den gestaltar sig i fascismens mobiliserande passion, det vill säga att denna utmålade 
nödsituation rättfärdigar vilka handlingar som helst utan vare sig lagliga eller moraliska 
överväganden,159 kan sägas förekomma i Howards noveller, men den är svår att tillämpa 
då gruppens natur skiftar både i storlek och typ åtskilliga gånger i Howards verk – likaså 
de åtgärder som vidtas för att skydda gruppen. Ibland tar man till närmast 
utrotningslikande krigsformer, som mot pikterna i Beyond the Black River och mot de 
svarta varelserna i The Pool of the Black One, och ibland gör man ingenting såsom 
xuthalierna i The Slithering Shadow. I The Phoenix on the Sword ses utsattheten på ett 
progressivt sätt av Conan som ett pris Aquilonien måste vara redo att betala för att dess 
invånare skall få säga vad de vill.  

8.4 Gruppens integritet/sammanhållning 
 
Bilden av gruppens integritet och/eller sammanhållning i Conanhistorierna är lika diffus 
och mångfaldig som bilden av gruppens utsatthet och följaktligen lika svår att likna vid 
Paxtons för fascismen relevanta mobiliserande passion. Individualismen som genomsyrar 
Howards författarskap i allmänhet och Conan i synnerhet gör att teman kring vad som 
håller ihop gruppen ofta lyser med sin frånvaro eller ses som suspekta av Howards rotlöse 
barbar. Nationell enighet eller politisk trohet tillskrivs istället många av de kollektiva 
samhällen genom vilka Conan vandrar under sina år, såsom vendhyanernas hängivenhet 
till devin (drottningen) i The People of the Black Circle, khauranernas lojalitet gentemot 
drottning Taramis i A Witch Shall be Born, och den statsbärande teologi som svetsar 
keshanerna samman i Jewels of Gwahlur.  
 
I sina yngre år ingår Conan i, och sedermera leder, sjörövarbesättningar, 
legosoldatsförband och rövarstammar i öken, djungel och berg. I de fallen hålls gruppen 
ihop av Conans ledaregenskaper, styrka och karismatiska personlighet. Medan han lever 
hos dem, känner han stor gemenskap och förbrödring, men om omständigheterna gör att 
han måste lämna gruppen eller om de utplånas, känner han ingen ånger eller kvardröjande 
nationell, ideologisk eller etnisk trohet till grupperna.  
 
Som kung är han intresserad av att hålla samman Aquilonien, och när han i The Scarlet 
Citadel och Conan the Conqueror tillfälligt störtas och tas till fånga, visar riket tecken på 
upplösning. Vid en första anblick kan det se ut som om Conan, som en fascistisk urtyp 
för den starke nationelle ledaren, är det element som håller ihop kungariket och i viss 
mån är det så, men inte av nationella eller rasmässiga skäl utan för den relativa frihet och 
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materiella välfärd som aquilonierna åtnjuter under Conans styre. När han störtas och 
aristokratin återtar makten i Aquilonien, utbryter panik bland befolkningen eftersom det 
innebär en återgång till feodalismen, utsugningen och det gamla förtrycket. Conans 
återkomst leder i de båda historierna till en allmän uppslutning i syfte att kasta ut de 
aristokratiska konspiratörerna och de nemediska invasionsarméerna.  

8.5 Det rena samhället 
 
Conan visar gång på gång upp exempel på fördomsfullhet när det gäller andra 
folkgrupper än hans egen, men samtidigt även en närmast total avsaknad av 
värdesättandet av ”blod och jord”-tanken som är närmast helig för fascismens anhängare.  
 
Shemiterna beskrivs av Howard som ”kroknästa” handelsmän med ”blåsvarta skägg,”160 
att de är ”lögnens folk”161 samt att den shemitiska själen ”finds a bright drunkenness in 
riches and material splendor.”162 Få är förmodligen de som skulle kunna utläsa något 
annat av detta än att det rör sig om en illa dold antisemitism – eller ”antishemitism”, 
rättare sagt, då de förutom en snarlik benämning även äger de egenskaper som den 
negativt stereotypiska juden gör. Conan tycks ogilla shemiter lika mycket som alla andra 
folkgrupper i den hyboriska världen, men kämpar ofta tillsammans med dem, delar 
äventyr med dem, har shemitiska vänner och Conans stora kärlek i livet, piratdrottningen 
Bêlit i Queen of the Black Coast, är shemit.  
  
Som ung pojke i Cimmerien bekämpade Conan Aquiloniens koloniala expansion då riket 
sökte införliva hans hemland, men senare i livet, i novellen Beyond the Black River, 
tjänstgör han som spanare hos aquilonierna i den piktiska vildmarken då Aquilonien 
söker vidga sina gränser västerut. Hans lojalitet till Cimmerien varade således så länge 
han befann sig i hemlandet och detta hemland angreps utifrån. Conan känner emellertid 
ingen långsinthet eller ens personligt agg mot Aquilonien utan tar värvning hos dess 
militär och deltar själv i den expansionistiska ansträngningen, även om han själv anser att 
kolonialism är korkat, orättvist och i slutändan dömt att misslyckas.163  
 
Conan uttalar under sina äventyr mängder med smädelseord mot diverse folkgrupper, 
benämningar som får den moderna läsaren att skruva sig av obehag inför den ohöljda 
bristen på politisk korrekthet. Mera intressant än den uppenbara rasismen i texterna är 
ändå att den aldrig används som ett argument för visionen om ett ”rent” eller ”renat” 
samhälle i Howards noveller. Även om de hyboriska rikena i Conans värld oftast har en 
dominerande etnisk grupp, är städerna ett myller av olika folkslag, kulturer och 
religioner. Förbud mot vissa gruppers in- eller utvandring tycks inte vila på rasmässiga 
eller etniska grunder. Även Conan, trots de emellanåt uttalade fördomarna mot andra 
folk, finner sig till rätta i den hyboriska smältdegeln och har både vänner, stridskamrater, 
handelspartners och älskarinnor av varierad etnisk karaktär. Någon tveksamhet eller 
betänklighet till följd av en förmodad förolämpning mot någon sorts cimmeriansk ”blod 
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och jord”-ideologi förekommer inte i Howards noveller. I den mån Conans ursprung tas 
upp som en relevant aspekt är det när hans enorma styrka, smidighet, kampvilja, ferocitet 
och aptit på mat, vin och kvinnor tillskrivs hans barbariska uppväxt i hemlandet. Det kan 
tilläggas att samma sorts egenskaper tillskrivs både de ”nordeuropeiska” barbarerna från 
grannländerna Vanaheim och Æsgaard, samt de ”afrikanska” barbarerna i vildmarkerna 
söder om Kush och Punt. Egenskaperna tillskrivs alltså inte rasmässiga skäl, utan handlar 
mera om barbari kontra civilisation.    
 
Sjörövarbesättningen som Conan seglar med i The Pool of the Black One består av 
zingarer, förfäderna till dagens romer enligt Howard, som han inte har några som helst 
bekymmer med att kämpa, arbeta, äta, sjunga och supa tillsammans med.164 I samma 
novell förekommer visserligen beskrivningen av en rasbaserad ondska, men det rör sig 
om en påtagligt icke-mänsklig ras – resterna av en uråldrig, förmänsklig civilisation som 
sjörövarna stöter på i jakten på en skatt på vad man trodde var en obebodd ö. Trots den 
avsmak med vilken varelserna beskrivs, finns hos Conan även en underton av beundran: 
 
                  The superb symmetry of body and limbs was more impressive at close 

range. Under the ebon skin long, rounded muscles rippled, and Conan did 
not doubt that the monster could rend an ordinary man limb from limb. The 
nails of the fingers provided further weapons, for they were grown like the 
talons of a wild beast. The face was a carven ebony mask. The eyes were 
tawny, a vibrant gold that glowed and glittered. But the face was inhuman; 
each line, each feature was stamped with evil – evil transcending the mere 
evil of humanity. The thing was not a human – it could not be; it was a 
growth of life from the pits of blasphemous creation – a perversion of 
evolutionary development.165  

 
Dessa varelser tar Conan och hans kamrater kål på till slut, men först efter det att 
varelserna har dödat ett par av besättningen. I den mån antydningar om ett rent samhälle 
finns i novellen är det inte frågan om ett mänskligt samhälle, utan ett icke-mänskligt. De 
svarta varelserna försvarar nämligen sitt eget territorium mot sjörövarna och utplånas 
därför, men man skulle kunna tolka hela den hyboriska världen som ”samhället” i behov 
av ”rening” från öns mörka, icke-mänskliga invånare i Howards novell.    
 
I The Sword of the Phoenix ondgör sig Kung Conan över hur lätt det etniska hatet kan 
piskas upp även i hans eget rike och mot honom själv: ”When I overthrew Numedides, 
then I was the Liberator – now they spit at my shadow. They have put a statue of that 
swine in the temple of Mitra, and people go and wail before it, hailing it as the holy 
effigy of a saintly monarch who was done to death by a red-handed barbarian. When I led 
her armies to victory as a mercenary, Aquilonia overlooked the fact that I was a 
foreigner, but now she cannot forgive me.”166 
 
I Howards berättelser är ras-, kultur- och religionsmedvetenheten i hög grad närvarande, 
och i likhet med mycket annat av 1930-talets västerländska populärlitteratur uttrycks 
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detta i, med dagens mått mätt, oerhört fördomsfulla former. Emellertid stannar 
fördomarna på en nivå av smädelseord och beskrivningar av olika folkgruppers attribut 
och inre, kollektiva egenskaper. Mänsklig etnicitet anges aldrig som ett skäl till 
utrensningar eller ett renande av ett samhälle. Ej heller tillskrivs en nations uppgång eller 
långsamma sönderfall en befolknings förstärkning eller ”förgiftning” genom genetisk 
blandning, även om Howard gärna beskriver sina hyboriska folkslag i exotiska, närmast 
rasbiologiska termer emellanåt.  
 
Enligt Paxton är inte rasism eller antisemitism något som automatiskt kodifieras av 
fascismen, men dess behov av att marginalisera och demonisera vissa grupper både inom 
och utanför samhället gör att de redan etablerade fördomarna inom en kultur gör att de 
blir lätta att ta till och förstärka i den populistiska retoriken.167 Rastänkandet och den 
påtagliga medvetenheten om etniska skillnader i Howards historier – påhittade eller inte – 
kan sägas fungera som en sorts ”rasistisk sparlåga”, det vill säga att den håller den 
rasistiska kitteln varm men inte kokande. Även om inte Howards historier i sig explicit 
uttalar önskemål om ett renande av samhället, kan människor som förespråkar sådana 
åtgärder finna stöd i den negativa beskrivningen av vissa folkslag i berättelserna. Denna 
aspekt av Howards historier är emellertid mycket mera tidsbunden till 1930-talet än de 
andra, då moderna former av sword & sorcery (och de historier om Conan som skrivits av 
senare författare) helt saknar den öppet rasistiska tendensen som finns i förlagan. Det är 
alltså högst tveksamt om min analysmodell skulle ge samma resultat i detta avseende om 
man tillämpade den på sword & sorcery-litteratur som producerats under de senaste 
decennierna. 

8.6 Ledare/protagonist 
 
Som ledare och karaktär genomgår Conan en utveckling under sin livstid. Han åtnjuter 
respekt oavsett om det handlar om ett litet rövarband som han leder eller när han sitter på 
den aquilonska tronen sent i livet. Från att inte känna ansvar gentemot någon annan än sig 
själv och eventuellt sina närmaste kamrater under ett tillfälligt äventyr, mognar Conan 
som person och utvecklar en känsla av ansvar och medlidande under sitt kungadöme, en 
ansvarskänsla som gör att han gång på gång, trots möjligheter och frestelser att återgå till 
ett liv som vandrare och pirat, alltid återvänder till ämbetets förpliktelser och Aquiloniens 
behov. 
 
När Conan sluter upp hos kapten Zaporavos zingariska sjörövare i novellen The Pool of 
the Black One, sliter han inte till sig makten genom en regelrätt kupp utan börjar först 
med att vinna besättningens förtroende, vänskap och respekt genom att dela deras liv och 
vedermödor. När besättningen går iland på en till synes öde ö i jakten på rikedomar, 
befinner sig plötsligt Conan och Zaporavo ensamma tillsammans. Conan, som sedan 
länge haft planer på att ta överta ledarskapet på piratskeppet och som anser Zaporavo 
vara degenererad på grund av dennes behandling av den kvinnliga fången Sancha, tar 
tillfället i akt att utmana honom. I striden som följer genomborras kaptenen och Conan 
blir zingarernas nye ledare.168  
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En liknande händelseutveckling äger rum i Shadows in the Moonlight, där Conan söker 
värvning hos piraterna i det Röda Brödraskapet efter det att hans rövarband, kozakerna, 
massakrerats i ett bakhåll av krigare från det Turanska Imperiet. Alldeles för sent inser 
Conan att deras nuvarande ledare är Sergius av Khrosha, som hyser agg mot Conan på 
grund av någon tidigare, ospecificerad incident. Deras svärd korsas inför ögonen på hela 
brödraskapet och efter en stund är det Conan som avgår med segern då Sergius ligger död 
på marken. När Conan åberopar det Röda Brödraskapets Lag som säger att han har rätt 
till ledarskapet då han vunnit den i strid, utbryter kaos då man måste vara medlem av 
brödraskapet för att lagen skall gälla och inte en utböling som Conan. Han tillfångatas 
men lyckas med lite hjälp fly när besättningen går iland på en ö. Strider med både pirater, 
övernaturliga varelser och en jättelik människoapa avlöser varandra, men i slutändan 
accepterar brödraskapet Conan som sin kapten. Då han vare sig är hämndlysten eller 
långsint accepterar Conan deras förtroende och blir deras ledare.169  
 
Som kung av Aquilonien uppvisar Conan karaktärsdrag och handlingar som i den 
hyboriska världen upplevs som närmast revolutionära. Att införa en parlamentarisk 
demokrati skulle kanske tilltala den moderna läsarens sensibiliteter, men Howard var 
förmodligen tillräckligt intelligent och intuitiv som författare för att förstå att sådana 
anakronismer omedelbart skulle transportera läsaren ut ur den förtrollning som hans 
berättelser i övrigt så omsorgsfullt skapar i narrativets sekundära värld. Conan må vara 
envåldshärskare i sitt Aquilonien, men som kung avskaffar han tortyr, förbjuder 
misshandel och utnyttjande av de lägre samhällsklasserna, och ger lika hög status till alla 
aquilonier oavsett härkomst. Han inför dessutom fullständig religionsfrihet och även 
yttrandefrihet.170  
 
Religionsfriheten medför en oväntad bonus för Conan i Conan the Conqueror då han 
efter ytterligare en i en rad statskupper befinner sig utan möjlighet att ta sig in i 
huvudstaden Tarantia för att konfrontera den onde trollkarlen Xaltotun. Conan får hjälp 
av medlemmar av Asura-kulten, en religiös minoritet som förföljdes av anhängare av den 
tidigare ”statsreligionen,” Mitra-kulten, innan kung Conan förbjöd religiös diskriminering 
och tillät alla former av tillbedjan i Aquilonien. 171   
 
I The Phoenix on the Sword, då konspiratörerna bryter sig in i kungens sovrum i syfte att 
mörda honom, tvekar Conan i det längsta att ta upp striden med skalden Rinaldo som 
ingår i den blodtörstiga gruppen. Rinaldo hade vid sidan av konspirationen gjort sig 
berömd genom att offentligt sjunga nidvisor om barbaren på tronen och hylla den forne 
diktatorn Numedides. Vare sig Conans fiender eller rådgivare begriper sig på 
cimmerierns tolerans för Rinaldo och hans likar och det stöd som de åtnjuter hos 
allmänheten. Konspiratören Ascalante fnyser föraktfullt åt vad han ser som ett 
svaghetstecken från Conans sida då denne väljer att skratta åt satir: ”Already they openly 
sing The Lament For The King in which Rinaldo lauds the sainted villain and denounces 
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Conan as ”that black-hearted savage from the abyss.” Conan laughs, but the people 
snarl.”172 
 
Conans vän och rådgivare, Prospero, tycker lika illa om Rinaldo men får inget gehör från 
cimmerierns sida. Han rekommenderar att Conan hänger Rinaldo i sin clowndräkt från 
Aquiloniens högsta torn som gamföda, men kungen skakar bara på huvudet: “No, 
Prospero, he’s beyond my reach. A great poet is greater than any king. His songs are 
mightier than my scepter; for he has near ripped the heart from my breast when he chose 
to sing for me. I shall die and be forgotten, but Rinaldo’s songs will live forever.”173 
 
Så motvillig är kungen att möta Rinaldo i strid att han inte bara vädjar om dennes 
besinning under kuppförsöket utan låter skalden först hugga honom i sidan med en dolk – 
en potentiellt dödlig skada – innan han till slut ger Rinaldo dödsstöten, vilket är ett unikt 
ögonblick i den instinktivt våldsamme barbarens liv, liksom det faktum att Conan 
erkänner sig ha blivit rörd närmast till tårar av Rinaldos sånger.174 
 
Vad som är mest intressant i detta sammanhang är att Conan instiftar lagar i Aquilonien 
som i mångt och mycket går emot hur han själv är till sin natur. Denne barbar har under 
hela sitt liv uttalat sig fördomsfullt om olika folkslag, visat förakt mot allehanda 
organiserade religioner och blixtsnabbt huggit ned människor som förolämpat honom, 
men har, tack vare vad man kan förmoda är ålderns vishet samt en fot vardera i den 
civiliserade och barbariska världen, förstått att om ett samhälle skall fungera och 
tillmötesgå så många behov som möjligt hos sina medborgare, måste deras rättigheter 
institutionaliseras i form av lagar. Conan förvandlas från en mer eller mindre 
hämningslöst fördomsfull människa till en individ som har kommit till insikt om att hans 
egna åsikter inte är till gagn för allmänheten vars rättigheter måste skyddas – hur illa han 
själv må tycka om diverse grupper. Han har insett sina egna fördomar och brister och 
lagstiftat mot dem. Detta är i mitt tycke det största beviset på den komplexitet som 
Howards barbar trots allt besitter.   
 
Som ledargestalt är Conan både enklare och mera nyanserad jämfört med många andra i 
Howards verk och inom sword & sorcery-genren. Det sistnämnda framträder som starkast 
först när Conan blir kung av Aquilonien. Conan känner visserligen ett band till sitt 
hemland Cimmerien, men med undantag av några kortare resor hem till sin bygd visar 
Conan ingen som helst trohet mot Cimmerien eller intresse för sina landsmäns öden. Den 
enligt Paxton så centrala aspekten av fascismen som utgörs av ett heligförklarande av 
blod och jord175 saknas fullständigt i Conans tankevärld. Hans lojaliteter skiftar åtskilligt 
under åren och framför allt i början av hans karriär kan hans lojalitet köpas för pengar, 
även om han oftast motsägelsefullt nog uppvisar klent intresse för materiella ting och 
världslig rikedom. Han har kunnat ”köpas” under sin tidigare karriär men har inte varit 
främmande för att bryta en överenskommelse om det visat sig att den köpta lojaliteten 
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medfört att han försatts i situationer där han tvingats handla mot den hederskodex han 
trots allt besitter. 
 
Ytterligare en intressant beröringspunkt med fascismens tankegångar förekommer i 
novellen Red Nails. Ordet fascism kommer från det italienska fascio, som betyder bunt 
eller kärve, och det latinska fasces, som betecknade den inom en bunt pinnar omslutna 
yxa som bars framför regeringstjänstemän under offentliga tillställningar i det antika 
Rom för att symbolisera statens auktoritet och enighet.176 I Red Nails skär Conan vid ett 
tillfälle av ett antal smala trädgrenar och buntar ihop dem för att tillverka ett rudimentärt 
spjut samtidigt som han berättar för Valeria om hur aquilonska rebeller som kom till hans 
barndoms Cimmerien försökte ena de ointresserade bergsklanerna genom att vädja till 
dem med en symbolisk uppvisning av hur ett antal svaga pinnar som knutits samman 
närmast blir omöjliga att knäcka. Conan rycker emellertid på axlarna under berättandet 
och tycks avfärda enighetens lockelse: ”...we always fight by clans and tribes.”177  
Novellen skrevs ursprungligen 1936 och det förefaller inte troligt att den allmänbildade 
Howard inte kände till den samtida fascismens rötter. En välvillig tolkning av passagen 
skulle kunna vara att Howard inte värderade fascismens praktiska folkmystik särskilt 
mycket då den stod i alltför stark motsättning till hans litterära hyllande av individen. 
 
