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When early youth had past, he left  

His cold fireside and alienated home  

To seek strange truths in undiscovered lands.1 

 

Inledning 

 

Det har gått 200 år sedan Mary Shelleys (1797 – 1851) roman Frankenstein; or, the Modern 

Prometheus (1818) publicerades.2 Dess undertitel antyder att romanen skildrar ett avgörande 

skeende i mänsklighetens historia. Den arkaiska myten om hur titanen Prometheus stal elden 

från gudarna och gav den till människorna får i Shelleys berättelse nytt liv.3 Liksom titanen 

har vetenskapsmannen Victor Frankenstein som mål att förändra världen. Med sina 

naturvetenskapliga experiment kan han sägas föra facklan vidare. För Frankenstein såväl som 

för titanen är priset för erövringen högt. Som straff för sin gudomliga överträdelse fjättras 

Prometheus vid en klippa. En fågel hackar ständigt i hans lever, som en evig påminnelse om 

eldens pris: Efter erövring följer smärta. Prometheus eld blev en symbol för civilisation, men 

även för konst och vetenskap.4 Tematiken fångades upp av andra författare och poeter under 

det romantiska 1800-talet. Titanens öde har omdiktats och omformulerats av bland andra Lord 

Byron (1788–1824) och Percy Bysshe Shelley (1792–1822).5 

 Denna uppsats uppehåller sig vid frågor rörande just intellektuella erövringar, 

skapande och smärta i Frankenstein. Intressant nog är dessa frågor inte bara aktuella i relation 

till själva romanen. Den som börjar läsa om romanen och dess författare upptäcker snart att 

skapelseprocessen är ett återkommande tema även där. I förordet till 1831 års utgåva skriver 

Mary Shelley om Frankensteins tillkomst: ”I shall thus give a general answer to the question, 

so very frequently asked me – ‘How I, then a young girl, came to think of, and dilate upon, so 

very hideous an idea’?”.6  

 Svaret på denna fråga finner Shelley i den ovanligt kalla sommaren 1816. Detta 

år skulle senare bli känt som ”the year without summer”.7 Paret Shelley är på besök hos Lord 

Byron i hans hus vid Genève-sjön. För att fördriva tiden bestämmer de sig för att skriva en 

                                                 
1 Percy Bysshe Shelley, Alastor; or the Spirit of Solitude, Whitefish: Kessinger Publishing 2004 [1816], rad 75-77. 
2 Mary Shelley, “Frankenstein; or, the Modern Prometheus” i Frankenstein, J. Paul Hunter (red.), New York: W.W Norton & Company 

2012. Källan refereras fortsättningsvis till löpande i texten.   
3 ”Prometheus”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/prometheus (hämtad 2018-02-12). 
4 "Prometheus”, Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/Prometheus-Greek-god (hämtad 2018-04-08). 
5 Se exempelvis P.B. Shelleys drama Prometheus Unbound (1820) och Lord Byron dikt Prometheus (1816). 
6 Mary Shelley, “Introduction to Frankenstein, Third Edition (1831)”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul Hunter (red.), 

New York: W.W Norton & Company 2012, s. 165. 
7 J. Paul Hunter, “Introduction” i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul Hunter (red.), New York: W.W Norton & Company 

2012, s. x. 

https://www.britannica.com/topic/Prometheus-Greek-god
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varsin spökhistoria. Någon renodlad spökhistoria skriver Mary Shelley inte, däremot föds här 

idén till Frankenstein. Shelley beskriver hur hon får idén i ett drömlikt tillstånd:   

 

When I placed my head on my pillow, I did not sleep, nor could I be said to think. My 

imagination, unbidden, possessed and guided me, gifting the successive images that arose in my 

mind with a vividness far beyond the usual bonds of reverie. I saw – with shut eyes – but acute 

mental vision, – I saw the pale student of unhallowed arts kneeling beside the thing he had put 

together. I saw the hideous phantasm of a man stretched out, and then, on the working of some 

powerful engine, show signs of life, and stir with un uneasy, half-vital motion. Frightful must it 

be; for supremely frightful would be the effect of any human endeavour to mock the stupendous 

mechanism of the Creator of the world. His success would terrify the artist; he would rush away 

from his odious handy-work, horror-stricken.8 

  

Shelleys gotiskt färgade anekdot om hur hon i en dröm får en idé om en Skapare och Skapelse 

tolkar jag som en sorts metaberättelse till Frankenstein. Skildringen av romanens tillblivelse 

korresponderar med romanens innehåll: Shelleys redogörelse blir en skapelseberättelse om en 

skapelseberättelse. Litteraturvetaren Garrett Stewart menar att Shelleys dröm illustrerar 

romanens idé om hur kreativitet och skaparkraft tränger sig in i kroppen och drömmarna. Inte 

ens i sömnen får författaren vara ifred.9 Kroppstematiken fångas upp av feministiska 

litteraturforskare som Ellen Moers, Sandra M. Gilbert och Susan Gubar. Frankenstein tolkas 

av dessa som en födelsemyt som bland annat skildrar en ambivalent relation mellan förälder 

och barn.10 Moers kopplar denna tematik till författarens egna upplevelser av moderskap.11  

 Oavsett vilken roll man tillmäter denna tolkning, är tanken intresseväckande. 