Conan är med den primära världens mått mätt en brutal och skrämmande individ, men i 
kontexten av den sekundära världen i Howards berättelser – den karga, våldsamma, 
totalitärt feodala och ofta skoningslösa hyboriska tidsåldern – är han en närmast 
revolutionär ledare.  
  

8.7 Instinkter/rationalitet 
 
Ett genomgående inslag i Howards noveller om Conan är dennes rädsla för det 
övernaturliga, vilket framgår av hur ofta detta förekommer i min analys. Han må utan 
minsta tvekan dra sitt svärd eller svinga en yxa mot otaliga köttsliga motståndare, men 
anar han minsta tecken på svartkonst eller övernaturliga väsen, reser sig nackhåren på 
honom och han upplever skräck, framför allt under sina yngre år. Ju äldre han blir och ju 
fler övernaturliga fiender han besegrar desto mera avtar den mest omedelbara rädslan.  
 
I kapitlet om litteratur och tidigare forskning tog jag upp begreppen ”primära” respektive 
”sekundära” världar. J. R. R. Tolkien myntade uttrycken under ett försök att föklara hur 
fantasylitteratur fungerar. Den primära världen utgörs av vår vardagliga tillvaro, men 
sekundära världar är de inom vilka fantasyns narrativ utspelas. Naturlagarna och de regler 
som styr livet och universum i de sekundära världarna kan i princip skilja sig från våra 
hur mycket som helst, men för att de skall kunna fungera måste de lyda en intern logik, 
det vill säga vara sanna mot sig själva.178 Howards hyboriska värld är i allra högsta grad 
en sekundär värld, även om den utges inom narrativet för att ha funnits på vår planet för 
cirka tolv tusen år sedan. I Conans värld finns och fungerar magi, och övernaturliga 
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monster och demoner hemsöker dess geografi. Om man tillämpar den primära världens 
naturlagar och rationalitet på de händelser som äger rum i Howards noveller är de 
självfallet en omöjlighet och kan emellanåt upplevas som både fåniga och dumma. Å 
andra sidan är de inom Conans värld en verklighet och karaktärerna handlar 
huvudsakligen därefter. I den hyboriska världen är de som inte tror på magi de som är 
verklighetsfrånvända.  Vid ett tillfälle i novellen Beyond the Black River artikuleras detta 
i ett meningsutbyte mellan barbaren Conan och en civiliserad aquilonsk guvernör: 
 

The governor turned toward Conan and stared at him thoughtfully. 
“The soldiers, who do not believe in ghosts or devils,” he said, “are almost 
in a panic of fear. You, who believe in ghosts, ghouls, goblins, and all 
manner of uncanny things, do not seem to fear any of the things in which 
you believe.” 
“There’s nothing in the universe cold steel won’t cut,” answered Conan.179   

 
I enlighet med de naturlagar och regler som etablerats i Howards sekundära värld är 
Conan i sin tro på det övernaturliga mera rationell än de aquilonska soldater som 
guvernören beskriver. I den hyboriska världen är övernaturliga förklaringar på vissa 
företeelser i världen fullt logiska. Det är först i överförandet av fantasyns sekundära 
regler och lagar till vår primära värld som de blir allmänt ansedda som irrationella enligt 
den traditionella, vetenskapliga, västerländska uppfattningen. Fascismen, med sitt 
upphöjande av blods- och nationsmystik, ödestro och ett heligt åläggande att uppfylla 
vissa mål, är i allra högsta grad irrationell i dessa tankar då den söker tillämpa dem i vår 
faktiskt existerande primära värld som redan styrs enligt okränkbara, vetenskapliga 
naturlagar. 
 
En intressant detalj i Howards historier om Conan är att magiska krafter nästan 
uteslutande används av onda män såsom korrumperade präster och shamaner eller 
maktgalna trollkarlar. I övriga varianter av fantasy, såsom high fantasy-eposet Sagan om 
Ringen och J.K. Rowlings böcker om Harry Potter, används magi lika ofta och 
entusiastiskt av de goda som av de onda, och utan större svårigheter. I Howards 
hyboriska värld, däremot, utövas svartkonst nästan enbart genom krångliga ritualer och 
mänskliga offer – ”Because blood aids great sorcery!” utbrister exempelvis den vandöde 
trollkarlen Xaltotun vid ett tillfälle i Conan the Conqueror.180 
 
De element i Howards texter som blottläggs i min analys uppfyller kriterierna som 
Paxton ställer i sin mobiliserande passion, men dessa element inom sword & sorcery och 
fascismens ideologi existerar inom fundamentalt skilda kontexter, där den förra inte utger 
sig för att vara annat än ren fantasi medan den senare försöker upphöja irrationaliteten 
och mystiken till en sanning för att motivera faktiska handlingar i sin omgivande 
verklighet.    
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8.8 Våldsskildringen 
 
Om det finns gott om något i Howards Conannoveller så är det frossandet i allehanda 
våldsamheter. Våldet är en integral del både i Howards verk och i sword & sorcery-
litteraturen i allmänhet och förekommer i någon mån med några få undantag med endast 
ett par sidors mellanrum i varje historia. Skildringarna är, oavsett om det det rör sig om 
tvekamper ett par krigare emellan eller enorma härar som drabbar samman på slagfältet, 
oftast enormt detaljerade med beskrivningar av lemlästningar, krossade ben och 
blodfontäner som kan få moderna våldsfilmer att förefalla tama i jämförelse. 
 
Med undantag av fyra eller fem skildringar av omfattande sammandrabbningar stora 
styrkor emellan i Howards historier, är merparten av våldet begränsat till några få 
individer åt gången, även om det sker med mycket stor frekvens under historiernas gång. 
Howard använder genomgående ett mustigt och färgstarkt språk i sina narrativ, något 
som är tydligt i våldsskildringarna. Våldet – eller rättare sagt resultaten av våldet – i 
Howards historier är aldrig vackert:  
 
                  The five women of the Xotalancas were down with their throats cut before 

Conan and Valeria entered the fray, and when a man or woman went down 
under the stamping feet, there was always a knife ready for the helpless 
throat, or a sandaled foot eager to crush the prostrate skull.181 

 
                  Limp and broken he sagged across the altar, his brains oozing from his 

crushed skull….. He saw men lifted bodily and their heads cracked open 
against the stone altar. He saw a flaming torch, grasped in a monstrous 
hand, thrust inexorably down the gullet of an agonized wretch who writhed 
in vain against the arms that pinioned him. He saw a man torn in two 
pieces, as one might tear a chicken, and the bloody fragments hurled clear 
across the cavern.182 

 
                  Conan’s sword flailed down, crunching through flesh and bone…183 
 
                  …yet she closed her eyes and pressed her hands against her ears, to shut out 

the sight of that dripping sword that rose and fell with the sound of a 
butcher’s cleaver, and the gurgling cries that dwindled away and ceased. 
She opened her eyes to see (Conan) turning away from a gory travesty that 
only vaguely resembled a human being.184 

 
                  Conan’s sword sang down. The giant’s knees bent and he sank slowly in 

the snow, which turned crimson with the blood that gushed from his half-
severed neck.185   
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Skildringar av det här slaget är vanligt förekommande i Howards berättelser men 
skildringar av våldets skönhet i gruppfrämjande syfte, vilket är en av Paxtons viktigaste 
mobiliserande passioner för att identifiera fascistiska ideologier, förekommer endast som 
undantag i novellerna om Conan. Howard uppehåller sig vid våldets fruktansvärda 
detaljer oavsett vem det är som utför dåden och mot vem. Även om man avgränsar sig 
och utgår ifrån hur det ”goda” våldet skildras, det vill säga det våld som novellernas 
protagonister (Conan, hans grupp, hans armé eller de som kämpar i hans intressen) utför, 
är det huvudsakligen individens våld som skildras och då mestadels för egen vinnings 
skull – antingen i flykt, vid plundring, som hämnd, mot betalning eller i självförsvar. 
Visserligen kan Howard ibland beskriva en svärdsfäktande Conans viftande med en 
klinga i en duell som ”a singing steel whirlpool”186 eller att vapnet ”flickered like 
lightning about his head,”187 men sådana beskrivningar åtföljs utan undantag av saker 
som ”he cleft skulls, smashed breasts, severed limbs, ripped out entrails, and littered the 
deck like a shambles with a ghastly harvest of brains and blood.”188 Howard skildrar 
våldet hos både protagonister och antagonister med samma sorts underliga blandning av 
skönhet och fasa.   
 
När det gruppfrämjande våldet skönmålas är det i skildrandet av mäktiga härar som 
drabbar samman på slagfälten, och gruppen som det handlar om är utan undantag 
antingen en armé eller piratbesättning som Conan antingen ingår i eller leder. Howard 
använder i sådana beskrivningar liknelser vid andra föremål eller företeelser i världen för 
att ingjuta en elegans eller estetik i våldsutövandet, i likhet med ovannämnda 
beskrivningar av det personliga och/eller individuella våldet. Exempel på detta 
förekommer i bland annat The Scarlet Citadel: 
 
                  The Oliphants sounded a fanfare of triumph over all the plain, and the 

hoofs of the victors crunched in the breasts of the vanquished as all the 
straggling, shining lines converged inward like the spokes of a glittering 
wheel, to the spot where the last survivor still waged unequal strife.189 

 
Over against them Arbanus ordered his lines, and the allied army moved 
forward like a shimmering ocean of steel. The watchers on the city walls 
shook to see that vast host which overshadowed the powers of the 
rescuers.190  
 
With a thunderous roar the forest of lances dipped, and the great host rolled 
across the plain, gaining momentum as it came. The whole plain shook to 
the rumbling avalanche of hoofs, and the shimmer of gold and steel 
dazzled the watchers on the towers of Shamar.191 
 
The clash and clangor of steel was as that of a million sledges on as many 
anvils. The watchers on the walls were stunned and deafened by the 
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thunder as they gripped the battlements and watched the steep maelstrom 
swirl and eddy, where plumes tossed high among the flashing swords, and 
standards dipped and reeled.192  
 

Howard beskriver emellertid inte enbart sina heroiska arméer i poetiska ordalag. Av de 
ovannämnda utdragen är det endast det sistnämnda som beskriver båda styrkor i en 
sammandrabbning. De övriga är beskrivningar av de invasionsstyrkor ledda av 
korrumperade kungar och onda trollkarlar som våldfört sig på Kung Conans Aquilonien. 
Samma opartiskt estetiska beskrivning av krigshärarna förekommer även i Conan the 
Conqueror:  
 

He could see clear back to the winding Shirki, and up into the hills beyond 
the head of the valley. He could see the gleaming wedge of steel drawn up 
at the head of the terraces, the burganets of the archers glinting among the 
rocks and bushes, the silent knights motionless on their steeds, their 
pennons flowing above their helmets, their lances rising in a bristling 
thicket.193 
 
The kings of Aquilonia had long learned the worth of unbreakable infantry. 
They held their formation unshaken; over their gleaming ranks flowed the 
great lion banner, and at the tip of the wedge a giant figure in black armor 
roared and smote like a hurricane, with a dripping ax that split steel and 
bone alike.194 

 
Enligt Paxton är fascismens värdesättande av våldet intimt förknippat med dess syften. 
”Vackert” våld kan utövas av både individer och av arméer men det estetiska värdet 
kommer i och med tillägnandet av våldet till folket eller staten/kollektivets målsättningar. 
Kriget är fascismens mest radikaliserande inslag, menar Paxton, och krigsvåld i folkets 
tjänst tillskrivs därför den yttersta skönheten av fascismens förespråkare. ”If the nation or 
Volk was mankind’s highest attainment, violence in its cause was ennobling.”195 
 
Howards skildrande av massvåldet i krig har onekligen ett estetiskt skimmer över sig i 
högre grad än det individuella våldet, även om han, i likhet med sitt skildrande av 
individuellt våld, inte tonar ned den sortens jargong i beskrivningen av de ”onda” 
arméernas framfart. Han beskriver dock samtidigt hur människor i krig krossas, 
genomborras, lemlästas, brinner upp, halshuggs eller på annat sätt blir dödade, oavsett på 
vilken sida detta äger rum. Enligt min mening är det inte rimligt att tillskriva Howards 
beskrivningar av krigsvåldets effekter på människokroppen samma sorts estetiska värde 
som fascismen gärna betonar då dessa skildringar knappast skulle gagna en fascistisk 
uppvigling av en befolkning till krig. Däremot finns det helt klart drag av gruppvåldets 
estetik i Howards beskrivningar av ”hav av stål”, ”okuvligt infanteri” och ”som ekrarna i 
ett blänkande hjul.” Dessa element skulle kunna klassas som fascistiska enligt Paxtons 
definition, men då de sammanblandas med beskrivningar av det ”smutsiga” våldet är jag 
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tveksam till att det ger en fullständigt glamorös bild av kriget. Som läsare grips man 
onekligen av samma sorts spänningskänslor som när man tar del av Howards skildringar 
av kamper och våld på nära håll, i dess egenskap av genrespecifika aspekter av hjältens 
kamp mot allehanda ondska, men någon propaganda för hur tilltalande det eventuellt 
skulle vara att med svärd hugga ned någon på nära håll så att blodet sprutar har jag svårt 
att urskilja i texterna både i egenskap av mångårig läsare av Howards verk och som 
forskare. 
   

8.9 De utvaldas/starkas rätt 
 
På många sätt är karaktären Conan socialdarwinismen förkroppsligad. Han vägrar 
konsekvent underställa sig det civiliserade samhällets lagar och normer och bemöter varje 
skymf eller oförrätt med självhävdande våld i varierande grad.  
 
I två noveller, Shadows in the Moonlight och The Pool of the Black One, dödar Conan 
kaptenen hos en sjörövar- respektive fribytarbesättning i syfte att ta över ledarskapet. I 
novellen A Witch Shall Be Born avsätter Conan hövdingen för det ökenrövarband som 
han levt bland med motiveringen att han är starkast bland rövarna, har bäst 
ledaregenskaper och åtnjuter störst förtroende.196 Sjörövardrottningen Bêlit och hennes 
besättnings beundran och respekt för Conan väcks i novellen Queen of the Black Coast 
när han som sista överlevande på ett angripet handelsfartyg visar sig omöjlig att besegra 
genom fysisk kamp. Han erbjuds istället att byta sida och bli sjörövare, vilket han gör.197 
 
Conan är emellertid inte helt befriad från en hederskodex, som visserligen är sträng och 
rudimentär, men som ändå förhindrar honom från att förgripa sig på de hjälplösa och 
nödställda som han stöter på under sina vandringar i de hyboriska länderna.  
 
I en av de berättelser som skildrar Conan i övre tonåren, The Tower of the Elephant, tar 
sig den unge (då) professionelle tjuven in i en ond prästs torn för att stjäla rikedomar. Väl 
på plats, omgiven av ovärderliga skatter, finner han samtidigt en fängslad och plågad 
icke-mänsklig varelse som ber om hans hjälp. Conan rörs av varelsens bistra situation och 
släpper alla planer på att tillskansa sig materiell rikedom för att kunna lindra varelsens 
plågor och hjälpa den utkräva hämnd på prästen.198  
 
I inledningen av The Slithering Shadow är Conan och hans tillfälliga kamrat, Natala, på 
flykt undan kushitiska och stygiska styrkor som decimerat den kothiska armé som Conan 
tjänstgjort i. De vandrar i flera dagar i öknen söder om Kush och den forna slottsslaven 
Natala (som Conan tidigare befriat) har nått gränsen för vad hon klarar av. Även Conan, 
trots sin vana att uthärda strapatsrika miljöer, har försvagats kraftigt. Då ingen utväg är 
skönjbar, torde det vara i den instinktive och självupptagne cimmerierns intresse att 
överge sitt svagare resesällskap. Istället ger Conan Natala det sista av sitt vatten medan 
han själv håller på att törsta ihjäl. Visserligen leker han med tanken på att göra slut på 
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hennes lidande med ett snabbt och överraskande svärdshugg efter det att hon fått en mild 
lindring för sin törst, men intressantast är att han – trots övertygelsen om att de inte har en 
chans att överleva – väljer att ge Natala tröst och vatten när han lika gärna hade kunnat 
döda henne och leva någon dag till med det vatten han närmast slösat på henne. Conan 
visar här en barmhärtighet gentemot en svagare individ och i motsats till allt vad 
fundamentalistisk socialdarwinism heter, försakar han de magra resurser som finns till 
förmån för en i hans ögon dödsdömd varelse.199 
 
Cimmerierns förakt för människor som ger sig på svagare individer blir särskilt tydligt i 
novellen Shadows i Zamboula där Conan råkar i tvekamp med en jättelik lönnmördare 
som uppfostrats i strypandets konst sedan han var ett litet barn. Denne strypare hånar 
Conan och beskriver med sadistisk glädje hur han först fick spädbarn att strypa och sedan 
under uppväxten även unga flickor, gamla gubbar och till slut vuxna män för att öva på 
och att hundratals nackar har knäckts i hans fasansfulla grepp. Mördaren och Conan får 
under stridens gång grepp om varandras strupar och den verkliga kampen tar sin början. 
Männen är till en början varandras likar, men efter hand börjar lönnmördaren känna 
panik. Conan trycker honom bakåt tills han är lutad över en stolsrygg: 
 

Conan’s low laugh was merciless as the ring of steel. 
“You fool!” he all but whispered (…..) Did you deem yourself strong, 
because you were able to twist the heads off civilized folk, poor weaklings 
with muscles like rotten string? Hell! Break the neck of a wild Cimmerian 
bull before you call yourself strong. I did that, before I was a full-grown 
man – like this!” 
And with a savage wrench he twisted Baal-pteor’s head around until the 
ghastly face leered over the left shoulder, and the vertebrae snapped like a 
rotten branch.200  

 
Howards socialdarwinism finns förvisso närvarande i denna kamp, men poängen tycks 
ändå vara att Conan ser utövandet av styrka och våld mot svaga och försvarslösa som 
förkastligt och värt allt förakt han kan uppbringa. Conan använder sin enorma styrka för 
att finna sin väg genom den hyboriska världen, men han missbrukar den inte i form av 
våldsamheter mot försvarslösa eller vad han anser vara oskyldiga människor.  
 
Paxton beskriver fascismens vurm för socialdarwinism som ett förkastande av alla 
universella värderingar utom framgången för de utvalda folken i en darwinistisk kamp 
om herraväldet. Samhället/kollektivet kommer före mänskligheten enligt det fascistiska 
tänkandet och alla andra anspråk eller rättigheter som kommer i konflikt med detta måste 
underordna sig gruppens intressen. Han hävdar också att fascistiska regimer inte kan 
överleva utan erövrandet av nytt territorium åt de utvalda folken och att detta helst 
åstadkoms genom expansionistiska krig och koloniala aggressioner.201  
 
Någon förståelse för konceptet om lebensraum eller spazio vitale har Conan trots sin 
socialdarwinistiska läggning emellertid inte. Han tjänstgör visserligen som spejare i ett 
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aquilonskt gränsfort i de piktiska vildmarkerna i Beyond the Black River när han är i 
fyrtioårsåldern, men det är endast ett arbete för honom. Vitsen med att expandera 
Aquiloniens gränser in på andra gruppers territorium och tillintetgörandet av deras 
suveränitet begriper han sig inte på. Han tycker att Aquilonien istället borde beslagta 
delar av den egna aristokratins mark och distribuera den bland de aquilonska bönderna 
istället för att erövra mer territorium. I ett samtal med en aquilonsk nybyggare artikulerar 
han just detta: “This colonization business is mad, anyway. There’s plenty of good land 
east of the Bossonian marches. If the Aquilonians would cut up some of the big estates of 
their barons, and plant wheat where now only deer are hunted, they wouldn’t have to 
cross the border and take the land of the Picts away from them.”202 
 
Conan anser alltså inte att Aquilonien, i egenskap av det mäktigaste riket i den hyboriska 
världen, automatiskt har rätt att förtrycka andra nationer och folk eller att utvidga sitt 
territorium på bekostnad av andra. Intressant att notera är att Conan i detta skede i sitt liv 
valt att sälja sitt svärd till dem som han trots allt anser vara förtryckare, och dessutom 
förtryckare vars koloniala expansion han själv bekämpade som tonåring när Aquilonien 
sökte erövra och annektera delar av Cimmerien.203 Denna antikoloniala inställning är 
något som Conan lever upp till när han några år senare själv erövrar Aquiloniens tron och 
en övertygelse som han inte överger ens när han i Conan the Conqueror uppmanas av 
sina rådgivare att anfalla och erövra grannländerna som intrigerat mot honom och 
Aquilonien: ”Let others dream imperial dreams. I but wish to hold what is mine. I have 
no desire to rule an empire welded together by blood and fire. It’s one thing to seize a 
throne with the aid of its subjects and rule them with their consent. It’s another to 
subjugate a foreign realm and rule it by fear.”204   
 
Conan må vara en okuvlig individ och snar att vredgas till våldsamheter emellanåt, men 
han utnyttjar inte sin styrka och förmåga att betvinga sin omgivning i syfte att förgripa 
sig på dem som är svagare än han själv, vare sig på det individuella planet eller i 
egenskap av kung. Cimmerierns åsikter motsvarar alltså inte på ett tillfredsställande sätt 
Paxtons kriterier för vare sig den fascistiska vurmen för socialdarwinismen i folkets 
tjänst, dess expansionslust eller dess grundtanke som gör gällande att makt både är rätt 
och ger rätten att betvinga andra folk och nationer till förmån för den egna gruppen 
endast för att man kan och vill.  
 

8.10   Slutsatser 
 
Syftet med min undersökning har varit att med hjälp av en beskrivande idéanalys 
vetenskapligt utröna om det finns element inom sword & sorcery-genren som kan 
kopplas samman med fascistiska strömningar. Detta har jag gjort genom att undersöka 
urtypen för denna inom fantasylitteraturen populära subgenre, Robert E. Howards 
berättelser om barbaren Conan, då Howards skapande av sword & sorcery skedde 
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ungefär samtidigt som fascismen uppstod och vann framgång i åtskilliga västerländska 
samhällen.  
 
Jag änvände mig av en litteratursociologisk analysmodell bestående av ett antal 
idealtyper modifierade från Robert O. Paxtons så kallade mobiliserande passioner med 
vilka han definierar de grundläggande elementen i fascismens ideologi eller idévärld. 
Idealtyperna använde jag i närläsningen av Howards historier i syfte att lyfta fram 
element som eventuellt liknar eller skiljer sig från dem.  
 
Resultaten har jag först redovisat under ett antal rubriker bestående av idealtyperna och 
sedan diskuterat i ljuset av Paxtons definitioner av fascismens egenskaper.  
 
Enligt min mening har mina resultat visat att det är tveklöst så att man med hjälp av att 
definiera element som ingår i fascismens världsåskådning och ursprung kan finna likheter 
i Howards texter om Conan. Vissa saker stämmer mycket bra överens, såsom skildrandet 
av våldets skönhet och inslaget av socialdarwinism, men dessa kompletteras samtidigt av 
undantag i Howards författarskap och tvetydiga signaler, såsom ett emellanåt uttalat 
förakt från Conans sida för krafter som våldför sig på de svaga eller på annat sätt skor sig 
på deras försvarslöshet, eller att estetiskt tilltalande skildringar av våld alltid 
ackompanjeras av fasansfulla beskrivningar av blodfontäner, krossade skallar, 
hjärnsubstans och dödsgurglingar både hos, och tillfogade av, ”goda” och ”onda” i 
Howards verk.  
 
Enligt Paxton är expansionistisk krigföring oumbärlig för fascistiska samhällen. Kriget är 
nödvändigt för sammanhållningen, disciplinen och den explosiva energin hos fascistiska 
regimer.205 Som kung är Conan däremot inte bara motståndare till kolonialistisk 
expansion, utan vägrar inleda angreppskrig mot sina grannländer. Inte ens efter det att de 
nemediska invasionsarméerna – som våldfört sig på den aquilonska landsbygden under 
ockupationen – drivits tillbaka över gränsen beordrar Conan sina strykor att attackera 
Nemedien och störta Kung Tarascus.206 
 
De irrationella inslagen i Howards historier, såsom svartkonst och magi, monster och 
övernaturliga väsen är påtagliga, men rationalism och irrationalism fungerar på två olika 
plan inom fantasygenren över lag, och inom sword & sorcery i synnerhet. Med den 
primära världens – det vill säga vår verkliga, västerländska, vetenskapliga världs – mått 
mätt är all form av övertro irrationell, men i den sekundära eller imaginära världen finns 
annorlunda regler för hur verkligheten är konstruerad. Det andra sättet som rationalitet 
och irrationalitet fungerar på är hur den sekundära världens karaktärer förhåller sig till det 
övernaturliga i sin värld. I en verklighet där själsätande vindunder från underjorden är en 
realitet vore det högst irrationellt att inte ta ett sådant hot på allvar. Fascismen söker 
också förklara sambanden i världen med hjälp av irrationell mystik och mytbildning, men 
med den stora skillnaden att de inte förlägger den till en sekundär värld utan försöker föra 
över dess regler på den primära världens verklighet. Gränsen mellan mystik och rationell 
vetenskap suddas ut ytterligare av fascismens anhängare som inordnar både konst och 
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206 Howard, Robert E. (1967). Conan the Conqueror, s. 220-221 
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övriga kulturella yttringar samt vetenskap under statens kontroll, där de används som en 
resurs för att ge legitimitet åt mystiken och irrationalismen.207   
 
Conan är en fysiskt och psykiskt okuvlig jätte till krigare som inte respekterar vare sig 
samhälle, lag eller ordning under större delen av sitt liv, men på samma gång kan han 
knappast påstås vara en fascistisk hjälte då just inordnandet i det fascistiska samhällets 
rigorösa och likriktade struktur är en hörnsten i fascismens grundidé. Enligt Paxton är en 
integral och ofrånkomlig del av fascismens idévärld eliminerandet av individen och det 
fullständiga utplånandet av den privata sfären.208 I ljuset av den tanken är Conan snarare 
en ren anti-fascist, då han i ett spekulativt möte med just ett sådant samhälle förmodligen 
hade uttryckt samma förakt som han gör mot de andra samhällen han stöter på i Howards 
historier, och det vore inte ett orimligt antagande att förmoda att Conan gladeligen även 
hade använt sitt svärd mot dess hantlangare.  
 
Jag kan mycket väl tänka mig att en form av kritik som skulle kunna riktas mot min 
analys är att Conan i själva verket slutar sina dagar som en sorts diktator i form av 
Aquiloniens enväldige härskare och därför skulle vara allt annat än en hjälte eller 
protagonist att sympatisera med. I likhet med beskyllningarna om att fantasy skulle vara 
irrationell på grund av dess övernaturliga element, är emellertid den tolkningen 
ytterligare ett fall av att man söker sudda ut gränserna mellan vår primära och Howards 
sekundära värld. Diktatorn Conan kan inte rimligtvis beskrivas som en fascistisk tyrann i 
enlighet med Paxtons definition, då han i sitt Aquilonien tillåter åsikts- och 
religionsfrihet, multietnicitet, har avskaffat tortyr och förtryck av de lägre klasserna samt 
är antikolonialist och motståndare till erövringskrig. Paxton skiljer på traditionellt 
auktoritära högerdiktaturer och fascistiska samhällen, där de förstnämnda söker 
passivisera sina befolkningar och styra dem uppifrån, och där de sistnämnda istället söker 
engagera och forma sina befolkningar till ett integrerat samhälle av disciplinerade, 
härdade kämpar där alla enas kring en och samma politiska/religiösa/nationella/etniska 
element.209 Religions- och åsiktsfriheten som Conan tillåter rimmar även illa med 
traditionella högerdiktaturer där statskyrkan och massmedia ofta används som ett medel 
för att kontrollera befolkningen.210  
 
Ingen vettig, demokratiskt sinnad människa kan sannolikt längta efter ett verkligt 
statsöverhuvud av Conans typ i den primära världen, men inom den howardianska 
sekundära världens kontext är Conan så nära en demokratisk ledare man kan komma. 
Den västerländska demokratiska traditionen har varit under utvecklande under tusentals 
år. Det plötsliga införandet av en parlamentarisk demokrati i en tidigare av feodalism 
genomsyrad civilisation som den hyboriska hade därför varit en störande anakronism och 
slagit den sekundära världens regler och lagar ur spel, vilket hade brutit narrativets 
förtrollning. Conans milda variant av envälde fungerar som en symbol för den frihet vi 
vurmar för i den primära världen, på samma sätt som de sekundära världarnas hjältar, 
äventyr och faror fungerar som enklare modeller och symboler för personer och 
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situationer i vår primära värld. Man kan även vända på argumentet för att illustrera 
samma sak: om Conan som kung hade infört ett ännu större förtryck än i de övriga 
hyboriska rikena så hade man som läsare förmodligen tappat sympatin för Conan därför 
att övriga regenter plötsligt skulle symbolisera den primära världens mera demokratiskt 
sinnade nationer, eller så skulle läsaren inte längre uppfatta någon skillnad mellan Conan 
och de övriga regenterna i Hyborien. 
 

8.11   Förslag på fortsatt forskning 
 
I den mån potentiella forskare inte håller med mig när det gäller distinktionen mellan den 
primära och sekundära världen och hur det i sin tur medför skilda regler för hur man som 
läsare förhåller sig exempelvis till det irrationella, våldet och socialdarwinismen i sword 
& sorcery, skulle man kunna strukturera framtida ideologiska analystiska studier kring 
reaktionära, konservativa, liberala eller marxistiska idéer. Ett annat potentiellt intressant 
ämne att studera inom sword & sorcery är synen på teologi och i vilken mån den i 
samverkan med (eller i motsats till) de synligt irrationella elementen inom narrativen 
(demoner, spöken, monster, med mera) dikterar människors handlingar och/eller 
livsvillkor. Man skulle även kunna ta fasta på och fördjupa studier kring enskilda element 
inom sword & sorcery, som exempelvis användandet av vissa symboler eller verktyg, och 
vad de fyller för funktion både i genren, och hur de eventuellt påverkar genrens placering 
inom ett större sammanhang.  
 
Ett helt annat perspektiv man kan anlägga är forskningen kring mottagaren/konsumenten 
av sword & sorcery-litteratur – vilka är det som läser den? Finns det någonting 
gemensamt och utmärkande hos dem som man kan avgränsa och studera? 
Användarstudier med utgångspunkt i exempelvis John Fiskes teorier om konsumentens 
aktiva skapande av olika meningar beroende på socialt och intellektuellt bagage vore i 
mitt tycke intressant. En studie uppbyggd med hjälp av Bourdieus fältteori vore kanske 
också lämplig för att placera konsumenterna och genren i ett större perspektiv, där man 
undersöker var sword & sorcery är placerat inom det litterära fältet och vilka faktorer det 
är som avgör placeringen.   
 
Den typ av forskning som jag efterlyser mest är en där man prövar och eventuellt 
vidareutvecklar min tes om att skillnaden mellan sword & sorcery (och i vidare mening 
fantasygenren som helhet) och fascismen (och även, vilket jag misstänker, extrema 
vänsterideologier) är den förras respekt för gränsen mellan den primära och sekundära 
världen och den senares aktiva försök att sudda ut samma gräns. Även här skulle 
användarstudier i form av personintervjuer, till exempel, kanske resultera i intressanta 
data kring fantasyläsarens syn på fantasi och verklighet och den politiska extremistens 
syn på desamma.  Jag är övertygad om att studier av ovannämnd typ tillsammans med 
forsking kring fantasyns och fascismens ursprung kan erbjuda relevanta och viktiga 
insikter om deras likheter, men framför allt deras skillnader, och därigenom även öka 
förståelsen av och förmågan att bekämpa totalitära ideologier. 
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8.12   Kommentar 
 
Denna uppsats sökte finna belägg för likheter i form av teman och symbolik i fascismens 
ideologi och sword & sorcery-litteraturen. Min undersökning har som sagt i mitt tycke 
visat många likheter mellan fascistiska element och fantasysubgenren sword & sorcery, 
men vad betyder detta? Hur skulle man kunna tolka det? Jag anser inte att man utifrån 
likheterna kan dra slutsatsen att sword & sorcery är fascistisk till sin natur. Otvetydiga 
belägg för det kan jag inte finna. Sådana eventuella slutsatser kräver andra typer av 
undersökningar med andra teorier och analysmodeller.  
 
Det är lätt att stirra sig blind på detaljerna i fenomenens yttre attribut, såsom muskulösa, 
svärdsvingande hjältar med hornprydda hjälmar eller storslagna strider med höga insatser 
för utvalda grupper av människor, men det är min övertygelse att detta inte bidrar till en 
större förståelse av lockelsen hos eller framgången för båda företeelser. Svenska 
nynazisters framträdande användning av den svenska flaggan kan knappast ses som ett 
bevis för att alla som visar upp en svensk flagga i diverse sammanhang per automatik 
skall klassas som nazister. Som jag ser det hämtar både fascismen och sword & sorcery-
litteraturen sin näring i en mylla bestående huvudsakligen av människors behov av flykt 
från vardagen och det moderna samhällets komplexitet. Båda hämtar sina symboler från 
ett historiskt-mytologiskt förflutet och omvandlar dem till verktyg med vilka de kan föra 
fram budskap, med den skillnaden att den ena, sword & sorcery, respekterar gränsen 
mellan den primära och sekundära världen, medan den andra strävar efter att sudda ut den 
i maktsökande syfte.  
 
Jag betraktar fantasylitteraturen i stort, och sword & sorcery i synnerhet, som en sorts 
förenklad modell av verkligheten, där man som läsare (eller filmtittare, eller PC-spelare) 
träder in i en arena där man får utlopp för människans uråldriga behov av lätthanterliga 
situationer och snabba, effektiva lösningar på problem utan ödesdigra biverkningar. Jag 
tror att genren fungerar på samma sätt som skräckfilmer eller skräckromaner, det vill säga 
som en katarsis för konsumenten, som fyller behovet av tillfällig flykt eller avkoppling 
från en komplicerad verklighet utan att man för den skull vill överge den. Fantasyn söker 
förenkla den verkliga världens problem i en modell, men fascismen strävar efter att 
förvandla modellen till verklighet.  
 
Brins och Alpers kritik av fantasyn i allmänhet, och sword & sorcery i synnerhet, 
framstår i ljuset av min analys som beroende av samma utsuddande av gränserna mellan 
den primära och sekundära världen som fascismen ideologiskt vilar på. Med det menar 
jag självfallet inte att vare sig Brin eller Alpers har en fascistoid läggning, men 
realiserandet av de hot som de tycker sig se i fantasylitteraturen bygger på att den 
genomsnittliga läsaren, i likhet med fascisten, inte kan eller vill upprätthålla gränserna 
mellan den primära och sekundära världen. Det är för övrigt ett utsuddande av gränser 
som de använder godtyckligt enligt min åsikt, då de inte ägnar någon som helst tid åt 
förklarandet av hur omöjligt det är att biologiska varelser såsom drakar, tomtar eller 
talande lejon kan existera. De ägnar sin kritik av det farliga inom fantasylitteraturen 
uteslutande till de unkna värderingar de tycker sig se, och ignorerar den möjlighet att just 
drakar, tomtar och talande lejon kan fungera som tydliga markörer att ”we’re not in 
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Kansas anymore”, för att låna ett uttryck från Dorothy i fantasyfilmen The Wizard of Oz, 
och att den genomsnittliga fantasykonsumenten kanske har en välutvecklad förmåga att 
skilja på vad som fungerar – och är eftersträvansvärt – i den primära respektive sekundära 
världen.  
 
Jag vill bestämt hävda att sword & sorcerys kritiker stirrar sig blinda på fel sak och därför 
undgår det samband mellan fascismens idéer och sword & sorcery som skulle ge större 
klarhet i och eventuell förståelse för den psykologi som ligger bakom lockelsen hos 
populistiska politiska rörelser. Båda har, som sagt, sitt ursprung i ett grundläggande 
mänskligt behov av fantasi och lätta lösningar på komplexa problem, men sword & 
sorcery har enligt min åsikt fått stå som syndabock i dåligt underbyggda attacker som 
antyder att genren är en sorts inkörsport till fascism. Istället anser jag att man bör 
fokusera sina ansträngningar på exempelvis skillnaden mellan den genomsnittlige 
fantasykonsumentens uppfattning om skillnaderna mellan den primära och sekundära 
världen, och den genomsnittlige fascistens ovilja eller oförmåga att dra gränser mellan 
den primära och sekundära världens regler.  
 
Min egen slutsats är visserligen färgad av mina personliga glasögon i form av ett livslångt 
ansamlande av intellektuellt och känslomässigt bagage, för att inte nämna en periodiskt 
stor konsumtion av fantasylitteratur, men jag tror att den äger en giltighet. Om inte annat 
kan man betrakta mina slutsatser som en uppmaning – och en utmaning – att fördjupa 
forskningen kring fascismens och sword & sorcerys gemensamma ursprung för att förstå 
varför och på vilket sätt de utvecklades åt olika håll.  
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9   Sammanfattning 
 
Jag har i denna magisteruppsats sökt finna om och/eller till vilken grad fantasysubgenren 
sword & sorcery innehåller fascistiskt ideologiska element. Bakgrunden till 
undersökningen utgörs av dels mitt eget stora intresse för litteraturen inom subgenren och 
den övergripande fantasylitteraturen, och dels att den kritik som jag har kommit i kontakt 
med som gör gällande att sword & sorcery är fascistisk till sin natur inte har något synligt 
stöd i samhällsvetenskapliga teorier eller metoder. Min teori till varför det ligger till på 
det sättet är att den allmänt vedertagna uppfattningen om vad fascismen är för något är 
för trubbig och tillämpas alltför lättvindigt som en etikett på saker och företeelser som de 
flesta anser inte hör hemma inom ett demokratiskt samhälle. 
 
Syftet med uppsatsen har alltså varit att först finna en definition av vad fascismens 
ideologiska eller idémässiga element består av, och sedan tillämpa dessa i en 
speglingsteoretisk undersökning av fantasysubgenren sword & sorcery för att se om 
likheter finns. I samband med detta valde jag att gå tillbaka till subgenrens rötter. När 
fascismen uppstod och växte i styrka under 1920- och 1930-talet skedde det samtidigt 
som den så kallade pulplitteraturen hade sin mest populära period. I dessa novellmagasin 
föddes den moderna sword & sorcery-litteraturen i och med Robert E. Howards 
äventyrsnoveller, främst de med karaktärern Conan i centrum. Barbarens strapatsrika och 
rafflande äventyr kom att definiera subgenrens teman och yttre egenskaper ända fram till 
våra dagar då litteraturen är mera populär än någonsin. Howards Conannoveller föreföll 
därför – förutom deras emblematiska egenskaper – som det tidsmässiga och 
sociokulturellt mest lämpliga exemplet att studera speglingsteoretiskt.  Uppsatsens syfte 
och problemformulering konkretiserade jag i tre delfrågor: 
 
- Vilka är de grundläggande ideologiska eller idémässiga elementen inom fascismen? 
- Förekommer det element i Howards verk som eventuellt kan liknas vid dessa? 
- I vilken utsträckning kan de sägas likna varandra? 
 
Jag valde att bygga upp min undersökning som en idécentrerad idéanalys, det vill säga en 
analys där innehållet i ett budskap eller en idé är i centrum, vilket kan jämföras med en 
aktörscentrerad idéanalys där man utgår ifrån vem eller vad det är som framför buskapet 
eller idén. Med andra ord fokuserade jag på texten snarare än på författaren i 
undersökningen. Undersökningen är också en beskrivande idéanalys, det vill säga att den 
söker presentera vad de olika elementen är för något genom att man infererar betydelser i 
innehållet. Detta kan jämföras med en förklarande idéanalys där man söker förklara hur 
och varför vissa ideologier eller idéer uppstår.  
 