Handlar Frankenstein om födelse? Om kreativitetens inverkan på kroppen? Kanske är det så 

att skapandet – oavsett om det är elden, barnet eller romanen – lämnar betydande spår hos 

skaparen. Intellektuellt, emotionellt och somatiskt. I levern och i drömmen. I denna uppsats 

undersöker jag hur Victor Frankenstein och hans skapelse påverkas av skapandet. Min 

utgångspunkt är att skapandet inte bara gör dem till Skaparen och Skapelsen – utan även till 

vetenskapsmannen och konstnären.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vetenskapligt och konstnärligt skapande 

skildras och vilka psykologiska konsekvenser skapandet har i Frankenstein.  

                                                 
8 Shelley, 2012, s. 168.  
9 Garrett Stewart, “In the Absence of Audience: Of Reading and Dread in Mary Shelley”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. 
Paul Hunter (red.), New York: W.W Norton & Company 2012, s. 443. 
10 Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, ”Mary Shelley’s Monstrous Eve”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul Hunter (red.), 

New York: W.W Norton & Company 2012, s. 329. 
11 Ellen Moers, “The Female Gothic: The Monster’s Mother”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul Hunter (red.), New 

York: W.W Norton & Company 2012, s. 318. 
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• Vilka paralleller går att dra mellan vetenskapsmannens och konstnärens strävan efter 

sanning och skönhet?  

• På vilka sätt kan denna strävan relateras till existentiella och psykologiska tillstånd av 

ångest och äckel?  

 

1.2. Konstnären och vetenskapsmannen 

 

En utgångspunkt för denna läsning av Frankenstein är att Victor Frankenstein och hans 

skapelse i sina respektive sanningssökanden förhåller sig till olika romantiska idealtyper. 

Skaparen Frankenstein iklär sig rollen som vetenskapsman; rationell och driven, men är också 

passionerad och känslig. Hans skapelse däremot ser sig snarare som en sorts konstnär; någon 

med förmågan att upphöja sina personliga lidande till konst. Mitt val att förhålla mig till dessa 

idealtyper grundar jag i tolkningar av romanens idéhistoriska kontext – romantikens syn på 

konst och vetenskap. Att Frankenstein betraktar sig själv som en vetenskapsman är inte ett 

särskilt djärvt antagande. Att hans skapelse – eller för den delen Frankenstein själv –

identifierar sig som konstnär finns inte lika uttalat i texten och är snarare en tolkning jag gör. 

Frankensteins skapelse publicerar under sin livstid inga dikter eller målar några tavlor. 

Däremot gör han tydliga ansatser till att förhålla sig till livet och dess existentiella villkor på 

ett sätt som tangerar konstnärens. Till detta kommer jag återkomma i kapitel 2 och 3.  

Skönhet är ett centralt begrepp inom romantikens begreppsapparat. Den 

begränsar sig inte till det visuellt vackra, snarare som ett metafysiskt begrepp. Det sköna finns 

även i idéer, naturen och mänskliga bedrifter.12 I Ode on a Grecian Urn (1820) föreslår 

poeten John Keats (1795-1821) att det finns ett samband mellan skönhet och sanning: "Beauty 

is truth, truth beauty,—that is all/Ye know on earth, and all ye need to know.” 13 

Konst och poesi blir här ett sorts metafysiska begrepp för sanning, och i vidare 

bemärkelse kunskap genom filosofi och naturvetenskap. Denna inställning grundar sig i en 

holistisk världssyn, där varje enskilt uttryck blir en given del av en större och komplett helhet. 

En dikt, ett konstverk och en upptäckt, även ofullständiga sådana, är båda viktiga 

beståndsdelar i en poetisk och förtrollad värld. Steget mellan naturvetenskap och poesi 

                                                 
12 Gorodeisky, Keren, "19th Century Romantic Aesthetics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 Edition), Edward N. Zalta 

(red.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/aesthetics-19th-romantic (hämtad 2018-04-03). 
13 John Keats, “Ode on a Grecian Urn”, i The Penguin Book of Romantic Poetry, Jonathan Wordsworth (red.). London: Penguin Classics 

2005, s. 344. 

 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/aesthetics-19th-romantic
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överbyggs i romantikens estetik. Filosofen Immanuel Kant (1724-1804), menar att förnuft och 

känsla förutsätter och kompletterar varandra.14 Kulturhistorikern Jane Goodall skriver om hur 

sambandet mellan vetenskap och poesi gestaltas i en romantisk kontext: ”The scientist can be 

part explorer, part revolutionary and even part poet, but the poet’s madness translates 

strangely to the figure of the mad scientist.”.15 Sambandet är med andra ord komplext. Poeten 

och vetenskapsmannen kan mötas i en energisk inställning till sanningssökande, men det 

poetiska kan också kopplas samman med egenskaper som kontrasterar mot den idén om den 

rationella vetenskapen. Kanske kan figuren ”the mad scientist” ses som ett mellanting mellan 

poeten och vetenskapsmannen.  

  En av romantikens mest inflytelserika teoretiker, Friedrich Schlegel (1777-

1829), skriver: ” [A]ll konst ska bli vetenskap, och all vetenskap ska bli konst; poesi och 

konst ska förenas”. 16 Allt kan kanske inte vara poesi, men det mesta tycks kunna vara 

poetiskt. I ljuset av detta antagande tolkar jag Frankenstein, som ett verk med flera poetiska 

karaktärer. Den ambitiöse vetenskapsmannen och hans skapelse har båda som mål att dels 

förstå världen, dels driva världen framåt. Litteraturvetaren Bette London menar att gestaltning 

av Victor Frankenstein ofta läses som ett kritiskt porträtt av Percy Shelley och den engelska 

romantikens idévärld.17 Kulturhistorikern Mary Pooveys tolkning är att Mary Shelley med sin 

berättelse vill ifrågasätta den romantiskt sanktionerade (över)tron på kreativitet och 

konstnärligt skapande som en god kraft.18 Utan att vidare spekulera i Mary Shelleys 

intentioner, menar jag att Frankenstein begripliggörs genom jämförelser med romantikens 

idéer om konst och vetenskap och den holistiska, poetiska världsbild i vilken de båda länkas 

samman. Det är således en viktig utgångspunkt för min läsning av romanen.   

Vidare har valt att benämna Frankensteins namnlösa skapelse som just 

Skapelsen. I den engelska orginaltexten refereras han oftast till som Creation eller Monster. 

Ibland kallas han för wretch (kreatur). I de enstaka fall som Monstret ersätter Skapelsen i min 

text är det för att referera till honom som hur han gestaltas i andras ögon. Jag använder 

Skapelsen eftersom det dels är så han själv benämner sig, dels eftersom det tycks vara ett mer 

neutralt alternativ till Monstret. Eftersom denna uppsats dessutom behandlar skapande finns 

                                                 
14 "Kant, Immanuel", Encyclopedia of Aesthetics, Oxford University Press, 2014, online ed., 

http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780199747108.001.0001/acref-9780199747108-e-433. (hämtad 

2018-05-03). 
15 Jane Goodall, ”Electrical Romanticism”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul Hunter (red.), New York: W.W Norton & 

Company 2012, s. 503. 
16 Friedrich Schlegel, ”Kritiska fragment”, i Romantiska fragment, Mattias Forshage (red.), Stockholm: Vertigo förlag 1999, s. 20. 
17 Bette London, ”Mary Shelley, Frankenstein and the Spectacle of Masculinity”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul 

Hunter (red.), New York: W.W Norton & Company 2012, s. 392. 
18 Mary Poovey, ”My Hideous Progeny”: The Lady and the Monster, i Frankenstein, Second Norton Critical Edition. J. Paul Hunter (red.), 

New York: W.W Norton & Company 2012, s. 351. 

http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780199747108.001.0001/acref-9780199747108-e-433
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det en retorisk poäng att behålla detta namn. Skapelsen är förvisso sin egen person, men likväl 

en annan människas verk. Denna tvetydighet vill jag ta tillvara på. 