Mina definitioner av fascismens idémässiga innehåll fann jag i boken The Anatomy of 
Fascism av Robert O. Paxton, i vilken fascismen som renodlad och enhetlig ideologi 
avfärdas men där idémässiga element som är gemensamma för alla hittills kända former 
av fascism destilleras och sammanställs i nio stycken ”mobiliserande passioner.” Dessa 
mobiliserande passioner valde jag sedan att utgå ifrån i konstruerandet av min 
analysapparat. Den sistnämnda skapade jag genom att omvandla Paxtons mobiliserande 
passioner till en serie idealtyper, vilka är en tankekonstruktion, en modell utformad i 
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syfte att renodla vissa företeelser i en undersökning och är i mitt tycke särskilt lämpade 
för att foga samman olika ideologiska beståndsdelar till en mera konkret ståndpunkt. 
Detta visade sig synnerligen användbart då jag sökte finna ett specifikt politiskt innehåll i 
texter som inte explicit utgav sig för att vara politiska. Idealtyperna tillämpades på 
Howards historier om Conan som ett ”raster” i syfte att blottlägga eventuella fascistiska 
element. 
 
Jag valde ut samtliga av Robert E. Howards historier om Conan, 18 noveller och en 
roman, för min analys. Under närläsningen av dessa tillämpade jag mitt raster av 
idealtyper och lyfte fram de aspekter i Howards texter som antingen överensstämde med 
idealtypernas definitioner eller som utgjorde motsägelser eller motsatser till dem. Vad 
min undersökning visade var att det enligt Paxtons definitioner kan sägas finnas 
fascistiska element i berättelserna om Conan och därmed i förlängningen även inom 
sword & sorcery. Bland annat finns det starka inslag av socialdarwinism och estetiskt 
skönmålande beskrivningar av krigsvåld – båda vilka är egenskaper som hör hemma i 
fascismens tankevärld. Vad min undersökning också visade var att dessa inslag 
ackompanjerades av lika motsägelsefulla resultat där exempelvis socialdarwinism 
motarbetas eller skildras på ett negativt sätt och där fasansfulla beskrivningar av våldets 
effekter förekommer. Andra saker stämmer inte alls med Paxtons beskrivningar av 
fascismen, såsom Howards hyllande av individen över kollektivet, frånvaron av 
demoniseringen av en marginaliserad grupp i samhället och uppmaningar till ett 
”renande” av nationen, bristen på upphöjandet av protagonisternas nationella tillhörighet, 
och närvaron av en direkt och påtagligt fientlig inställning till kolonialism och 
expansionistisk krigföring. 
 
Vad jag anser att min undersökning har visat är att det finns vissa inslag i Howards 
historier som har likheter med idéer inom fascismens tankevärld, men att Paxtons nio 
mobiliserande passioner inte uppfylls på ett otvetydigt sätt. Motsägelserna och 
motsatserna är för många i mitt tycke, och jag tror att det istället rör sig om att fascismen 
och sword & sorcery är barn av samma tid och har vuxit fram ur en gemensam mylla som 
utgörs av en längtan till en enklare värld och människans behov av fantasifull flykt undan 
vardagen. Denna mylla består även av den mytisk-historiska symbolik från vilken båda 
företeelser hämtar egenskaper och teman. Jag anser emellertid inte att de är närmare 
besläktade än så, och att kritiken som framförs mot sword & sorcery utgår ifrån att dess 
konsumenter – i likhet med fascister – inte kan eller vill se skillnaden mellan fantasi och 
verklighet.    
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Bilagor 
 

Presentation av empirin 
 
I denna bilaga presenterar jag de olika beståndsdelar i Howards historier om Conan som 
lyfts fram med hjälp av min analysmodell. 
 

Krisbild/problem 
 
Här presenteras de problem, utmaningar eller kriser som berättelsernas protagonister står 
inför i Howards berättelser. I normala fall förekommer inte fotnoter i bilagor, men jag 
anser inte att full transparens i mitt arbete kan uppnås utan att jag hänvisar till exakt de 
sidor från vilka min analysapparat har lyft fram de element som ingår i min 
undersökning. Jag har därför valt att frångå den ortodoxa regeln och i stället redovisa 
varifrån jag har hämtat mitt material. 

The Frost Giant’s Daughter 
 
Conan är den siste överlevande i en strid mellan en grupp krigare från Vanaheim och 
Æsgaard, av vilka Conan stred tillsammans med de sistnämnda. Halvt ihjälslagen och 
nära döden ser den unge cimmeriern plötsligt hur en underskön och närmast naken 
kvinna uppenbarar sig i snön. Denna kvinna förtrollar Conan i syfte att locka honom till 
sin död. Hon är nämligen Atali, frostjätten Ymirs dotter, och har sedan urminnes tider 
bedrivit jakt på krigare på bergsländernas slagfält. Dessa lockar hon med magiska 
besvärjelser som väcker deras lusta varpå de följer henne rakt i famnen på hennes två 
bröder, jättelika krigare som dödar offren och skänker deras hjärtan till Ymir. Conan 
måste således besegra både jättarna, Atalis besvärjelser och det mördande klimatet på 
bergssluttningen.211  

The God in the Bowl 
 
En natt bryter sig Conan in på ett museum i den numediska staden Numalia. Innan han 
hinner stjäla något, finner han nattvakten ståendes over museiägarens döda kropp. 
Nattvakten tror att det är Conan som har mördat mannen och stadens polischef med 
konstapel anländer för att reda ut saken. Conan måste bevisa att han är oskyldig till 
mordet genom att hjälpa till med att finna den verkliga dödsorsaken.212 

The Tower of the Elephant 
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Conan, cirka 17 år i denna novell, livnär sig som tjuv i den zamorianska staden Arenjun, 
även kallad Tjuvarnas Stad. Hans nyfikenhet och girighet väcks av historier om 
Elefantens Torn, ett citadel i vilket prästen Yara bor och där ofattbara rikedomar sägs 
vara gömda. Conan känner sig utmanad av tornets påstådda ointaglighet och bestämmer 
sig för att göra ett inbrott. När detta har genomförts finner Conan en varelse i tornet som 
fängslats och torterats av Yara i århundraden i syfte att utvinna magiska kunskaper för att 
stärka den onde prästens makt. Varelsen vädjar till Conan om en sista chans att hämnas 
mot Yara.213  

Rogues in the House 
 
Conan erbjuds av en ung adelsman, Murilo, att fritagas ur det häkte i vilket han sitter för 
att ha halshuggit en präst som förått honom. I gengäld måste Conan lönnmörda den 
korinthiske kungens hovpräst, Nabonidus, i dennes torn. Väl på plats fångas både Conan 
och Murilo i tornets underjordiska gångar men finner samtidigt att Nabonidus också är en 
fånge i sitt eget hem. Den sistnämndes betjänt, en primitiv, gigantisk och yetiliknande 
varelse från de zamoranska bergen vid namn Thak, har stängt alla utgångar och ämnar 
döda hela sällskapet. De tre männen måste nu lägga sina trätomål åt sidan och samarbeta 
mot det monster som jagar dem i mörkret.214  

Shadows in the Moonlight 
 
Som den siste överlevande i ett kozakiskt rövarband som massakrerats av styrkor ur det 
Turanska Imperiet, flyr Conan tillsammans med haremkvinnan Olivia i en liten båt ut i 
Vilayethavet. De går iland på en ö och upptäcker att en piratbesättning, det Röda 
Brödraskapet, gått iland på samma ö. Conan försöker sig på att köpslå med piraterna om 
en säker hemfärd till kusten, men hamnar i en tvekamp med piratkaptenen som hyst agg 
mot Conan sedan ett antal år tillbaka. Conan hugger ned kaptenen och kräver ledarskapet 
i enlighet med piraternas lagar, men tillfångatas av besättningen som anser att lagarna 
endast gäller de som redan är medlemmar i Röda Brödraskapet. Piraterna tar skydd i en 
uråldrig tempelruin för natten, ett tempel som är fyllt med naturtrogna järnstatyer som 
föreställer långa och aggressiva krigare. När månen lyser, väcks statyerna till liv och 
Conan måste rädda sig själv och Olivia undan både pirater och stayer samt finna ett sätt 
att fly ön.215  

Black Colossus 
 
Conan är i denna historia en kapten hos ett legoknektsregimente i det lilla riket Khoraja 
på gränsen mellan Koth och de stora ökenviddena i söder. Ur dessa vidder kommer den 
mystiske Natohk Den Beslöjade, som med svart magi och en allt snabbare växande här 
har besegrat ett stort antal stygiska och shemitiska arméer på sin väg norrut mot hjärtat av 
den hyboriska civilisationen. Natohk har även på övernaturlig väg besökt den 
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khorajanska prinsessan Yasmela i hennes drömmar och lagt beslag på henne som sin 
framtida brud. Yasmela, som saknar förtroende för sina egna riddare, och som fått råd av 
ett orakel att söka hjälp hos den förste man hon stöter på utanför slottet, befordrar Conan 
till överbefälhavare för den khorajanska styrka som rider ut för att möta Natohks här på 
slagfältet. Den i egenskap av ledare relativt oprövade Conan och hans män är det enda 
som står i vägen för Natohks invasionsplaner.216  

Queen of the Black Coast 
 
Conan är den sista överlevande på ett handelsskepp som överfalls av piratdrottningen 
Bêlit och hennes kushitiska sjörövare. Hans styrka och mod imponerar på Bêlit och hon 
erbjuder honom att behålla livet om han ansluter sig till hennes besättning. Detta gör han. 
Under en färd inåt land längs Zarkhebafloden söder om Kush, finner piraterna ruinerna av 
en stad som vaktas av ett flygande, köttätande monster. Piraterna, som är förblindade av 
de skatter de finner i ruinerna, uppmärksammar inte hotet förrän det är för sent. Conan 
har under färden med piraterna blivit förälskad i Bêlit och tvingas se på när hon blir 
dödad av monstret. Besättningen berövas livet en efter en, och till slut återstår endast 
cimmeriern, driven närmast till galenskap av hämndbegär. En titanernas kamp tar sin 
början.217 

The Slithering Shadow 
 
I öknen i södra Kush tar Conan och kamraten Natala skydd undan solen och torkan i en 
uråldrig och till synes övergiven stad, Xuthal, i denna. Staden är emellertid inte övergiven 
men befolkningen tillbringar större delen av sina liv i en dvala. Flera tusen år tidigare 
ansåg de sig ha uppnått höjdpunkten av teknologisk och filosofisk utveckling och började 
istället alltmer fördriva tiden med att vara försjunkna i de drömmar som användandet av 
den svarta lotusen medför. Hela Xuthal slumrar med undantag av de individer som då och 
då vaknar upp en kort stund för att äta någonting eller uträtta andra ärenden. Xuthal 
byggdes oavsiktligt ovanpå en hemlig port till en annan värld, och sedan århundraden 
tillbaka hemsöks Xuthal av ett spöklikt monster, Thog, som med ojämna mellanrum 
kommer ut ur denna port och vandrar i Xuthals korridorer i jakt på mänsklig föda.218 

A Witch Shall be Born 
 
Den khauranska drottningen Taramis störtas och fängslas av sin okända tvillingsyster 
(och häxa) Salome. Denna utnyttjar folkets kärlek till drottningen och utger sig för att 
vara hon. Salome låter generalen Constantius marschera in i Khauran med sin legoarmé 
av shemiter. Hon inför en polisstat där Constantius får härja fritt så länge hans armé 
håller ordning och gör att hon kan fortsätta med sin nyligen införda praktik att offra 
människor till den ohyggliga varelsen Thaug som huserar i stadstemplet. Conan var 
kapten vid den kungliga vakten under kuppen och ledde en kort revolt mot shemiterna 
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innan den slogs ned och han korsfästs utanför huvudstadens murar för besväret. Han 
måste finna ett sätt att överleva korsfästelsen, besegra Constantius styrkor samt befria och 
återinsätta drottning Taramis.219 

The People of the Black Circle 
 
Conan är en rövarhövding bland afghulistammarna i de Himeliska Bergen i nordvästra 
Vendhya (proto-Indien) när denna novell tar sin början. Devin (drottningen) av Vendhya 
befinner sig i området för att söka ett sätt att förgöra trollkarlarna i den Svarta Cirkeln 
som i sin tur lönnmördade devins bror, den forne vendhyiske härskaren. Conan kidnappar 
devin i syfte att få ett antal av sina rövare frisläppta ur vendhyisk fångenskap. Dessa 
mördas emellertid i sina celler av en före detta lärling hos den Svarta Cirkeln som vill 
hävda sig gentemot dessa. Conan får skulden för dessa mord vilket vänder hans 
rövarband mot honom. Devin rövas senare bort ur Conans våld av den Svarta Cirkeln och 
det är upp till honom att återvinna rövarnas förtroende, besegra den Svarta Cirkeln och 
befria devin.220 

Shadows in Zamboula 
 
Conan befinner sig i handelsstaden Zamboula där han råkar ut för en kannibalkult som 
utgörs av stadens slavar som tillber guden Hanuman. Kulten leds av en präst, Totrasmek. 
Under en nattlig vandring räddar Conan livet på en kvinna som vädjar om att Conan skall 
rädda hennes älskade, som drivits till galenskap av en drog som bryggts av Totrasmek, 
samt att Conan skall söka upp och döda prästen i dennes tempel. I utbyte har kvinnan 
lovat köttsliga tjänster.221 

The Vale of Lost Women 
 
Conan beger sig inåt land i det förhistoriska Afrika och ansluter sig till Bamulastammen 
och inom några månader har han kämpat och intrigerat sig själv till stammens överhuvud. 
En rivaliserande stam, Bakalah, har tagit en ophirisk kvinna, Livia, till fånge när de 
gjorde en räd och dödade alla i hennes karavan. Under ett rådslag mellan de två 
stammarna lyckas Livia meddela Conan vem hon är och erbjuda köttsliga tjänster i utbyte 
mot sitt befriande och transport hem till Ophir. Conan leder sina män i ett anfall mot 
Bakalahstammen, men Livia flyr under striderna i syfte att undkomma både sin 
fångenskap och villkoren för sin uppgörelse med Conan. Under sin flykt hamnar hon i en 
dal där övernaturliga krafter råder, och plötsligt är hon i behov av flykthjälp igen.222   

The Pool of the Black One 
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Efter att ha blivit accepterad av ett zingarianskt fribytargäng, känner Conan att han vill ta 
ledarskapet för dessa sjörövare. Besättningen går iland på en till synes obebodd ö i syfte 
att finna en skatt, men stöter på resterna av en uråldrig, icke-mänsklig och synnerligen 
brutal civilisation som börjar ge sig på sjörövarna. Conan måste här kombinera sin åtrå 
för kaptenskapet med behovet att rädda sig själv och besättningen från de 
skräckinjagande öborna.223   

Beyond the Black River 
 
I denna novell har Conan hunnit bli circa 40 år och tjänstgör som spanare vid ett fort i 
den av Aquilonien koloniserade delen av de piktiska vildmarkerna. Pikterna, som aldrig 
lyckats ena sig tillräckligt länge för att kunna utgöra något allvarligt militärt hot, har 
under shamanen Zogar Sag slutit sig samman i enorma mängder och ämnar driva de 
aquilonska inkräktarna på flykten en gång för alla. Conan får nys om dessa planer och 
måste ta sig igenom ogästvänlig terräng, odjur och blodtörstiga pikter för att hinna varna 
fortet och nybyggarna om det förestående anfallet.224  

Red Nails 
 
Conan flyr sin legosoldatstjänst tillsammans med Valeria av det Röda Brödraskapet då 
denna dödat en stygisk officer som gjorde ovälkomna närmanden. På slätterna söder om 
Kush stöter de på en enorm stad omgiven av en hög mur. Xuchotl, som staden heter, 
består nästan helt och hållet av ett gigantiskt slott i vars korridorer ett skoningslöst krig 
utkämpats i generationer. Två rivaliserande klaner har lagt beslag på varsin halva av 
slottet och fejden dem emellan genomsyrar hela kulturen. Båda sidor har drivits till 
vansinne av våldet och finner ingen glädje i något annat än torterandet av sina 
krigsfångar. När Conan och Valeria anländer återstår endast ett par dussin 
klanmedlemmar på varje sida. I utbyte mot löften om mat, vatten och så mycket guld och 
juveler de kan bära, går Conan och Valeria med på att kämpa för den ena sidan i ett 
avgörande slag medan planer på att förråda de båda smids bakom deras ryggar.225 

Jewels of Gwahlur 
 
Conan kommer till det proto-afrikanska landet Keshan i jakten på en fabulös skatt kallad 
Gwahlurs Tänder. Dessa juveler utgör Keshans nationalskatt men Conan använder sig av 
lögner i syfte att vinna de keshanska myndigheternas förtroende. Han erbjuder sig att 
träna Keshans arméer så att de mera framgångsrikt kan motstå grannlandet Punts räder 
och gränskränkningar, allt i syfte att kunna komma i position för att lättare stjäla skatten. 
Samtidigt kommer ambassadörer från Zembabwei och erbjuder sina arméers tjänster för 
att motstå Punt. Detta är en zembabweiansk plan för att ta över Keshan och själva stjäla 
Gwahlurs Tänder. Conan måste således både lura Keshan och överlista Zembabwei om 
han skall kunna lyckas med sin stöld.226 
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The Phoenix on the Sword 
 
Conan har blivit kung av Aquilonien och trots – eller kanske på grund av – en vidsträckt 
popularitet bland rikets lägre klasser, planeras det en statskupp bakom barbarens rygg. 
Konspiratörerna består av aristokrater, en general, en trubadur samt Thoth-Amon, en 
mäktig stygisk trollkarl.227 

The Scarlet Citadel 
 
En ny statskupp mot kung Conan iscensätts. Denna gång luras Conan iväg tillsammans 
med fem tusen av Aquiloniens bästa riddare för att undsätta det allierade Ophir från hotet 
om en kothisk invasion. Kungen och hans riddare möts på slagfältet av en kombinerad 
ophirisk och kothisk styrka på över trettio tusen man som slaktar varenda soldat utom 
Conan som tillfångatas. Föutom Ophirs förräderi huggs Conan även i ryggen av den 
aquilonska aristokratin som tagit makten i hans frånvaro. Bakom kuppens kulisser lurar 
den mäktiga trollkarlen Tsotha-lanti. Conan måste finna ett sätt att fly från fångenskapen 
i Tsotha-lantis röda citadell i Koth och återvända till Aquilonien för att ta itu med 
kuppmakarna och organisera ett försvar mot den kothisk-ophiriska invasionsarmén som 
är på marsch.228 

Conan the Conqueror 
 
I ännu ett försök att störta kung Conan från Aquiloniens tron, väcker kuppmakare en 
sedan länge död och obeskrivligt ondskefull trollkarl till liv. Denne trollkarl, Xaltotun, 
utrotar hela kungafamiljen i Nemedien och en av kuppmakarna intar tronen. Denne rider 
sedan ut i strid mot Aquilonien – ett till synes hopplöst företag – till dess att Xaltotun 
uppenbarar sig och förlamar Conan med magisk hjälp. Den aquilonske kungen förs i 
fångenskap till Xaltotuns torn i staden Belverus i Nemedien. Ryktet sprids att Conan har 
dödats i striden och ännu en gång griper en aquilonsk aristokrat tronen. Conan flyr ifrån 
Belverus men kan inte ta upp striden med den vandöde Xaltotun utan att först lägga 
beslag på den magiska artifakten, Ahrimans Hjärta, vilket är det enda som åter kan 
förpassa honom till döden. Cimmeriern måste färdas ända till Stygien för att finna den 
och först då börja planera hur han skall återta makten i sitt adopterade hemland.229 
 

Individ/Kollektiv 
 
Här presenteras hur skildringen av individer respektive kollektiv ter sig i Howards 
historier. 
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The Frost Giant’s Daughter 
 
• Något kollektiv i ordets rätta bemärkelse skildras inte i denna novell. Det är istället ett 
drama mellan individer, där Conan utgör en representant för mänskligheten i stort i 
kampen mot gudarna.  

The God in the Bowl 
 
• Kollektivet utgörs av en grupp individer sammanförda i ett rum som måste lösa ett 
mordmysterium. 