 

1.3. Teoretiska och metodologiska överväganden 

 

I denna uppsats gör jag en tematisk läsning av Mary Shelleys Frankenstein. De teman som är 

övergripande är skapande och hur det skildras som å ena sidan ett nödvändigt 

sanningssökande, å andra sidan en källa till äckel och ångest. Valda tematik utgår å ena sidan 

från ett psykoanalytiskt perspektiv, men också från ett idéhistoriskt perspektiv. Med 

inspiration från Eva Hættner Aurelius text om idéhistoria och litteratur, tolkar jag denna 

roman med dess idéer om skapande och konstnärskap går i dialog med några romantikens 

estetiska teorier och centrala begrepp.19 

Vad gäller teori är min läsning inspirerad av ett par psykoanalytiska begrepp av 

Julia Kristeva (f. 1941) Sigmund Freud (1856 – 1939) och delvis även Roland Barthes (1915 

– 1980). Även om dessa teoretiker sinsemellan kan skilja sig åt, återkommer de alla till de 

intrikata band mellan psyke, kultur och språkutveckling som denna uppsats uppehåller sig vid. 

Dessa strålar samman i de oidipala konflikter som uppstår i barndomens ofrånkomliga 

separationer och konflikter med mor och far och de symboliska ordningar som dessa parter 

representerar.20 Dessa förluster och konflikter har en avgörande roll i subjektets tillblivelse. 

Således kan detta ses som en grundläggande faktor i subjektskapandets processer.  

Psykolingvisten och litteraturforskaren Julia Kristeva har i Fasans makt: En 

essä om abjektionen (1992) uppehållit sig vid förhållandet mellan skräck, språk och 

separation. Kristeva menar att barnets separation från moderkroppen är det skeende som 

konstituerar subjektets psyke och identitet. Hos människan uppstår känslor av abjekt i mötet 

med det som befinner sig bortom jagets tydligt definierade gränser. Abjektet står i kontrast till 

subjektet, men även objektet, vilket hos människan skapar en skarp känsla av äckel och oro. 

För att konkretisera denna teori tar Kristeva avstamp i kroppen och avskyn mot det orena. 

Äckel gentemot smuts, kroppsvätskor och kadaver tolkar hon som ett sätt för jaget att skydda 

sig mot död och fara.21 Genom att sätta upp tydligt definierade gränser mellan vad som är rent 

                                                 
19 Eva Hættner Aurelius, ”Litteratur och idéer”, i Litteraturvetenskap. En inledning, Staffan Bergsten (red.), Lund: Studentlitteratur AB 2002, 

s. 35. 
20 För vidare diskussion om föräldrarnas roller och symboliska ordningar förhållande till i barnets subjektsprocess, se Thomas Johansson, 

Psykoanalys och kulturteori, Lund: Studentlitteratur AB 1999, s. 132 och s. 48.  
21 Julia Kristeva, Fasans makt. En essä om abjektionen, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 1992, s. 27. 
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och orent, liv och död, subjekt och abjekt begripliggörs och struktureras världen på ett sätt 

som hos jaget inger trygghet och förståelse.  

Varifrån kommer då denna skräck för det orena? Julia Kristeva menar att det 

börjar när barnet separeras från moderkroppen.22 Det som hos jaget väcker abjekta känslor är 

det som förknippas med den preoidipala fasen, alltså utvecklingsstadiet som hos barnet 

kommer innan den disciplinerade och verbala oidipala fasen. Medan den senare förknippas 

med faders lag, med kultur och språk, har den tidigare kommit att förknippas med oreda, 

smuts, tystnad vilka alla länkas till moderns kropp. Min tolkning är att språk och kultur blir ett 

sätt att värja sig inför abjektionen.23 Vidare är den preoidipala fasen förknippad med en 

frånvaro av ett sammansatt subjekt. För det oidipalt utvecklade jaget hotar abjektionen krossa 

allt som har byggts upp, samtidigt finns det en lockelse att söka sig mot det frånstötande. 

Abjektionen har hos Kristeva kommit att förknippas med konst och kreativitet. 

Litteraturprofessorn och kristevakännaren Ebba Witt-Brattström skriver att konsten alltid bär 

på ”en obetald skuld till moderskroppen genom att vara en sublimering sprungen ur det 

ögonblick då barnet skiljer sig från denna kroppsvärld.”24 Konsten och skapandet bjuder 

utrymme att utforska dessa bortträngda känslor och förluster.  

 Psykoanalytikern och läkaren Sigmund Freud diskuterar i artikeln ”Det kusliga” 

(2009) begreppet das unheimliche. Svenska översättare av Freuds text påtalar att svenskans 

hemsk skulle vara en mer lexikografiskt korrekt översättning, men unheimliche i betydelse 

ligger närmre kuslig.25 I min text har jag valt att behålla det tyska ordet.   

 Vad innebär då detta svåröversatta begrepp? Freuds text och teori är inspirerad 

av den tyske psykiatrikern Ernst Jentsch, som redan 1906 skrev om das unheimliche. 

Sigmund Freud skriver i sin artikel om skräcken som uppstår i gränslandet mellan det 

välbekanta och det främmande. I dubbelgångare, dockor och känslan av opålitliga 

sinnesintryck finner jaget en stark känsla av obehag. Olustkänslan inför en människoliknande 

docka grundar sig i skräcken för att inte kunna avgöra skillnaden mellan det levande och det 

döda. Jaget räds ovissheten. Vidare relaterar Freud det till barndomens lekar:  

 

Vi påminner oss att barnet i lekens tidiga ålder inte överhuvudtaget inte skarpt gör skillnad 

mellan levande och icke-levande och att det speciellt gärna behandlar sin docka som ett levande 

väsen [...] Källan till kuslighetskänslan skulle alltså i det här fallet inte vara en rädsla utan en 

                                                 
22 Se Julia Kristeva om separationen från moderkroppen. Kristeva 1992, s. 57.  
23 Kristeva 1992, s. 58. 
24 Ebba Witt-Brattström, ”Inledning”, i Stabat Mater och andra texter. Julia Kristeva i urval av Ebba Witt-Brattström, Ebba Witt-Brattström 

(red.), Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur 1990, s. 18. 
25 Sigmund Freud, ”Det kusliga”, i Konst och litteratur. Samlade skrifter av Sigmund Freud XI, Clarence Crafoord (red.). Stockholm: 

Bokförlaget Natur och kultur 2009, s. 318. 
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önskan hos barnet eller också endast någonting som barnet tror. Det låter som en motsägelse; 

möjligen är det endast en mångfald som längre fram kan främja vår förståelse.26 

 

Enligt Sigmund Freud är det inte bara rädsla som das unheimliche representerar. Hos såväl 

barn och vuxna kan det finnas undermedvetna önskningar om att det döda ska bli levande. 

Mångtydigheten i detta begrepp tolkar jag som en ingång till relationen mellan das 

unheimliche och konsten. Freud tar i sin artikel upp några exempel på hur företeelsen speglas 

i konst och litteratur. Kristevas tankar om hur abjektionen kan ses som ett begrepp som ligger 

nära konsten, kan delvis kopplas till Freuds begrepp. Das unheimliche blir inte bara en fråga 

om vad som är kusligt och inte, utan även djupt relevant i konstnärliga diskussioner rörande 

ångest, äckel och existentiella frågor.27  

 Litteraturteoretikern Roland Barthes skriver i The Pleasure of the Text om hur 

oidipala konflikter kan ses som en drivkraft för berättande och andra former av konstnärligt 

skapande. Text, språk och hur dessa används i konstnärlig verksamhet blir en form av 

substitut för något förlorat. Samtidigt gör dessa att man kommer obehagligt nära barndomens 

förluster. ”Text means Tissue” skriver Barthes apropå textens och litteraturens psykologiska 

funktioner.28  

 

1.4. Tidigare forskning  

 

Frankenstein har länge varit föremål för omfattande forskningsinsatser. Det är omöjligt att 

inom ramen för denna uppsats redogöra för all den forskning som har bedrivits om Shelleys 

roman. Istället har jag valt att fokusera på forskning som tematiskt eller teoretiskt knyter an 

till mina forskningsfrågor.  

 

1.4.1. Vetenskap, genus och läsning i Frankenstein  

 

Frankenstein läses ofta som ett verk med centrala kopplingar till den idéhistoriska och 

materiella kontext i vilken den skrivits. Litteraturvetaren George Levine har skrivit om 

Frankensteins plats i den realistiska romantraditionen i artikeln ”Frankenstein and the 

Tradition of Realism”.29 I Darwin and the Novelists: Patterns of Science in Victorian Fiction 

                                                 
26 Freud 2009, s. 335. 
27 För vidare diskussion om respektive teoretikers idéer om hur jagets skräck kan ligga till grund för konstnärliga och litteratära uttryck, se 

Freud 2009, s. 333 och Kristeva 1992, s. 40. 
28 Roland Barthes, The Pleasure of the Text, New York: Hill and Wang 1998, s. 64. 
29 George Levine, ”Frankenstein and the Tradition of Realism”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul Hunter (red.), New 

York: W.W Norton & Company 2012. 
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har han även behandlat 1800-talslitteraturens förhållande till samtida vetenskap.30 Ett 

återkommande tema i forskningen om Frankenstein är hur 1800-talets vetenskapssyn kan 

kopplas samman med ett vidare idébygge. Genusvetaren Nina Lykke har i artikeln ”Skönhet, 

godhet och det teknologiska vidundret” skrivit om hur romanen kan läsas som en berättelse 

om konflikten mellan manligt och kvinnligt.31 Den teknologiska tematiken relaterar Lykke till 

1800-talets diskurser om könsroller: Omsorg, tradition och godhet ses i romanen som 

kvinnliga värden. Manligt kodade värden är framstegsiver, ambition och vetenskap.  