The Tower of the Elephant 
 
• Conan ignorerar eller fnyser åt den gängse uppfattningen att Elefantens Torn inte går att 
bryta sig in i.230  
 
• Conan släpper alla planer på att göra sig själv rik för att hjälpa en fängslad individ i 
nöd.231  

Rogues in the House 
 
• Conan visar förakt för samhällsordning och auktoritet i Korinthien, där han befinner sig. 
Han arresteras för att ha halshuggit en korrumperad präst och dödar sedan en poliskapten 
under gripandet.232  

Shadows in the Moonlight 
 
• Conan söker ansluta sig till piraterna i Röda Brödraskapet, men när deras kapten drar 
svärd mot honom, dödas han av Conan som sedan kräver ledarskapet i egenskap av 
segrare. Då han inte var medlem före duellen nekas han detta och tas till fånga.233 
 
• När piraterna senare angrips av järnstatyer som väckts till liv på en ö, flyr först Conan 
och lämnar dem åt sitt öde, men när de överlevande söker ta sig ombord på sitt skepp – 
som Conan tagit i besittning – hjälper han dem, i utbyte mot ledarskapet i 
Brödraskapet.234 

Black Colossus 
 
• Conan för befälet över en stor styrka som marscherar ut för att möta en invaderande här, 
men rycker på axlarna när Khorajas hovriddare trotsar hans order och rider ut för tidigt 
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och blir förintade på slagfältet. Han visar inte heller något som helst intresse för den fara 
hela kontinenten svävar i på grund av denna härs till synes ohejdbara framfart.235 

Queen of the Black Coast 
 
• Vid historiens början är Conan på flykt undan de argossiska myndigheterna. En vän till 
honom hade dödat en av kungens vakter som i sin tur hade försökt förgripa sig på hans 
flickvän. När Conan vägrade vittna mot sin vän, dömdes han för sin omedgörlighet. I den 
fasta övertygelsen att rätten ”var helt galen”, dödade Conan domaren och högg sig ut ur 
rättssalen. Conan erkänner sig stå helt oförstående inför begrepp som ”skyldighet inför 
stat och samhälle.”236 

The Slithering Shadow 
 
• Staden Xuthal har en apatisk befolkning som tillbringar större delen av sina liv i en 
dvala. Handlingsförlamningen är så omfattande att xuthalierna inte ens bemödar sig om 
att försöka göra någonting åt det monster, Thog, som med jämna mellanrum kommer upp 
från underjorden för att äta människor.237  
 
• Conan har ingen som helst förståelse för xuthaliernas apati utan attackerar monstret när 
tillfälle erbjuds.238  
 
• Det kollektiva, civiliserade xuthaliska samhället och dess vetenskap räddar Conans liv 
när han efter striden med monstret är dödligt sårad.239  
 
• Conan uttrycker avsky för de civiliserade samhällenas vana att ta betalt för mat i alla 
lägen och tillägger: ”I mitt land nekas ingen svältande mat.”240  

A Witch shall be Born 
 
• Den khauranska befolkningen skildras som huvudsakligen godhjärtad och med ett 
förtroende för drottning Taramis ledarskap. Khauranernas förtroende för drottningen 
leder emellertid till att de inte ifrågasätter när hennes dubbelgångare, Salome, börjar 
utöva förtryck över befolkningen.241 
 
• Conan är den individ som genomskådar Salomes bluff och lyckas galvanisera 
motståndet.242 
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• Ökenbanditerna Zuagirerna går samman med sina forna fiender, khauranerna, för att 
försöka störta tronpretendenten Salome.243 

The People of the Black Circle 
 
• Vendhyerna skildras som fast trogna sin devi (drottning).244 
 
• Afghulierna som Conan är hövding för beskrivs mest som halvt vilda och benägna att 
vända sig mot sin ledare om han visar tecken på svaghet.245 

Shadows in Zamboula 
 
• Zamboula är ett hierarkiskt samhälle bestående huvudsakligen av handelsmän och deras 
slavar. Zamboulianerna tolererar slavarnas kannibalkult så länge de endast ger sig på 
främlingar och folk på genomresa.246  

The Vale of Lost Women 
 
• Individen i denna novell är i första hand Livia, den ophiriska kvinnan som 
tillfångatagits av den kushitiska Bakalah-stammen. Både de sistnämnda och Bamula-
stammen (som leds av Conan) ses som kollektiva motståndare till Livia. Hon erbjuder 
Conan sin kropp som belöning för en fritagning, men ämnar fly innan belöningen kan 
utkrävas. De två stammarna som hon spelar ut mot varandra i eget syfte skildras med 
ytterst få skillnader sinsemellan med undantag av att Conan leder den ena av dem.247  

The Pool of the Black One 
 
• Conan vinner kollektivets, det vill säga båtbesättningens, förtroende genom att leva, 
arbeta och festa tillsammans med dem, och lika intensivt. Detta gör han huvudsakligen 
för att lättare kunna ta befälet över gruppen när han har röjt kaptenen ur vägen.248 
 
• Två kollektiv – båtbesättningen och varelserna på ön – utkämpar ett utrotningskrig mot 
varandra.249  

Beyond the Black River 
 
• Pikterna skildras som ett vilt, otämjbart och inbördes stridande folk som endast kan enas 
om det gäller krig och blodspillan mot en utomstående fiende. Den enda individen som 
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kan urskiljas hos dem är shamanen Zogar Sag som lyckats ena ett antal stammar mot de 
aquilonska nybyggarna.250 
 
• Krigslyckans vändningar vilar helt på individers beslut och handlingar. Det är Conan 
och aquiloniern Balthus och deras varningar, stridsdudlighet, mod och självuppoffringar 
som mobiliserar den aquilonska garnisonen så att den kan knäcka pikternas offensiv.251  

Red Nails 
 
• De två stridande klanerna i staden Xuchotl skildras som fullkomligt vansinniga. Deras 
enda drivkraft är att förgöra varandra. Individen spelar ingen roll, inte ens när klanerna 
reducerats till ett par dussin individer på varje sida.252 
 
• Individerna Conan och Valeria lyckas bryta fejdens eviga dödläge och möjliggöra seger 
för den ena klanen.253 

Jewels of Gwahlur 
 
• Riket Keshan, som Conan anländer till i syfte att stjäla dess nationalskatt, bedras med 
lögner från Conans sida om att träna dess armé. Landet Zembabwei skildras lika 
tjuvaktigt som Conan då dess ambassadörer kommer till Keshan i samma syfte som 
cimmeriern.254 
 
• När stöldplanerna i Keshan misslyckas beger sig Conan till fiendelandet Punt i syfte att 
råna detta land istället.255  

The Phoenix on the Sword 
 
• Kollektivet i denna novell är det aquilonska folket som beskrivs av Howard som 
ombytlig. När Conan dödade den grymme kung Numedides och själv intog tronen åratal 
tidigare, hyllades Conan som en befriare. I denna novell har stämningen hos folket 
piskats upp mot Conan av en kampanj iscensatt av konspiratörer. Folket skildras som 
lättledda av ambitiösa propagandister256. 
 
• Conan matchar utan större svårigheter den mindre armé av konspiratörer som störtar in i 
hans sovkammare för att mörda honom.257 
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The Scarlet Citadel 
 
• I novellens inledning, där Conans aquilonska riddare lurats in i en fälla, har samtliga 
fem tusen stupat i strid mot trettio tusen ophiriska och kothiska soldater. Endast Conan 
står på benen och vägrar kapitulera258. 
 
• I tron att deras kung har stupat på slagfältet drabbas befolkningen i Aquilonien av 
panik. De blir ett lätt byte för ett aristokratiskt maktövertagande i regi av Ophir och Koth. 
Det är endast synen av och/eller nyheten om den nyss ur fångenskap förrymde och i allra 
högsta grad levande Conan som kan ena Aquiloniens folk och ingjuta mod i dess 
utarmade styrkor när de marscherar ut för att möta den invaderande hären på slagfältet259.  

Conan the Conqueror 
 
• Aquilonierna skildras som ett civiliserat folk i egenskap av undersåtar i det mäktigaste 
hyboriska riket. När rykten om Conans död cirkulerar, hemfaller de emellertid åt 
oroligheter och sönderfall.260 
 
• Conan, som individ, är den enda symbol kring vilken folket kan enas för att kasta ut 
tronpretendenterna och invasionsarméerna.261 
 

Gruppens utsatthet 
 
I detta delkapitel beskrivs hur och i vilken grad gruppen i Howards historier kan sägas 
vara utsatt.  

The Frost Giant’s Daughter 
 
• Gruppens utsatthet utgörs i detta fall av hela mänskligheten och dess tillstånd som 
“leksaker” och offer åt gudarnas grymhet och lynne.262  

The God in the Bowl 
 
• Så länge mördarens natur inte avslöjas under novellens gang kan vem som helst inom 
den lilla misstänkta gruppen vara nästa offer.263 
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The Tower of the Elephant 
 
• Gruppen i denna novell är inte starkt definierad. Conan befinner sig i Arenjun, 
”tjuvarnas stad”, och den enda egentliga grupp som beskrivs är den undre världens 
aktörer – en samling hänsynslösa individer utan några förpliktelser mot varandra.264 

Rogues in the House 
 
• Gruppen i det här fallet – Conan, aristokraten Murilo och den onde prästen Nabonidus – 
är inlåsta i de underjordiska gångarna under Nabonidus citadell, där de jagas av prästens 
forne hantlangare, den apliknande varelsen Thak.265  
 

Shadows in the Moonlight 
 
• Novellen inleds med Conan som den siste överlevande i ett kozakiskt rövarband som 
massakrerats av turanska styrkor.266 
 
• Piraterna i det Röda Brödraskapet angrips i sitt nattläger på en ö av järnstatyer som 
väckts till liv på övernaturlig väg. Deras vapen och mod är verkningslösa mot hotet.267   

Black Colossus 
 
• I denna novell är det i första hand det lilla furstendömet Khoraja som utgör den hotade 
gruppen. En här som leds av Natohk den Beslöjade har lagt alla länder söder om Khoraja 
under sig och söker erövra hela kontinenten. I förlängningen är det resten av de hyboriska 
nationerna som är i fara, men det är Conan och hans armé som först får möta hotet.268 

Queen of the Black Coast 
 
• Piratbesättningen under Bêlits befäl är strandsatta vid en ruinstad i ett floddelta. Där 
dödas de en efter en av ett bevingat urtidsmonster – den sista, degenererade överlevande 
av en tidigare högt stående civilisation.269   

                                                 
264 Howard, Robert E. (1974). Conan, s. 43-44 
265 Ibid., s. 126-134 
266 Howard, Robert E. (1974). Conan the Freebooter, s. 92-95 
267 Ibid., s. 124-125 
268 Ibid., s. 51-91 
269 Howard, Robert E. (1974). Conan of Cimmeria, s. 106-113 



 

  93

 

The Slithering Shadow 
 
• Den slumrande befolkningen i staden Xuthal håller på att dö ut till följd av apati, 
tillbakadragande från den verkliga världen och en oförmåga att ta itu med det monster 
som livnär sig på dem.270 

A Witch shall be Born 
 
• Khaurans befolkning är förtryckt av drottning Taramis dubbelgångare, Salome, som 
låter en legoarmé terrorisera landsbygden samtidigt som hon offrar sina undersåtar till en 
monstruös varelse i huvudstadens tempel.271 

The People of the Black Circle 
 
• Någon enskild grupp pekas inte ut som särskilt utsatt, men Vendhyas folk utmålas som 
mogna för erövring när deras kung är död och deras devi är i fångenskap. Conans 
afghulirövare är inte utsatta för något allvarligt hot förutom stammarnas egna interna 
strider om hövdingskapet.272  

Shadows in Zamboula 
 
• Zamboulianerna är inte en utsatt grupp i ordets rätta bemärkelse. De vill behålla sitt 
slavsamhälle, men priset för detta är att de tolererar slavarnas nattliga aktiviteter. 
Slavarna i kulten tolereras i sin tur endast så länge de ger sig på icke-zamboulianer.273    

The Vale of Lost Women 
 
• Gruppen i det här fallet är Bamula-stammen som Conan i detta skede i sitt liv är ledare 
för. Inte under något tillfälle i novellen skildras stammen eller Conan som offer av något 
slag.274  
 
• Bakalah-stammen, däremot, faller offer för svek i form av bruten vapenvila och 
utplånas av Conan och Bamula-stammens krigare.275 
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The Pool of the Black One 
 
• Ensamma på en främmande ö är fribytarbesättningen lätta offer för de mäktiga, icke-
mänskliga varelserna som bor där.276    

Beyond the Black River 
 
• Aquilonierna –  i form av nybyggare, spejare och trupper i garnisonen vid Svarta Floden 
– är ett folk som ständigt ansätts av de vilda och blodtörstiga pikterna vars land sakta men 
säkert erövras av Aquilonien. Räder, massakrer och kidnappning är något som 
aquilonierna tampas med som vardagsmat.277  

Red Nails 
 
• Gruppen/grupperna i denna novell har institutionaliserat sin utsatthet. De två klanerna i 
staden Xuchotl håller liv i den urgamla fejden dem emellan i syfte att hålla samman sina 
kulturer genom att vara varandras offer och plågoandar.278     

Jewels of Gwahlur 
 
• Conan utnyttjar riket Keshans utsatthet gentemot det aggressiva Punt i syfte att nästla 
sig in i Keshans maktapparat för att kunna stjäla dess nationalskatt.279 

The Phoenix on the Sword 
 
• Det aquilonska folket, då de lever i relativ frihet under Conans styre i jämförelse med 
andra hyboriska nationer, tillåts en relativt stor yttrandefrihet. Detta skildras samtidigt 
som något som gör dem lätta offer för lögner, förtal och propaganda.280  

The Scarlet Citadel 
 
• Aquilonien beskrivs visserligen som det överlägset mäktigaste av de hyboriska rikena, 
men ett rike som betraktas med avund och vars undergång det ständigt konspireras mot 
av giriga grannar och inhemska subversiva element.281 
 
• Conans fem tusen riddare som rider ut för att hjälpa en allierad i nöd faller offer för 
svek och bakhåll där de alla huggs ned.282   
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Conan the Conqueror 
 
• Aquilonien ses på med avund av sina grannar, och befolkningen, med dess spirande 
kulturliv och utökade frihet under kung Conan, ses med avsky av landets forna härskare, 
kungafamiljen och aristokratin. Det planeras ständigt bland konspiratörer för att vrida 
makten ur Conans händer och klockan tillbaka för Aquiloniens folk.283   
 

Gruppens integritet/sammanhållning 
 
Under denna rubrik presenteras de olika inslagen i Howards texter som berör element 
som har med integritet och sönderfall inom gruppen att göra. 

The Frost Giant’s Daughter 
 
• Även om mänskligheten som helhet utmålas som ett offer för gudarna i denna novell, 
skildras människor som lika grymma men med skillnaden att de även strider inbördes 
mot varandra. Novellens antagonist, Atali, hemsöker mänskliga slagfält i jakt på sina 
försvagade och utsatta offer. Bristen på mänsklig sammanhållning är nödvändig för 
hennes fortsatta handlande.284 

The God in the Bowl 
 
• Det enda som håller den lilla gruppen samman i denna mordhistoria är viljan att avslöja 
och oskadliggöra mördaren.285 

The Tower of the Elephant 
 
• Ingenting förenar tjuvarna i Arenjun förutom yrket och hänsynslösheten, samt rädslan 
för Yara, den med svartkonst experimenterande prästen i Elefantens Torn.286 

Rogues in the House 
 
• Gruppen i det här fallet, tre brottslingar av varierande moral, slår sig samman för att 
besegra ett yeti-liknande monster som jagar dem i en labyrinth av fängelsehålor och 
tunnlar, trots att de en stund tidigare stod i begrepp att döda varandra. Gruppen förråds 
dock av den mest ondskefulle av de tre.287  
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Shadows in the Moonlight 
 
• Det Röda Brödraskapet hålls samman av rovgirighet, blodtörst, gemensamma faror och 
kärleken till havet. Sammanhållningen hotas emellertid tillfälligt av en debatt mellan 
piraterna när det gäller Conans rätt till ledarskapet efter det att han har dödat kaptenen.288  

Black Colossus 
 
• Prinsessan Yasmela är det kitt som håller riket Khoraja samman, men när rykten börjar 
florera om Khorajas närstående erövring och prinsessans framtida öde som erövrarens 
brud, börjar samhället visa tecken på upplösning.289  

Queen of the Black Coast 
 
• Vid första anblick är det det anfallande monstret i djungeln som medför 
piratbesättningens söndervittring, men gruppens girighet luckrar upp samarbetsförmågan 
och gör dem till lätta offer.290   

The Slithering Shadow 
 
• Gruppen i denna novell är den apatiska befolkningen i staden Xuthal. I den mån de hålls 
samman är det på grund av en letargi som omöjliggör en dynamik av vare sig söndrande 
eller enande karaktär. De tillhör samma kultur och bor i samma stad, men har nästan inga 
relationer med varandra.291 

A Witch shall be Born 
 
• Den khauranska befolkningen hålls samman efter statskuppen av en grym legoarmé.292 
 
• Soldater trogna den avsatta drottning Taramis hålls samman av sin hängivenhet till 
drottningen och en brinnande önskan om att befria sitt hemland från tronpretendenten.293 

The People of the Black Circle 
 
• Vendhyanerna halls samman av sin traditionella kärlek till devin (drottningen).294 
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• Afghulistammarna hålls samman av hövdingar starka nog för att styra genom rädsla och 
respekt.295     

Shadows in Zamboula 
 
• Zamboulianerna är ett handelsfolk av varierande etnisk och religiös prägel. Det enda 
som håller dem samman är bedrivandet av handel och stadens isolerade geografiska 
placering kring en oas mitt i en öken.296 

The Vale of Lost Women 
 
• Conan är ledare för Bamula-stammen i Kush. Sammanhållningen i gruppen är han dock 
villig att äventyra för att befria en vit kvinnlig fånge från en rivaliserande stam och 
utnyttja henne sexuellt. Hur detta handlande i slutändan påverkar gruppens 
sammanhållning framgår inte då novellen slutar i och med kvinnans räddning. 

The Pool of the Black One 
 
• Fribytarbesättningen är stark endast så länge den kan hållas ihop av en bra kapten och 
plundringsräderna är framgångsrika.297 

Beyond the Black River 
 
• Identiteten som aquilonier kommer i andra hand för nybyggarna och soldaterna i de 
kolonialiserade piktiska områdena när det gäller sammanhållning. Snarare är det för att 
man måste samarbeta för att överleva i den minst sagt ogästvänliga miljön där man är 
omgiven av skoningslösa fiender.298 

Red Nails 
 
• De två fejdande klanerna i staden Xuchotl hålls samman av respektive grupps hat mot 
den andra, men även av den balans som utgörs av den eviga fejden som ger mening åt 
deras hårt beskurna och isolerade tillvaro.299 

Jewels of Gwahlur 
 
• Riket Keshan hålls samman av en delikat balanserad teologi som till stor del vilar på 
myten om ett orakel samt rikets nationalskatt, Gwahlurs Tänder.300  
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The Phoenix on the Sword 
 
• Det aquilonska folket, i likhet med andra hyboriska folk, hålls delvis ihop av kungens 
makt. Skillnaden är att aquilonierna har en större frihet än många andra och att inga 
undersåtar tillåts att behandlas illa av högre klasser i samhället.301 

The Scarlet Citadel 
 
• Koth skildras som ett samhälle vars ledare korrumperats och styrs av en ond och 
maktlysten trollkarl som döljer sig i kulisserna, med svek och angreppskrig som en 
naturlig följd av detta.302 
 
• Aquilonien hålls samman av kungen och hans inhemska allierades stöd. Så fort 
befolkningen tror att Conan är död, börjar ordningen falla samman och makten blir lätt att 
gripa.303 

Conan the Conqueror 
 
• Aquilonierna hålls samman av Conans styre. Inte så mycket för att han är särskilt 
sträng, utan snarare tvärtom; de åtnjuter långt större frihet under hans styre än alla andra 
hyboriska nationer och den falska nyheten om hans död orsakar panik eftersom folket 
fruktar en återgång till det gamla förtryckarsamhället.304  
 

Det rena samhället 
 
Här presenteras de aspekter av Howards historier som handlar om samhällets renhet och 
eventuella renande eller förorenande. 