 Litteraturvetaren Patrick Brantlingers text ”The Reading Monster” undersöker 

förhållandet mellan vetenskap och skönlitteratur i Frankenstein.32 Läsning i Frankenstein 

förknippas med förvärvande av kunskap, samtidigt som det också ses som något fördärvande 

detsamma. Brantlinger jämför Victor Frankenstein och Skapelsens förhållande till läsning och 

vilka funktioner de fyller för respektive romanfigur. Läsningens roll är ambivalent på så sätt 

att den inbjuder till såväl kunskapsförvärvning som rena fantasier.  

 Litteraturforskaren Garrett Stewart undersöker romanens förhållande till 

skivande och läsning i “In the Abscence of Audience: Of Reading and Dread in Mary 

Shelley”.33 Stewart tolkar Skapelsen som en sorts författare. Vidare diskuterar han läsningens 

betydande roll för att Skapelsen ska lära sig om den värld han under så mystiska 

omständigheter har hamnat i. Läsningens roll blir i detta en form av existentiell såväl som 

praktisk vägledning för Skapelsen.  

 

1.4.2. Psykoanalytiska läsningar av Frankenstein  

 

I ”Getting Dirty with the Body” diskuterar den grekiska litteraturvetaren Panagiota Petkou 

Frankenstein utifrån Julia Kristevas begrepp abjektion.34 Enligt Petkou bryter Shelleys 

skildring av döda kroppar med en traditionell, västerländsk syn på förhållandet mellan liv och 

död. Gränsen mellan de två kategorierna luckras upp i Frankenstein när liket – Skapelsen – 

väcks till liv. Hans intellekt är levande, men kroppen är förruttnad. Den ambivalenta position 

som Skapelsen härmed intar, gör att han upplevs som äcklig och abjekt. Victor Frankenstein 

blir genom sitt samröre med Skapelsen själv äcklig och oren.  

                                                 
30 George Levine, Darwin and the Novelist: Patterns of Science in Victorian Fiction, George Levine (red.), Cambridge: Harvard University 

Press 1988. 
31 Nina Lykke, 'Skönheten, godheten och det teknologiska vidundret', Häften för kritiska studier., 20, 1987:3, s. 4-22, 1, s. 5. 
32 Patrick Brantlinger, ”The Reading Monster”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul Hunter (red.), New York: W.W 

Norton & Company 2012, s. 468ff.  
33 Garrett Stewart, “In the Absence of Audience: Of Reading and Dread in Mary Shelley”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. 

Paul Hunter (red.), New York: W.W Norton & Company 2012, s. 435.  
34 Panagiota Petkou, “Getting Dirty with the Body: abjection in Mary Shelley's Frankenstein", Gramma (Thessaloniki)., 11(2003), s. 31-38. 
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Litteraturvetaren John A. Dussinger har skrivit artikeln ”Kinship and Guilt in 

Mary Shelley’s Frankenstein”.35 Han menar att det finns en oidipal triangel mellan Victor 

Frankenstein och hans föräldrar. När modern dör känner Frankenstein ett undertryckt hat 

gentemot fadern. Skapelsen blir en otämjd dubbelgångare som agerar efter Frankensteins 

undermedvetna viljor, vilket leder till faderns såväl som andra familjemedlemmars död. Han 

blir detet till Frankensteins jag.36  

Litteraturforskaren Peter Brooks essä ”What Is a Monster? (According to 

Frankenstein)” uppehåller sig vid romanens narrativa strukturer, och hur dessa kan läsas som 

Frankensteins och Skapelsens försök till historieberättande. Med utgångspunkt i Roland 

Barthes berättarkontrakt undersöker Brooks kedjan som uppstår mellan Frankenstein och 

Skapelsen genom berättandet. 37 För romanfigurerna är berättandet viktigt för att kunna bygga 

upp ett jag, men också för att kunna knyta an till varandra. Förhållandet mellan narrator 

(Skapelsen) och narratee (Frankenstein) är vidare en oidipal konflikt som här försöks lösas.  

 

1.5. Material  

 

1818 publicerades första versionen av Frankenstein. 1831 gavs en reviderad version ut. Den 

senare har länge varit den mest frekvent utgivna och refererade versionen. I akademiska 

sammanhang har 1818 års text kommit att bli utgångspunkten för forskning och diskussion. 

Därför väljer jag att utgå från denna version. Litteraturvetaren J. Paul Hunter är redaktör för 

W.W. Nortons Critical Editions andra utgåva av texten. Denna använder jag mig av.   

 

1.6. Synopsis 

 

Frankenstein består av tre narrativ, varav det första inleds med en rad brev skrivna av 

upptäcktsresande Robert Walton till dennes syster. Walton har rest till Arktis. En dag ser han 

en jättelik figur på isen. Senare samma dag räddar han en stelfrusen man från döden. Mannens 

namn är Victor Frankenstein. När Frankenstein börjat återhämta sig berättar han om sitt liv 

och hur det sammanstrålar med den jättelika varelsen. Frankensteins narrativ tar avstamp i 

barndomen. Denna beskriver han som kärleksfull och trygg. Han växer upp i Genève med 

                                                 
35 John A. Dussinger, ”Kinship and Guilt in Mary Shelley’s Frankenstein”,  Studies in the Novel, Vol. 8, No. 1 (1976), s. 38-55. 
36 Freud diskuterar i ”Detet och jaget” (2003) hur psykets struktur består av tre delar: överjaget, jaget och detet. Överjaget utgörs av ideala 

bilder av jaget. Detet representerar undermedvetna drifter. Jagets uppgift är att balansera mellan jaget och detet. I Dussingers resonemang 

representerar Skapelsen Victor Frankensteins bortträngda drifter och känslor.  
37 Peter Brooks, “What is a Monster? (According to Frankenstein)”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul Hunter (red.), 

New York: W.W Norton & Company 2012, s. 378. 
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sina föräldrar, två bröder och sin kusin Elizabeth Lavenza. I tonåren börjar han intressera sig 

för naturvetenskap och alkemi. Några år senare ska han börja studera vid universitetet i 

Ingolstadt. Strax innan avfärd dör hans mor. Frankenstein beslutar sig för att ändå resa. I 

Ingolstadt gör han sitt bästa för att begrava sin sorg i studier och vetenskapliga experiment. 

Med tiden blir han en framstående student i de naturvetenskapliga ämnena. Vid det laget har 

han blivit besatt av tanken att skapa liv på artificiell väg: det vill säga utan en traditionell, 

biologisk befruktning. Han börjar samla likdelar som han senare sätter ihop till en varelse. 

Genom ett elektroniskt experiment väcker han skapelsen till liv. Skapelsen har ett 

frånstötande utseende och Frankenstein känner genast en stark avsky gentemot honom. Han 

går ut på en promenad för att samla sig. Ute träffar han på sin barndomsvän Henry Clerval. 

När de kommer tillbaka till Frankensteins lägenhet är Skapelsen försvunnen.  

Victor Frankenstein blir sjuk och Clerval tar hand om honom. Några månader 

senare återvänder Frankenstein till Genève. Väl framme får han höra att hans bror William 

har hittats strypt i skogen. Familjens barnflicka Justine Moritz misstänks för mordet, men 

Frankenstein misstänker Skapelsen. Frankenstein för fram att hon är oskyldig, men utelämnar 

information om Skapelsen. Justine Moritz avrättas. Han drar sig undan sin familj och beger 

sig upp till bergen. Där träffar han Skapelsen igen och konfronteras med dennes berättelse.  

Det tredje narrativet – Skapelsens – handlar om hans olyckliga tillvaro. 

Skapelsens groteska utseende gör att han skrämmer iväg alla han möter. Samtidigt känner han 

en stor längtan efter mänsklig gemenskap. Han iakttar familjen De Lacey och lär sig på så sätt 

om mänsklig samvaro. Han lär sig tala, läsa och skriva. Efter att ha blivit avvisad av familjen 

bränner han ner deras stuga. Han förbannar sin skapare och bestämmer sig för att hämnas 

genom att mörda William Frankenstein. Vidare kräver han att Frankenstein skapar en kvinnlig 

motsvarighet till honom. Om detta genomförs ska han lämna Frankenstein ifred. Motvilligt 

går Victor med på det, och reser till Skottland för att ostört jobba med den nya skapelsen. På 

resan har han haft med sig Henry Clerval, men skilts åt. Frankenstein avbryter tidigt arbetet 

med den kvinnliga skapelsen. Han blir uppsökt av Skapelsen som hotar att döda honom och 

de andra i familjen Frankenstein.  

Frankenstein reser till Irland där han får reda på att Clerval har hittats mördad. 