The Frost Giant’s Daughter 
 
• Conan, trots sitt cimmerianska ursprung, kämpar tillsammans med Æsirkrigare mot 
vanirfolket i denna novell. Något skäl för striderna ges inte mer än att de två folken 
ständigt råkar i strid så fort de stöter på varandra. Något erövrings- eller utrotningskrig är 
det aldrig tal om.305  
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The God in the Bowl 
 
• Det förolämpas friskt kring karaktärernas ursprung när humöret hettar till, men leder 
aldrig till något mer i denna historia.306  

The Tower of the Elephant 
 
• Den zamorianska staden Arenjun befolkas huvudsakligen av zamorier, men är ett tillhåll 
för tjuvar och mördare från all världens hörn.307  
 
• Conan känner sympati för en icke-mänsklig varelse och hjälper denna att utkräva 
hämnd för århundraden av tortyr och fångenskap.308 

Rogues in the House 
 
• Korinthien beskrivs som ett samhälle styrt av feta, lata handelsmän och korrumperade 
präster.309  
 
• Den nationalistiska rebellrörelsen betecknas som ”korkad”.310 
 
• När Conan har besegrat apmonstret Thak i strid hedrar han sin motståndare genom att 
beskriva honom som en man snarare än ett monster.311 

Shadows in the Moonlight 
 
• Piraterna i det Röda Brödraskapet är en brokig skara bestående av en mängd olika 
hyboriska nationaliteter; kother, zamorianer, brythunier, korinthier och shemiter.312 

Black Colossus 
 
• Khoraja är ett multietniskt furstendöme vilket inte minst speglas i dess militära styrkor. 
Undantaget är de kothiska, adliga riddarna som anser sig förmer än sina vapenbröder.313 
 
• Conan umgås flitigt med alla inom militären oavsett kulturell eller etnisk bakgrund.314 

Queen of the Black Coast 
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• Piratdrottningen Bêlit är shemit och hela hennes besättning, med undantag av Conan, är 
kushiter från olika stammar. En naturlig girighet och hunger för rikedomar tillskrivs 
svarta i allmänhet och shemiter (semiter) i synnerhet, men några samarbetssvårigheter 
eller konfliktskapande olikheter mellan de olika nationaliteterna förekommer inte.315 

The Slithering Shadow 
 
• Xuthalierna, som beskrivs av Howard som närmast asiatiska till utseendet, föredrar 
“naturligtvis” exotiska vita kvinnor snarare än sina egna.316 

A Witch shall be Born 
 
• Shemiterna som utgör legoarmén som härjar på den khauranska landsbygden och 
terroriserar befolkningen beskrivs som skoningslösa och mycket grymma mot den 
inhemska befolkningen.317 

The People of the Black Circle 
 
• Vendhyanerna, turanierna och afghulierna kallar varandra “hundar” så fort tillfälle 
erbjuds och känslorna hettar till, men någon utpräglad rening av något land eller samhälle 
förespråkas inte. 

Shadows in Zamboula 
 
• Zamboula har befolkats, erövrats och övertagits åtskilliga gånger under dess existens 
och har därför antagit ett tillstånd av fullständig etnisk blandning.318 
 
• Vid ett tillfälle utbrister en man: ”...white, brown, and black folk mingle together to 
produce hybrids of all unholy hues and breeds – who can tell who is a man, and who is a 
demon in disguise?”319 
 
• När Howard beskriver Conans utländskhet och hur detta skiljer honom från de andra 
runtomkring honom, beskriver han österlänningarna som ”the Eastern swarms.”320     

The Vale of Lost Women 
 
• Conan lever bland de svarta kushiterna och anpassar sig lika lätt till dem som hos de 
proto-europeiska och proto-asiatiska befolkningarna i norr.321 
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• Conan är villig att svika sina åtaganden mot Bamula-stammen och löften till Bakalah-
stammen för att fritaga en vit, kvinnlig fånge och få hennes kropp som belöning.322  

The Pool of the Black One 
 
• Conan beblandar sig utan svårigheter med den zingariska fribytarbesättningen.323  
 
• De svarta varelserna på ön beskrivs som vackra och ståtliga, men samtidigt med ”onda” 
drag och att de är en ”pervertering” av naturen.324 
 
• Fribytarnas kamp mot öns invånare skildras som en kamp för överlevnad från 
människornas sida, trots att det är människorna som gör intrång på öbornas högst 
begränsade territorium. Samtliga av öns invånare utrotas.325 

Beyond the Black River 
 
• Conan beskrivs som en man som inte bekymrar sig särskilt mycket om de aquilonier 
som har dödats av pikterna. Han sköter sina åtaganden mot sin arbetsgivare, Aquiloniens 
krigsmakt, samvetsgrant men är mest intresserad av att avliva pikter i så stora mängder 
som möjligt. Han tycks avsky dem, men uttrycker samtidigt sympati för dem då det är 
deras land som stjäls i samband med de aquilonska koloniala ambitionerna.326  

Red Nails 
 
• Invånarna i staden Xuchotl beskrivs i ordalag som påminner om Sydamerikas indianer, 
vilket också namnen på de olika karaktärerna och staden för tankarna till, men Conan och 
Valeria är inte intresserade av någon etnisk rensning av staden. Ej heller känner 
xuchotlianerna någon avsky inför sina vita gäster/fångar.327  
 
• Conan beskrivs vid en kamp med den ena klanhövdingen, Olmec, som ”a figure out of 
the dawn of time” medan den sistnämnde som ”a shambling, somber shape from the 
darkness of time’s pre-dawn.”328  

Jewels of Gwahlur 
 
• Zembabweis ambassadörer till Keshan vädjar till Keshans främlingsfientlighet i syfte att 
röja Conan ur vägen för deras planer på stölden av nationalskatten och annekterandet av 
Keshan.329 
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The Phoenix on the Sword 
 
• Conan reflekterar bittert over att aquilonierna hyllade honom som en befriande hjälte 
när han som legosoldat ledde styrkorna som avsatte kung Numedides, men att de nu inte 
kan förlåta det faktum att en utlänning sitter på tronen.330 
 
• Conan visar tecken på teologisk pluralism när han i vrede svär vid både Crom, Badb, 
Morrigan, Macha, Nemain och Ymir.331 

The Scarlet Citadel 
 
• Koth, Aquiloniens allierade, har en befolkning som beskrivs som “svartmuskiga” av 
Howard.332  
 
• Aquilonien är i grunden ”västeuropeiskt”, men består av en mängd olika etniska 
grupper och skilda kulturer, vilka alla svetsas samman under en utländsk, barbarisk kung 
för att försvara riket mot allehanda fiender.333 

Conan the Conqueror 
 
• Conans Aquilonien är ett multietniskt rike där religionsfrihet har fått råda sedan han 
kom till makten. Bland annat har Asura-kulten fått ägna sig åt sin tillbedjan utan att 
förföljas av anhängare av den forna ”statsreligionen”, Mitra-kulten.334 
 
• Under en del av den tid då Conan söker efter Ahrimans Hjärta, artifakten som möjliggör 
dödandet av den vandöde trollkarlen Xaltotun, återupptar han befälet över en grupp 
pirater från den svarta kusten. Under hela sin sökning beblandar han sig med mängder av 
olika sorters människor och vistas i olika kulturer, men uttalar aldrig någon önskan om att 
”rena” vare sig sitt eget rike eller kontinenten som helhet.  
 

Ledare/protagonist 
 
I det här kapitlet presenteras hur skildringen av ledaren eller protagonisten i Howards 
berättelser har utformats. 

The Frost Giant’s Daughter 
 
• Trots att Conans besinningslösa jakt på den övernaturliga Atali till stor del drivs av 
hennes magiska förtrollning, är hans egna mänskliga egenskaper de som driver honom 
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framåt. Atali underskattar hans styrka, vrede, kampskicklighet och beslutsamhet. Med 
dessa besegrar Conan slutligen självaste gudarna.335   

The God in the Bowl 
 
• Conan är i denna novell i övre tonåren och livnär sig som tjuv. Han skildras som dels 
naiv och fumlig när det gäller civilisationens regler men samtidigt fullkomligt respektlös 
inför auktoriteter såsom poliser och vakter.336 

The Tower of the Elephant 
 
• Conan är här, trots sin styrka och självsäkerhet, endast i övre tonåren och håller 
fortfarande på att lära sig om livet. Han blir till exempel generad då de församlade 
gästerna i en taverna skrattar åt honom när han visar sin brist på kunskaper kring 
Elefantens Torn och prästen Yara.337 
 
• Trots inbrottets syfte, att stjäla rikedomar, låter sig Conan bevekas av vädjanden från en 
hjälplös fånge. I stället för att fullfölja sina tjuvaktiga planer beslutar sig Conan för att 
hjälpa den fängslade och plågade varelsen, Yag-kosha.338 

Rogues in the House 
 
• Conan erbjuds sin frihet från fängelse om han åtar sig att lönnmörda en korrumperad 
präst i Korinthien. Cimmeriern lyckas dock rymma på egen hand, men känner ändå en 
skyldighet att hålla sitt löfte till den man som lovade honom frihet och beger sig därför 
iväg för att fullfölja lönnmordet.339 
 
• I ett samhälle fullt av mördare, våldtäktsmän, onda trollkarlar, korrumperade politiker, 
en maktfullkomlig polis och utsugning, skildras tjuven Conan som den ärligaste av alla 
då han stjäl och dödar helt öppet och utan annat syfte än att överleva.340 

Shadows in the Moonlight 
 
• Novellen inleds med Conan på flykt som den siste överlevande i ett rövarband som han 
ledde. Trots att hans män är döda och han själv riskerar att bli dödad, tar Conan en 
gruvlig hämnd på den turanske officer som förått och tillintetgjort rövarna.341 
 
• Inom kort dödar Conan en piratkapten och kräver att få ta over ledarskapet hos 
sjörövarna. Läsaren får inte ta del av honom som ledare eftersom han erhåller 
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kaptenskapet först i slutet av novellen. En stor del av tiden tillbringar han som piraternas 
fånge innan han fritas av slavflickan Olivia.342 

Black Colossus 
 
• Conan börjar novellen som en självupptagen legosoldat. Han skildras som en bråkstake, 
ett fyllo, sexistisk, samt som arrogant och girig.343 
 
• När han rider ut med sina styrkor för att möta den invaderande hären, märker Conan 
tecken på missnöje bland Khorajas befolkning och frågar sin äldre rådgivare om inte det 
vore på sin plats att hänga några människor för att statuera exempel och hålla 
befolkningen i schack tills de återvänder.344  
 
• Under striden med Natohks här lär han sig emellertid vikten av att vara en ansvarsfull 
ledare även om han inte bryr sig det minsta om de adliga riddarnas öde när de kastar sig 
dumdristigt och alldeles för tidigt in i striden och utplånas.345 
 
• Conan beskrivs som”förskräckt” när han inser vidden av slakten av hans fiender under 
slaget när han bevittnar de fåtal som lyckas fly hans trupper.346 

Queen of the Black Coast 
 
• Den mest dynamiska ledaren i denna novell är inte Conan utan piratdrottningen Bêlit. 
Till skillnad från många andra kvinnoskildringar i Howards verk är Bêlit i allra högsta 
grad en frigjord kvinna; hon för befäl över en blodtörstig piratbesättning, avkräver 
världen det hon anser hon har rätt till och kan matcha vilken svärdsvingande man som 
helst i den hyboriska världen. Bêlit skildras också som mycket intelligentare än Conan 
och det är hon som är sexuellt aggressiv mot honom, inte tvärtom.347  
 
• Först när Bêlit dödas av det flygande monstret i djungeln tar Conan befälet över 
gruppen. Han kan emellertid inte ena piraterna utan står till sist ensam kvar, och återgår 
då till det primala barbarstadiet för att kunna besegra monstret.348  

The Slithering Shadow 
 
• Conan har inget som helst altruistiskt intresse av att rädda xuthalierna undan sitt öde, då 
han anser dem patetiska i sin håglöshet inför det övernaturliga rovdjur som jagar dem 
medan de sover. När han ändå konfronteras med monstret i sina försök att rädda sin 
resekamrat Natala, tvekar han inte att gå till anfall och nedgöra besten. Hans råa styrka, 
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mod och stål förgör den ondska som närts i generationer av kollektiv 
handlingsförlamning.349 

A Witch Shall be Born 
 
• Conan visar starka ledaregenskaper när han som kapten i kungliga gardet leder en kort 
revolt mot kuppmakarna som leds av drottningens dubbelgångare, Salome. Han är den 
ende som vågar trotsa den ”nya” drottningen när denna utfärdar order som går stick i stäv 
med vad den legitima drottningen, Taramis, hade gjort.350  
 
• I likhet med fallet i novellen The Pool of the Black One, övertar Conan under sin exil 
från Khauran ledarskapet hos ökenrövarna (zuagirerna) genom att först vinna rövarnas 
förtroende och respekt innan han utmanar hövdingen om ledarskapet.351  
 
• Efter det att han lett zuagirerna och den khauranska exilarmén till seger mot Salome och 
Constantius styrkor, samt befriat och återinsatt drottning Taramis, återgår inte Conan till 
sin tjänst i kungliga vakten utan stannar kvar hos zuagirerna. Befrielsen såg Conan som 
en skyldighet gentemot drottningen Taramis då kuppen skedde under hans tid som kapten 
i vakten.352   

The People of the Black Circle 
 
• Som ledare för det rövarband av afghulier som Conan lever med under denna period i 
sitt liv är han lojal och ansvarsfull. Han uttrycker visserligen förakt för afghulierna över 
lag, men riskerar både liv och lem för att försöka befria de sju rövare i hans band som 
sitter i vendhyansk fångenskap.353 
 
• När Conan felaktigt beskylls för de sju rövarnas död i deras celler och jagas som en 
förrädare av sina forna kumpaner, reagerar han först med vrede och avsky, men rider 
senare till deras undsättning när de har hamnat i ett bakhåll.354 
 
• Conan kidnappar Vendhyas devi, Yasmina, i utpressningssyfte i första hand, men hans 
lust till henne växer och han beslutar därför att behålla henne för sig själv.355  
 
• I ett prekärt läge sent i berättelsen tvingas Conan släppa devin i utbyte mot ett löfte om 
en vendhyansk undsättning för de av turanska invasionsstyrkor hårt pressade rövarna. 
Devin håller sitt ord men lovar efter sammandrabbningen att i framtiden bjuda Conan och 
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hans rövarband hårt motstånd om de någonsin skulle våga sig in i Vendhya. Conans 
beundran och respekt för devin ökar markant och han ger henne fri lejd ur bergspassen.356   

Shadows in Zamboula 
 
• I denna novell visar Conan prov på dåligt sinne för ekonomi, då historien inleds med att 
han åter är pank efter att ha slösat bort en mindre förmögenhet på supande, spel och 
kvinnor. Han visar sig också villig att frita en person och lönnmörda en ond präst i utbyte 
mot löftet han får av en prinsessa om köttsliga belöningar.357  

The Vale of Lost Women 
 
• Conan är ledare för den kushitiska Bamula-stammen. Han håller på att förhandla fram 
en uppgörelse med den rivaliserande Bakalah-stammen som är till gagn för Bamula, men 
omintetgör detta för löftet om en kvinnas kropp genom att leda ett anfall mot Bakalah i 
lönndom och slakta större delen av dess krigare.358   

The Pool of the Black One 
 
• Conan arbetar sig upp hos den zingariska fribytarbesättningen och vinner deras 
förtroende och respekt innan han försöker sig på att ta befälet.359 
 
• Vid en tidpunkt då kaptenen befinner sig ensam på ön, utom synhåll för besättningen, 
tar Conan tillfället i akt att utmana honom om ledarskapet. Cimmeriern dödar kaptenen 
och tar befälet i tid för att leda besättningen i utrotningskriget mot varelserna på ön.360  

Beyond the Black River 
 
• Conan har ingen kärlek till sina aquilonska arbetsgivare, men sköter sin tjänst som 
spanare åt kolonialgarnisonen exemplariskt och med uppenbar yrkesstolthet.361 
 
• Han uttrycker sympati med pikternas situation som ett av Aquilonien delvis fördrivet 
folk, men finner också stor tillfredsställelse i att döda dem i strid.362 

Red Nails 
 
• Conan och Valeria anser att de båda fejdande klanerna i staden Xuchotl är fullkomligt 
vansinniga, men hyser inga som helst moraliska betänkligheter att strida för den ena sidan 
mot den andra i utbyte mot löften om juveler och proviant för sin fortsatta vandring.363 
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Jewels of Gwahlur 
 
• Conan beskrivs som en individ som lärt sig så många skrivna och talade språk under 
sina vandringar i de hyboriska länderna att den civiliserade världens mest lärda 
akademiker skulle slås av häpnad om de fick kännedom om hans kunskaper.364 
 
• De amoraliska egenskaperna som driver Conan till stöld tycks gå honom förbi. När det 
uppdagas för Conan att det inte bara är han som är ute efter att stjäla Keshans 
nationalskatt utan att både Zembabwei, Punt och element inom Keshans maktapparat 
också vill åt juvelerna samt att man har utnyttjat religiös vidskepelse för att uppnå detta 
utbrister han: ”Crom! Is there no honesty anywhere?”365 

The Phoenix on the Sword 
 
• Kung Conan skrattar åt satir på sin bekostnad, men beklagar samtidigt poeten Rinaldos 
nidvisor om hovet. Han avfärdar rådgivarnas förslag om avrättning av Rinaldo eftersom 
dennes beteende är naturligt och betonar att han själv en dag kommer att vara glömd men 
att Rinaldos sånger kommer att leva för evigt.366 
 
• När Conan tog makten i Aquilonien vägrade han att döda alla av kungligt blod i riket, 
vilket är det sedvanliga hyboriska tillvägagångssättet när någon griper makten.367  

The Scarlet Citadel 
 
• Conan star ensam kvar efter det att hans fem tusen riddare slaktats på slagfältet. Han är 
närmast omöjlig att besegra med vanliga, dödliga medel utan måste paralyseras med svart 
magi innan han kan tillfångatas.368 
 
• När Conan presenteras inför fiendehovet som fånge beskriver Howard hur de 
civiliserade kungligheterna ”vissnar” inför den gigantiska cimmerierns närvaro, trots 
dennes hjälplöshet.369 
 
• När Conan erbjuds generös ersättning i form av guld och en snabb häst (samt sitt liv) för 
att avsäga sig sina anspråk på Aquiloniens tron och försvinna ut i vildmarken igen, 
skrattar han och spottar i kung Amalrus ansikte.370  
 
• Aquilonien börjar vittra sönder i den panik som uppstår då befolkningen tror att Conan 
är död. När Conan återvänder till huvudstaden i storslagen stil, ridandes på en jättelik 
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flygödla, galvaniseras åter motståndet mot de utländska inkräktarna och den adel som 
sökt gripa makten under Conans frånvaro. Som ledargestalt och symbol lyckas Conan 
åter ena Aquilonien i tid för att kunna besegra sina fiender.371  

Conan the Conqueror 
 
• Conan känner i romanen stort personligt ansvar för Aquiloniens folk och deras öde. 
Under sin landsflykt återupptar han befälet över en piratbesättning för att lättare kunna 
lägga beslag på den artifakt som kan hjälpa honom återta tronen. Han känner samtidigt 
hur den gamle frihetstörstande barbaren väcks till liv inom honom efter åratal som 
statsöverhuvud och han leker vemodigt med tanken om att lämna Aquilonien åt sitt öde 
och åter bli en fritt vandrande äventyrare. I slutändan tar ansvarskänslorna över och han 
fullföljer sin ursprungliga plan.372 
 
• Kung Conans införande av religionsfrihet i Aquilonien visar sig spela en kritisk roll i 
hans kamp för att störta kuppmakarna och besegra den vandöde Xaltotun. Asurakulten, 
en religiös rörelse vars anhängare förföljdes före Conans tid på tronen, bistår den 
landsflyktige kungen med information om artifakten och hjälper honom åter ta sig in i 
huvudstaden Tarantia.373 

 

Instinkter/Rationalitet 
 
Här presenteras dels framställningen av objektivt irrationella element i narrativen, det vill 
säga det övernaturliga, och dels karaktärernas reaktioner på detta, i Howards berättelser. 

The Frost Giant’s Daughter 
 
• Conan störtar iväg efter den övernaturliga Atali i snön, trots det irrationella i att jaga en 
halvnaken kvinna på en vintrig bergssluttning när han är halvt ihjälslagen, törstig och 
hungrig. Den annars så rädde i mötet med det övernaturliga reflekterar inte över den 
möjliga förtrollningen.374 

The God in the Bowl 
 
• Mordet i muséet begicks av ett av Sets Barn, ohyggliga varelser från Stygien med 
vackra mänskliga huvuden och ormars kroppar. När Conan hugger huvudet av monstret i 
novellens upplösning känner han djup fasa över varelsens natur och ursprung.375  
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The Tower of the Elephant 
 
• Conan fnyser åt allmänhetens logiska slutsats att Elefantens Torn skulle vara omöjligt 
att penetrera eller att Yaras makt skulle vara oövervinnerlig.376 
 
• Väl på plats i tornet upplever Conan den sedvanliga rädslan för det övernaturliga när 
han konfronteras med magiska krafter.377  

Rogues in the House 
 
• Den sedvanliga rädslan för magi från Conans sida förekommer, men han känner ingen 
som helst skräck inför att gå i närkamp med en gigantisk, blodtörstig och apliknande 
varelse.378 

Shadows in the Moonlight 
 
• Järnstatyerna som väcks till liv på den ö som Conan, Olivia och piraterna befinner sig 
på var en gång människor men straffades av gudarna för övermod. De kan nu endast bli 
levande när fullmånens strålar träffar dem och då dödar de skoningslöst alla inkräktare 
som råkar befinna sig i närheten.379  
 
• Den annars så orädde Conan försöker sig inte ens på att möta de magiskt animerade 
statyerna i strid utan flyr fältet tillsammans med Olivia. Hans barbariska – rationella – 
skräck för det okända är skälet.380 

Black Colossus 
 
• Dyrkandet av den universella hyboriska guden Mitra beskrivs som civiliserat. Hans 
tillbedjare uppmanas att stå upprätt såsom människor inför hans skepnad och inte 
”crawling on their bellies like worms, or spilling blood of animals all over his altars.”381  
 
• Trots skräcken inför det övernaturliga, går Conan in i närkamp med den vandöde 
trollkarlen Natohk den Beslöjade för att rädda prinsessan Yasmela undan dennes 
ondskefulla och perverterade planer för henne.382 
 
• Conan visar prov på en instinkt ännu starkare än sin skräck inför det övernaturliga när 
han, efter att ha dödat trollkarlen Natohk, älskar passionerat med prinsessan Yasmela i 
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den gravkammare från vilken Natohk som vandöd en gång rymde och nu åter ligger i 
som död.383      

Queen of the Black Coast 
 
• Under ett filosofiskt samtal diskuterar Bêlit och Conan religion. Conan säger sig tro att 
gudarna existerar men vet inte hur livet efter detta ser ut, eller om det ens finns. Han 
säger sig endast vilja leva det liv han känner till och inte bekymra sig om hur det 
eventuellt kommer att te sig efter döden. Conan uppvisar en god allmänbildning vad 
gäller olika hyboriska trosuppfattningar, men likställer samtliga som kvalificerade 
gissningar och därför inte värda att ägna mycket tid åt att fundera över. Bêlit, å andra 
sidan, visar sig ha en stark religiös tro. Hon bedyrar för cimmeriern att hennes kärlek till 
honom är så stark att om hon dog, så skulle hon återvända från det hädangångna för att 
kämpa vid hans sida i en tid av nöd.384 
 
• När Conan som sista överlevande kämpar förtvivlat mot det omänskliga monster som 
dödat Bêlit och hela sjörövarbesättningen, återvänder Bêlit en sista gång som en vålnad 
för att vinna tid åt den hårt ansatte Conan. Styrkt och rörd av sin döda kärleks uppoffring, 
fördubblas Conans styrka och frenesi och det blir det avgörande elementet i kampen mot 
varelsen.385 

The Slithering Shadow 
 
• Efter generationer av monstret Thogs härjningar i den sovande staden Xuthal, har 
befolkningen rationaliserat bort sin apati och handlingsförlamning genom att börja 
tillbedja monstret och se Thogs offer som det pris man får betala för att leva i ”hans” 
stad.386 
 
• Conan uttrycker förakt inför människooffer och ser det som osmaklig underkastelse 
inför vidskepelse.387 
 
• När han för första gången förnimmer Thogs närvaro, känner Conan den sedvanliga 
skräcken inför det okända.388 
 
• I slutstriden med Thog övervinner Conan sin skräck inför den övernaturliga varelsen 
och triumferar med högst naturliga medel – fysisk styrka, mod, vrede och stål.389   
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A Witch shall be Born 
 
• Conan uppvisar ingen skräck inför det övernaturliga monstret Thaug.390  

The People of the Black Circle 
 
• Conans rädsla för det övernaturliga förekommer inte förrän efter det att han har besegrat 
trollkarlarna i den Svarta Cirkeln. Dessförinnan, trots närkontakt med mörkrets makter, 
visar Conan ingen skräck, utan hans vrede och barbariska natur driver honom framåt som 
en naturkraft till dess att han har segrat över ondskan. När hans motståndare ligger döda 
tillåter han sig ett kort ögonblick av filosofisk eftertanke varpå han ryser av obehag inför 
den svarta magin.391    

Shadows in Zamboula 
 
• Det övernaturliga i denna novell består av den svartkonst som den onde prästen 
Totrasmek utövar när han tvingar en kvinna att dansa Kobrans Dans, där förtrollade 
kobror omger kvinnan och hugger efter hennes ben i syfte att hålla henne i rörelse. 
Conan, som inte ser de med magi frambringade ormarna, känner ingen rädsla utan spetsar 
Totrasmek.392 

 

The Vale of Lost Women 
 
• I ett skede kastar sig Conan in i strid mot en uppenbart övernaturlig och nebulös varelse 
för att rädda Livia, trots svärdets förmodade begränsningar mot ett uråldrigt, kosmiskt 
väsen.393 

The Pool of the Black One 
 
• Conan känner fasa inför den svarta magi som varelserna använder sig av för att döda 
besättningsmedlemmarna.394 
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Beyond the Black River 
 
• Conan uppvisar en total och osedvanlig brist på rädsla inför det övernaturliga, och 
använder sig till och med av en uråldrig, magisk runa för att hjälpa honom och Balthus 
fly undan pikterna.395 

Red Nails 
 
• I denna novell saknar Conan skräcken för det övernaturliga då han konfronteras med 
svart magi i regi av en av de fejdande klanerna i staden Xuchotl.396 

Jewels of Gwahlur 
 
• Det övernaturliga lyser med sin frånvaro i denna novell. Conan råkar visserligen i strid 
med en stam ohyggliga, grå varelser mot slutet av historien, men det anges inte att de är 
annat än av kött och blod.397  

The Phoenix on the Sword 
 
• Conan kontaktas i sömnen av den sedan 1500 år döda Mitraprästen Epemitreus och får 
sitt svärd förstärkt på magisk väg i form av en mystisk fenixsymbol. Han varnas att 
konspiratörer är på väg, och att även om gudarna inte bryr sig om Aquiloniens öde, vill 
de med Conans hjälp bekämpa den svarta magi som konspiratören Thoth-Amon har 
tillämpat i det stundande kuppförsöket. När han vaknar, ser han att fenixsymbolen även 
finns på hans verkliga svärd. Conan ryser vid antydan om övernaturlighet.398   
 
• I slutkampen mot den hemska varelse som Thoth-Amon frambringat ur mörkret, känner 
Conan hur varelsen söker suga ut hans själ. Istället för att förvandla Conan till ett lik 
vilket denna process hade uppnått hos andra, vredgas barbaren av övergreppet och han 
finner styrkan att genomborra monstret med fenixsvärdet.399    

The Scarlet Citadel 
 
• Conan visar en total avsaknad av rädsla inför dödliga fiender, oavsett hur många han 
står inför, men när han söker fly ifrån trollkarlen Tsotha-lantis fängelsehålor stöter han på 
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en mängd övernaturliga väsen och demoniska varelser som får honom att känna 
skräck.400 
 
• Conan trotsar sin rädsla för trolldom när han kliver upp på ryggen på ett flygande 
urtidsmonster. Flygödlan har frambringats på övernaturlig väg av en välvillig trollkarl i 
syfte att föra hem honom innan fiendearméerna når Aquiloniens huvudstad, Tarantia.401 

Conan the Conqueror 
 
• Conan känner obehag och ryser inför förnimmelsen av den svarta magi som trollkarlen 
Xaltotun använder sig av.402 
 
• Conan anfalls under natten av en hord med odöda, köttätande varelser, men känner 
ingen skräck inför dem.403 
 
• I ett underjordiskt tempel under en pyramid i Stygien möter Conan en flertusenårig 
vampyrdrottning vars närvaro gör Conan skräckslagen.404  
 
• Rädslan för det övernaturliga sträcker sig dock inte till de ockulta krafter som häxan och 
oraklet Zelata brukar för att hjälpa Conan få en blick av vad som händer i Aquilonias 
huvudstad, Tarantia, under hans frånvaro.405  
 

Våldsskildringen 
 
Här redovisas hur våldsskildringarna förekommer i Howards texter. 

The Frost Giant’s Daughter 
 
• Conan dödar en vanirkrigare på slagfältet.406 
 
• Conan hugger ned och dödar Atalis två jättelika bröder.407 
 
• Atali fångas av Conan och implicita hot om våldtäkt följer.408 
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The God in the Bowl 
 
• Conan griper tag i en museitjänstemans nacke och kastar honom i golvet.409 
 
• Conan tillfogar en samling vakter och poliser grova skador under en flykt, men dödar 
ingen.410 
 
• Barbaren halshugger ett monster med en människas huvud och en orms kropp.411 

The Tower of the Elephant 
 
• Conan dödar i självförsvar den kothiske slavhandlare som förolämpar och sedan drar 
svärd mot honom.412 
 
• Ett antal lejon som vaktar tornets bas dödas med hjälp av giftgas och svärd.413 
 
• Taurus, Conans kumpan, dödas av ett bett från en jättelik vaktspindel. Conan dödar 
spindeln genom att krossa den med en skattkista.414 
 
• Yaras tortyr av Yag-kosha antyds.415 
 
• Conan gör slut på Yag-koshas plågor på dennes begäran med ett svärdshugg.416 
 
• Yag-koshas kosmiska hämnd mot Yara antyds.417 

Rogues in the House 
 
• Conan kastar en kvinna i en grop full med avföring som en förnedrande men icke-
dödlig hämnd för att hon angav honom.418 
 
• Lik som lämnats kvar av apvarelsen Thaks härjningar beskrivs.419 
 
• En grupp nationalistiska rebeller fångas i en kammare i vilken gas utsöndras. Rebellerna 
blir galna av gasen och biter och skär varandra i strimlor mitt i vansinnet.420  
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• Utdragen kamp mellan Conan och apvarelsen Thak.421 

Shadows in the Moonlight 
 
• En våldsam tvekamp mellan Conan och den turanske officeren Shah Amurath utspelar 
sig i inledningen, där den hämndlystne Conan nekar Amurath den nåd han ber om då han 
såras. Den väldige cimmeriern hackar istället sönder honom i gengäld för dennes 
liknande behandling av Conans kamrater.422  
 
• Röda Brödraskapets kapten söker döda Conan när denne vill ta värvning hos sjörövarna, 
men det är barbaren som avgår med segern efter en duell.423 
 
• Levande järnstatyers massakrering av en båtbesättning antyds.424 
 
• Conan möter en jättelik apa i en utdragen och blodig närkamp på en djungelinsvept ö.425 

Black Colossus 
 
• Khorajas riddare bränns till aska på övernaturlig väg när de rider ut för att möta Natohk 
den Beslöjades här. De överlevande spetsas och krossas med spjut och klubbor.426 
 
• En lång och detaljerad beskrivning av sammandrabbningen mellan Conans styrkor och 
Natohks här, där de sistnämnda till slut besegras.427  
 
• En tvekamp mellan Conan och Natohk där styrka, mod och stål står mot ondska och 
svart magi.428 

Queen of the Black Coast 
 
• En blodig kamp mellan sjömän och pirater utkämpas, där Conan – trots sin skicklighet 
med pilbåge – beklagar det nödvändiga i att använda sig av det, då det inte är ”ett manligt 
vapen.”429 
 
• En jättelik orm dödar en av piraterna.430 
 
• Resultatet av hyenors dödande av besättningsmedlemmar beskrivs.431 
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• Conan och övernaturliga hyenor i blodig dödskamp.432 
 
• Conan i brutalt handgemäng med ett flygande monster.433  

The Slithering Shadow 
 
• En vakt halshuggs av Conan under en mycket kort strid.434 
 
• En utdragen och detaljerad beskrivning av våld med sadomasochistiska undertoner när 
drottning Thalis av Xuthal piskar den nakna och fastbundna flickan Natala.435  
 
• Thog äter/absorberar Thalis i en mera antydd än detaljerad beskrivning.436 
 
• Conan går i brutal närkamp med det övernaturliga monstret Thog.437 
 
• Conan strider mot och lemlästar dussintals xuthalier som söker straffa honom för hans 
störande av deras liv.438 
 

A Witch shall be Born 
 
• Valerius, soldat i kungliga vakten, beskriver i andra hand hur den korta men våldsamma 
revolten mot kuppmakarna  i Khauran gick till.439  
 
• Detaljerad beskrivning av Conans vedermödor på korset.440 
 
• I brevform beskrivs det i andra hand hur Constantius legoarmé härjar på den khauranska 
landsbygden och hur Salomes människooffrande i statstemplet går till.441 
 
• Salome visar upp ett avhugget huvud för att plåga den fängslade drottningen, 
Taramis.442 
 
• Conan bryter armen på zuagirhövdingen, Olgerd, när han tar makten över 
rövarbandet.443 
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• Åtskilliga beskrivningar av enskilda strider mellan individer där lemlästning 
förekommer samt svepande skildringar av arméers sammandrabbningar i kampen för att 
störta tronpretendenten.444 
 
• Monstret Thaug kommer ut ur statstemplet men dödas omedelbart av en svärm av pilar 
avlossade på Conans order.445 
 
• General Constantius blir korsfäst i öknen.446 
 

The People of the Black Circle 
 
• Vendhyas kung – eller devi – plågas av osynliga makter och dör till slut med hjälp av en 
barmhärtig dolkstöt från sin syster.447 
 
• Conan slår ned devi Yasminas livvakter och rövar bort henne.448 
 
• Med hjälp av hypnos tvingar trollkarlen Khemsa en fängelsevakt att spetsa sig på sitt 
eget svärd, och knäcker nacken på en annan genom en besvärjelse. Därefter gasar han 
ihjäl sju av Conans afghulirövare som sitter fängslade.449 
 
• Conan hugger ned en rövare när han och devin utsätts för ett bakhåll.450 
 
• En rövarhövding stryper en rövare tills denne nästan dör som straff för att han 
ifrågasatte hövdingens omdöme.451 
 
• Hövdingen dör efter att ha blivit biten av en magisk spindel, men Conan får skulden för 
dådet. Cimmeriern dödar sedan ett antal rövare när han flyr tillsammans med devin.452 
 
• Khemsa utkämpar en magisk strid mot sina forna herrar inom den Svarta Cirkeln som 
slutar med att Khemsa begravs under ett stenras.453 
 
• Trollkarlarna inom den Svarta Cirkeln torterar devi Yasmina psykologiskt genom att 
tvinga henne att återuppleva varje död och plåga som hon upplevt i alla tidigare liv.454 
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• Magi möter stål när Conan och hans tillfälliga vapendragare, en turansk trupp på väg att 
göra en räd i Vendhya, utkämpar ett antal skärmytslingar med den Svarta Cirkelns 
trupper på väg till deras tempel för att befria devi Yasmina, som stulits ur Conans 
fångenskap av trollkarlarna.455  
 
• Conan och de sista överlevande turanierna tar sig till templet men samtliga paralyseras 
och halshuggs av översteprästen innan Conan slår sig fri och dödar denne genom att 
krossa en magisk artifakt från vilken hans kraft strömmar.456 
 
• Conan och hans rövare, som han har återtagit ledningen över, slår sig tillfälligt samman 
med en vendhyansk expeditionsstyrka för att att nedgöra en turansk invasion i ett blodigt 
men kort slag.457  

Shadows in Zamboula 
 
• Conan dödar tre kannibaler, genom skallklyvning, en uppsprättad buk och 
halshuggning.458 
 
• Conan stryper och vrider nacken av en jättelik lönnmördare vars specialitet är just 
strypning.459 
 
• Översteprästen Totrasmek genomborras av Conans svärd.460 
 
• Conan skär ut tungan på, och skänker till kannibalerna, den man som sålt otaliga offer 
till kannibalerna tidigare. Tungan skärs av så att mannen inte skall kunna förklara vem 
han egentligen är för sina tidigare kunder. Genom beskrivningar av ljud såsom skrik, 
antyds mannens slutliga öde.461 

The Vale of Lost Women 
 
• Skildring av antydd, ritualiserad tortyr av en fånge.462 
 
• Conans krigare massakrerar Bakalah-stammens kämpar för att frita Livia, och Conan 
visar upp hövdingens avhuggna huvud för henne.463 
 
• Conan går i närkamp med ett övernaturligt, bevingat väsen för att rädda Livia som 
utsetts som offer för detta väsen.464 
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The Pool of the Black One 
 
• Med ett enda knytnävsslag dödar Conan en buse som förolämpat honom.465 
 
• I en svärdsduell om ledarskapet dödar Conan kapten Zaporavo.466 
 
• Varelserna på ön använder sig av rituell magi för att tortera och döda en pojke i 
besättningen.467 
 
• En utdragen och skoningslös kamp på liv och död mellan de svarta varelserna och 
fribytarbesättningen äger rum.468  

Beyond the Black River 
 
• Conan dödar en piktisk krypskytt med svärd.469 
 
• En handelsman får halsen avskuren av en övernaturlig varelse å den piktiske shamanen 
Zogar Sags vägnar.470  
 
• Pikterna bygger en pyramid av sina motståndares avhuggna huvuden i sin hemby.471  
 
• Zogar Sag kallar fram odjur (en sabeltandad tiger och en gigantisk orm) ur skogen på 
magisk väg för att döda sina aquilonska fångar.472 
 
• Conan dödar både ormen och ett antal pikter när han räddar Balthus undan sin 
avrättning. I flykten genom skogen drabbar Conan och Balthus samman med piktiska 
förföljare som de dödar i stridens hetta.473  
 
• Den piktiska horden överväldigar det aquilonska fortet och dödar alla i garnisonen.474  
 
• Conan hugger ihjäl det övernaturliga monster som utfört lönnmord åt Zogar Sag. 
Shamanen, som bundits själsligen till monstret genom svart magi, faller död ned till 
marken samtidigt som Conans svärd dräper odjuret.475  
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Red Nails 
 
• En drake äter Conans och Valerias hästar.476 
 
• Conan dödar draken genom att spetsa den i munhålan med ett förgiftat spjut.477 
 
• Valeria och Conan räddar krigaren Techotl undan döden genom att hugga ned de 
medlemmar av motståndarklanen som ämnar dräpa honom.478  
 
• Klanmedlemmar beskriver lustfyllt för Conan och Valeria hur de njuter av att tortera 
sina fångar från motståndarklanen.479  
 
• Valeria ertappar en klankvinna som försöker förgifta henne med den svarta 
lotusblomman. Hon klär av kvinnan, binder fast henne och piskar henne i syfte att få fram 
information om varför hon försökte söva henne.480 
 
• I fejdens sista strid hjälper Conan och Valeria att döda krigarna i motståndarklanen. 
Kampen utkämpas delvis med magi, men mest med svärd och tillhyggen.481  
 
• Klanen som Conan och Valeria hjälpt till seger i fejden förråder sina nya allierade och 
försöker döda Conan, varpå cimmeriern dräper dem efter en kort, brutal strid.482  
 
• Den ende som söker hjälpa Conan och Valeria, Techotl (som räddades till livet när våra 
protagonister först anlände till Xuchotl), dödas av sin egen kung för besväret, med en 
dolkstöt i bröstet.483 
 
• Klanens kungapar, Olmec och Tascela, slåss om vem som skall få utnyttja Valeria som 
slav. Tascela använder magi för att förlama Olmec och låser fast honom i ett 
tortyrredskap.484  
 
• Conan friger Olmec från tortyrbänken i utbyte mot dennes löfte om att hjälpa Conan 
finna Valeria och döda Tascela. Olmec försöker emellertid döda Conan, men bryter 
nacken när de båda faller nedför en trappa.485  
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• Tascela och de sista klanmedlemmarna dödas av svartkonst när Tolkemec, en muterad 
hövding som levt i totalt mörker i Xuchotls katakomber i 50 år sedan han flytt dit efter att 
ha blivit svårt torterad, kommer upp ur sin isolering och utkräver hämnd på sina forna 
plågoandar. När han är den sista överlevande invånaren i Xuchotl, kastar Conan en dolk i 
bröstet på honom och dödar honom en gång för alla.486   

Jewels of Gwahlur 
 
• Hot om att flå Conan levande.487  
 
• En hord av gråpälsade, icke-mänskliga monster – juvelernas beskyddare – ger sig på en 
zembabweiansk tjuvexpedition och sliter dem i stycken.488  
 
• Conan i tvekamp med ett grått monster.489  

The Phoenix on the Sword 
 
• Thoth-Amon sticker ihjäl en man och använder hans blod som en ingrediens i svart 
magi.490 
 
• Conan utkämpar en blodig strid mot en veritabel armé av konspiratörer som störtar in i 
hans sovkammare.491 
 
• En fysisk och metafysisk strid mellan Conan och Thoth-Amons övernaturliga tjänare 
äger rum.492 

 

The Scarlet Citadel 
 
• Skissartad beskrivning av den strid som dömde Conans fem tusen riddare till 
undergång.493  
 
• Beskrivning av den tortyr som trollkarlen Tsotha-lanti ryktas utsätta sina offer för i 
syfte att väcka onda krafter till liv.494 
 

                                                 
486 Howard, Robert E. (1967). Conan the Warrior, s. 101-103 
487 Ibid., s. 125 
488 Ibid., s. 150 
489 Ibid., s. 152-153 
490 Howard, Robert E. (1974). Conan the Usurper, s. 149-150 
491 Ibid., s. 153-158 
492 Ibid., s. 159-160 
493 Howard, Robert E. (1974). Conan the Usurper, s. 163-164 
494 Ibid., s. 165 



 

  122

• Ingående beskrivningar av en man som dödas av en jättelik orm och en annan som får 
både liv och själ utsugna av en onaturlig och parasitisk växt.495  
 
• En skrattande Conan kastar kuppmakaren Arpello till sin död från Tarantias palatsmur 
inför en jublande folkhop.496 
 
• Ingående skildring av den ursinniga strid som utkämpas för att försvara Aquilonien från 
Koth och Ophir, med Conan i främsta ledet, och dennes halshuggning av Tsotha-lanti i 
kampens slutskede.497  

Conan the Conqueror 
 
• Effekterna av en magisk och avsiktlig farsot på människokroppar beskrivs.498 
 
• Ett stort slag mellan aquilonska och nemediska trupper beskrivs för Conan av en 
observatör. Ett magiskt frambringat stenras utplånar större delen av de aquilonska 
trupperna.499 
 
• Conan dödar två nemediska soldater med svärd.500 
 
• Conan bekämpar och dödar en köttätande jätteapa med en dolk.501 
 
• I sin flykt sårar Conan den nemediske kungen, Tarascus, med en kniv och dödar en 
äventyrare som kände igen honom.502 
 
• Conan hugger ned tre nemediska soldater som försöker lyncha en häxa. Den fjärde får 
strupen utsliten av en varg som skyddar häxan.503 
 
• Under ett lyckat försök att rädda en adelskvinna undan halshuggning, knäcker Conan 
nacken på skarprättaren, hugger ihjäl två nemedier med en yxa samt sårar dödligt en 
aquilonsk förrädare. I flykten från avrättningsplatsen avlivar Conan ytterligare ett antal 
nemediska ockupationssoldater.504 
 
• Utförlig beskrivning av resultatet av tortyr med sträckbänk.505 
 
• Torteraren dör plågsamt av skorpiongift.506 
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• Conan slåss mot och dödar med upprepade kniv- och svärdshugg en hord av 
kannibalistiska vandöda.507   
 
• I ett bakhåll i en gränd lemlästar Conan fem banditer som söker mörda honom.508 
 
• En khitansk trollkarl dödar en shemitisk livvakt genom att smälta hans skelett med hjälp 
av magi.509  
 
• Ombord på ett galärfartyg slår Conan ihjäl kaptenen och större delen av besättningen 
innan han befriar de kushitiska slavarna som sitter vid årorna. Dessa hjälper Conan att 
döda de sista sjömännen ombord.510 
 
• I Stygien hugger Conan ihjäl en för stygierna helig orm och dödar två präster.511 
 
• En vampyr biter Conan och försöker suga hans blod.512  
 
• En våldsam kamp mellan khitanska trollkarlar och stygiska präster med Conan 
mittemellan. Magi, stavar, svärd och knivar används.513  
 
• Den vandöde trollkarlen Xaltotun dödar en man med magisk rök.514 
 
• En nemedisk styrka krossas under stenbumlingar som rullas ned i en ravin.515 
 
• Conan leder en väldig armé i strid mot den nemediska ockupationsmakten.516 
 
• Xaltotun dödas av en magisk ljusstråle från den mystiska artifakten, Ahrimans Hjärta.517 
 

De utvaldas/starkas rätt 
 
Under denna rubrik presenteras hur och i vilken mån inslag av socialdarwinism 
förekommer i Howards historier om Conan samt eventuella aspekter som strider mot 
detsamma. 
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The Frost Giant’s Daughter 
 
• Conan, som den starkaste kämpen, står som den siste överlevande i en strid mellan 
vanir- och Æsirkrigare.518 
 
• Conan ser Atali som sitt rättmätiga sexuella byte efter att ha tagit sig igenom alla hinder 
och nedkämpat alla motståndare i sin jakt på henne, även om han har förtrollats av 
henne.519 

The God in the Bowl 
 
• Conan anser sig inte behöva ställas inför rätta för att rentvå sig i ett mord som han är 
oskyldig till, och misshandlar grovt både poliser och vakter som söker arrestera 
honom.520 

The Tower of the Elephant 
 
• Conan visar inte respekt för den kothiske slavhandlaren i novellens inledning, trots att 
denne utgår ifrån att den unge barbaren borde veta hut. I stället dödar Conan honom när 
han blir provocerad.521 
 
• När han konfronteras med den sorgliga synen av den plågade och icke-mänsklige Yag-
kosha, överger Conan sina planer på stöld. Han väljer att istället visa barmhärtighet mot 
den hjälplöse fången och hjälpa honom utkräva hämnd mot sin plågoande.522 

Rogues in the House 
 
• Trots det apliknande monstret Thaks blodtörstighet och omänsklighet, hedrar Conan 
dess minne efter att ha dödat Thak i strid. Även om han har varit omgiven av civiliserade 
människor under en längre tid är det först hos Thak som Conan ser en primal ärlighet 
värd att hyllas i det genomkorrumperade Korinthien.523 

Shadows in the Moonlight 
 
• Conan åberopar Röda Brödraskapets lag när han dödar deras kapten och uppger det som 
skäl nog för att ta over ledarskapet för sjörövarna.524 
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• I kampen mot den enorma urtidsapan på djungelön, skildras striden mellan Conan och 
apan som ett möte mellan primala likar, perfekta vildar på skilda grenar av 
evolutionsträdet som kämpar om rätten att få överleva.525  

Black Colossus 
 
• Conan struntar fullkomligt i den lokala politiken och säljer sitt svärd till högstbjudande, 
I det här fallet riket Khoraja.526  
 
• Segrarna på slagfältet anser sig ha rätten att avrätta sårade, vilket både Natohks här och 
Conans styrkor ägnar sig åt efter fältslagen.527 

Queen of the Black Coast 
 
• När Conan som sista överlevande på ett av Bêlits pirater angripet handelsfartyg, får 
erbjudandet att ansluta sig till piraterna, byter Conan sida ögonblickligen. Han har genom 
sitt mod, styrka och kämparglöd vunnit piraternas respekt och därigenom möjligheten till 
ett nytt liv.528 
 
• Det flygande monster som huserar i och kring ruinstaden i djungeln beskrivs som 
ättlingen till en högt stående civilisation. Monstret är ett exempel på Howards ofta 
förekommande ”svängdörrsdarwinism” eller ”devolution”, det vill säga en ras som 
förlorat sitt övertag i naturen och därmed gått tillbaka i utveckligen.529 
 
• När Conan beskriver cimmeriernas gud, Crom, för Bêlit berättar han att Crom endast 
ingjuter i människor en styrka och vilja att sträva framåt och döda.530 

The Slithering Shadow 
 
• I inledningen av denna historia är Conan och en kvinnlig slav – Natala – som han har 
befriat, på flykt undan en fiendestyrka. De har vandrat i öknen i södra Kush i flera dagar 
och är nära döden. Vattnet är nästan slut, men Conan – med sin överlägsna fysiska styrka 
– skulle förmodligen klara sig ett par dagar längre än Natala om han behöll det för sig 
själv. Trots vetskapen om de knappa resurserna och dödens närvaro, ger Conan henne det 
sista av vattnet.531  
 
• När de uttorkade flyktingarna anländer till Xuthal, hittar de en brunn men inga medel 
med vilka de kan hämta upp vattnet. Efter en kort och dödlig strid med en vakt, kastar 
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Conan frustrerat ned liket i brunnen med motiveringen att om inte de kan dricka av 
vattnet, så skall ingen annan kunna göra det heller i fortsättningen.532 

A Witch Shall be Born 
 
• Vid ett tillfälle sager Conan: “It takes oppression and hardship to stiffen men’s guts and 
put the fire of Hell into their thews.”533 
 
• Conan tar över ledarskapet av ökenbanditerna, zuagirerna, med motiveringen att han är 
starkast, har bäst ledaregenskaper och är mest respekterad av rövarna. Han dödar 
emellertid inte den protesterande och avsatte hövdingen utan låter honom lämna gruppen 
med endast en bruten arm och livet i behåll.534 
 
• Den shemitiska legoarmén som ockuperar Khauran behandlar den besegrade och 
förtryckta befolkningen som boskap.535 
 
• I slutet av novellen när Constantius, mannen som korsfäste Conan i inledningen av 
historien, själv hänger korsfäst i öknen har inte situationens ironi gått förlorad på Conan, 
som skänker sin fiende dessa sista ord: ”You [civilized people] are more fit to inflict 
torture than to endure it....... Your fortitude consists mainly in inflicting torment, not 
enduring it. You will be dead before sundown.”536   

The People of the Black Circle 
 
• Hos de afghuliska banditstammarna är det den starkaste och mest respektingivande 
rövaren som får bli hövding.537  
 
• Conan anser sig att, endast i egenskap av den person han är, ha rätt att röva bort 
drottningen av Vendhya och behålla henne som konkubin.538  

Shadows in Zamboula 
 
• Conan möter den professionelle stryparen Baal-pteor i en dödskamp. Lönnmördaren 
skryter om hur han ströp spädbarn och andra försvarslösa under sin uppväxt och träning i 
syfte att imponera på och skrämma Conan. Barbaren är inte imponerad och känner förakt 
för denne mördare som förgripit sig på så svaga offer. Baal-pteor stryps följdaktligen till 
döds av Conan.539  
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The Vale of Lost Women 
 
• Kush beskrivs som ett land där kvinnor är “as cheap as plantains” och där deras 
villighet eller ovillighet inte spelar någon roll om män vill ha dem.540 
 
• Conan erkänner att han är en tjuv, en vilde och lever enligt svärdets lag, men hävdar att 
han aldrig har förgripit sig på en kvinna. Han påstår att om en man är stark nog kan han 
påtvinga sina egna seder och bruk även i ett samhälle där andra regler och kulturer 
härskar.541 
 
• Livia erbjuder Conan sin kropp i utbyte mot en fritagning, men flyr innan Conan kan 
hämta sin belöning. Han hinner ikapp henne i tid att rädda henne undan ett övernaturligt 
monster, men avsäger sig det han kom för att hämta med motiveringen att seder och bruk 
kanske varierar i olika länder, men att ”a man need not be a swine wherever he is.”542 

The Pool of the Black One 
 
• Conan skrattar åt fribytarbesättningens påstående om att de är bättre än pirater, och 
beskriver det som att ”förgylla tjuvar.”543 
 
• När Conan är ny hos besättningen på fribytarskeppet inleds en kampanj att mobba 
nykomlingen, en kampanj som avbryts lika fort som den började när Conan slår ihjäl den 
förste som spottar i hans ansikte.544  
 
• Conan anser sig ha rätt till ledarskapet då han är omtyckt av sina kamrater och är den 
starkaste bland dem. Han dödar därför kaptenen och tar befälet.545 
 
• Fribytarna är inkräktare på en ö som är befolkad av svarta, fientliga varelser. Dessa 
bedöms som omänskliga monster och utrotas därför av besättningen.546  

Beyond the Black River 
 
• Conan tycker personligen illa om kolonialism, men ifrågasätter inte sitt arbete som 
spanare hos den aquilonska krigsmakten och dödar mer än gärna de piktiska urinvånarna 
i de koloniserade områdena.547 
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• Efter pikternas förstörelse av det aquilonska fortet och den nätt och jämnt av 
aquilonierna vunna striden, reflekterar en aquilonsk nybyggare över kolonialismens och 
civilisationens yttersta meningslöshet.548 

Red Nails 
 
• Den oändliga fejden mellan de två klanerna i staden Xuchotl motiveras inte av annat än 
ett grundlöst och gemensamt hat klanerna emellan. Conan och Valeria väljer inte sida av 
vare sig altruistiska eller darwinistiska skäl utan sluter upp med den klan som de först 
råkade komma i kontakt med. I deras ögon är de lika goda kålsupare allihop.549 
 
• Den ena klanens ledare, Olmec, anser sig emellertid ha rätten att förråda både sitt folk 
och de två utlänningar som hjälpt honom till seger i fejden enbart för att han kan och vill 
det.550 

Jewels of Gwahlur 
 
• Conan anser sig ha rätt till Keshans nationalskatt om han är listig och stark nog för att 
kunna stjäla den – oavsett dess symboliska vikt för Keshans sammanhållning.551 
 
• I novellens upplösning, då Conan efter våldsamma strider är i besittning av den 
ovärderliga skatten och på väg att fly, ställs han inför valet att rädda en kvinna undan en 
säker död genom att släppa juvelerna eller offra henne och komma undan med ofattbar 
rikedom. Han väljer att göra sig av med skatten för att kunna släpa kvinnan i säkerhet.552 

The Phoenix on the Sword 
 
• Conans tolerans för satir och nidvisor om honom ses som ett tecken på svaghet av den 
aquilonska aristokratin vars befogenheter kraftigt begränsades när Conan blev kung.553  

The Scarlet Citadel 
 
• Conan deklarerar sitt förakt för ärvda titlar när han erbjuds livet, pengar och fri lejd i 
gengäld för ett fridfullt abdikerande. Han hävdar att han har erövrat och förtjänat rätten 
att regera över andra i motsats till en adel som skott sig på andras bekostnad i 
generationer och utövat förtryck för att behålla sina titlar.  Conan skryter med att han har 
kraftigt sänkt alla skatter för sina underordnade och att det inte längre finns en enda 
aristokrat i hela Aquilonien som skulle våga misshandla eller utnyttja de svagaste i 
samhället.554  
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• Under sin flykt ifrån Tsotha-lantis fängelsehålor försöker Conan hjälpa de fångar han 
stöter på i andra celler, trots att ansträngningarna innebär potentiellt ödesdigra 
förseningar för Conans strävan att hinna tillbaka till Aquilonien innan invasionsstyrkorna 
anländer.555 

Conan the Conqueror 
 
• Som landsflyktig kung smyger Conan tillbaka över gränsen till Aquilonien och är på 
väg till huvudstaden, Tarantia, när han råkar stöta på några nemediska soldater i full färd 
med att lyncha en gammal kvinna. Han utmanar soldaterna och utbrister: ”Anser sig 
nemediska schakaler kunna göra sig till bödlar numera och hänga mina undersåtar när det 
passar dem? Först måste ni ta deras konungs huvud,” varpå han dräper dem och räddar 
kvinnan. Efter det att hon har låtit honom äta och sova i sin stuga, uttalar Conan sin 
tacksamhet genom att lova att komma ihåg hennes välvilja när han åter sitter på tronen.556 
 
• Conan räddar senare även en adelskvinna från att halshuggas.557 
 
• När han senare stöter på en döende man på sträckbänken känner Conan avsky inför 
dennes behandling och försöker lindra hans plågor.558 
 
• Conan befriar en kushitisk galärbesättning.559 
 
• När kriget är över, Aquilonien befriat och Conan åter kung, visar han nåd mot den 
besegrade nemediske kungen Tarascus och låter både honom och alla nemediska trupper 
som lägger ned sina vapen leva och återvända till sina hem.560 
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Detaljer 

1. Amir Jehan-Passet - 2. Ben Morgh (Cromberget) - 3. Den Svarta Kusten - 4. De Blå 
Bergen - 5. Colchianbergen - 6. De Eiglophiska Bergen - 7. Hövdingarnas Fält - 8. 
Söderns Eldar - 9. De Zingariska Vålnadsskogarna - 10. Graskaalbergen - 11. Khitaiska 
Muren - 12. De Himelianska Bergen - 13. Ilbarsbergen - 14. Järnstatyernas Ö - 15. 
Karpashbergen - 16. De Kezankianska Bergen - 17. De Kothiska Kullarna - 18. Hosjön - 
19. Loulanplatån - 20. De Dimmiga Bergen - 21. Eldsbergen - 22. Guldbergen - 23. 
Nattbergen - 24. De Grå Apornas Berg - 25. Golamiraberget - 26. Yimshaberget - 27. 
Gränsmassivet - 28. Argos Ekskogar - 29. De Poitainianska Bergen - 30. Stygiens Lila 
Lotusträsk - 31. Kungarnas Väg - 32. Shan-e-Sorkh - 33. Hyperboriens Dödskalleport - 
34. Sumero Tso - 35. De Dödas Träskmarker - 36. De Taianska Bergen - 37. 
Talakmabergen - 38. Wahuanöknen - 39. Xapur det Befästa - 40. Zhaibarpasset 

Städer 

41. Aghrapur - 42. Alkmeenon - 43. Angkhor - 44. Anshan - 45. Arenjun - 46. Asgalun - 
47. Belverus - 48. Den Bevingades Stad - 49. Fort Ghori - 50. Haloga - 51. Hanumar - 52. 
Harakht - 53. Keshia - 54. Khawarism - 55. Khemi - 56. Khorshemish - 57. Kordava - 58. 
Kuthchemes (ruin) - 59. Luxur - 60. Maypur - 61. Meroe - 62. Messantia - 63. Nebthu - 
64. Nya Zembabwei - 65. Numalia - 66. Gamla Zembabwei - 67. Peshkauri - 68. Pohiola 
- 69. Sabatea - 70. Shadizar - 71. Shahpur - 72. Shushan - 73. Sigtonia - 74. Suhkmet - 
75. Sultanapur - 76. Tarantia - 77. Tortage - 78. Venarium (ruin) - 79. Xuchotl - 80. 
Xuthal - 81. Yanaidar - 82. Yezud - 83. Yota-Pong - 84. Yuetshi - 85. Zamboula 

Floder 

86. Alimanefloden - 87. Asgalunfloden - 88. Bakhrfloden - 89. Den Svarta Floden - 90. 
Ilbarsfloden - 91. Jhumdafloden - 92. Khorotasfloden - 93. Nezvayafloden - 94. Den 
Röda Floden - 95. Dödens Isflod - 96. Shirkifloden - 97. Floden Styx - 98. Åskfloden - 
99. Floden Tybor - 100. Den Gula Floden  - 101. Zaporoskafloden - 102. Zarkhebafloden 

Distrikt 

103. Bossonianska Gränslandet - 104. Drujistan - 105. Ghulistan - 106. Gunderland - 107. 
Poitain - 108. Taia - 109. Tauranien - 110. Västermark 

Mindre furstendömen 

111. Khauran - 112. Khoraja - 113. Uttara Kuru 