Han blir själv gripen för mordet men förstår att det är Skapelsen som har satt dit honom. Han 

rentvås och återvänder till Genève där han gifter sig med Elizabeth. På bröllopsnatten blir hon 

mördad av Skapelsen. Ett par dagar senare dör även fadern. Victor Frankenstein beslutar sig 

för att hämnas på sin skapelse och börjar förfölja honom. Det tar honom till Arktis där han 

träffar Robert Walton. Senare dör Victor Frankenstein.  
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2. Sanning och skönhet  

 

I detta kapitel undersöker jag hur Victor Frankenstein och Skapelsen båda letar efter vad som 

är sant och skönt. Deras respektive bakgrund ger dem fundamentalt olika förutsättningar. 

Medan Frankenstein kommer från en stabil uppväxtmiljö saknar Skapelsen bokstavligt talat 

en barndom. Trots det finns det vissa symboler, teman och tillvägagångssätt som förenar dem. 

Det dubbelgångarmotiv som uppmärksammas under avsnitt 1.4.2. aktualiseras i detta kapitel. 

Även om romanfigurernas respektive sannings- och skönhetssökande sker till synes 

oberoende av varandra, tolkar jag det också som ett utlopp för mer eller mindre 

undermedvetna paralleller mellan skapare och skapelse.  

 

2.1. Frankenstein och elden 

 

”The world was to me a secret, which I desired to discover” (s. 20) berättar Frankenstein när 

han summerar sin ungdom. Efter en trygg uppväxt i Genève börjar den unge Frankenstein att 

intressera sig för världen bortom barndomshemmet. När Frankenstein är femton år gammal 

och ett åskoväder bryter ut över hans schweiziska hemtrakter. Sedan tidiga tonåren har han ett 

visst intresse för naturvetenskap, men det är åsynen av detta naturfenomen som kommer att 

bli startskottet för hans sanningssökande. I citat nedan beskriver han hur åskan slår ner i ett 

träd i familjens trädgård:   

 

We witnessed a most violent and terrible thunderstorm. It advanced from the mountains of Jura; 

and the thunder burst at once with frightful loudness from various quarters of the heavens. I 

remained, while the storm lasted, watching its progress with curiosity and delight. As I stood at 

the door, on a sudden I beheld a stream of fire issue from an old and beautiful oak, which stood 

about twenty yards from our house; and soon as the dazzling light vanished, the oak had 

disappeared, and nothing remained but a blasted stump. (s. 23) 

 

Det är med skräckblandad förtjusning Victor Frankenstein bevittnar hur trädet fattar eld och 

försvinner. Denna händelse blir inte bara en uppvisning i naturfenomen, utan sätter även 

fingret på en fråga som Frankenstein senare kommer att uppehålla sig vid: det dialektiska 

förhållandet mellan liv och död, mellan skapelse och förstörelse. Elden slutar eken. 

Blixtnedslaget kan ses som en symbol för den kraft som skapandet besitter, men också för det 

potentiellt destruktiva i detsamma. I detta ögonblick drabbas han av en sorts epifani. 

Blixtnedslaget blir en symbol för det sanningssökande han senare kommer att ägna sig åt. 
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Litteraturvetaren Anne K. Mellor menar att denna scen utgör startskottet för Frankensteins 

fall. Liksom Prometheus stjäl han elden från naturen, vilket senare kommer att straffa sig.38  

 Litteraturvetaren Andrew Griffin menar att denna händelse gör Frankenstein 

mer till en tjuv än givare. Därmed ifrågasätter han delvis analogin mellan Frankenstein och 

Prometheus.39 Frankenstein står förbluffad och ser trädet brinna ner. Han vänder sig till sin far 

för att fråga honom om vad det är som egentligen sker:  

 
The catastrophe of this tree excited my extreme astonishment; and I eagerly inquired of my 

father the nature and origin of thunder and lightning. He replied: “Electricity;” describing at the 

same time the various effects of that power. (s. 24) 

 

Fadern berättar för Frankenstein om elektricitet och vad som krävs för att den ska kunna 

uppstå. Efter detta förändras Frankensteins liv. Hädanefter ser han sig som anställd i 

vetenskapens och sanningssökandets tjänst. Denna insikt om det destruktiva i skapandet 

kommer dock inte riktigt att uppenbara sig förrän efter skapandet. Åsynen av det brinnande 

trädet ger honom en aning om de potentiellt destruktiva i skapandet. Ändå bibehåller han 

länge en romantisk idé om skapandet som ett sätt att nå sanning och skönhet.  

 Efter att ha sett trädet brinna ner väcks hos Frankenstein ett stort intresse för 

naturvetenskap, men också för alkemi. Medeltida alkemister – vars syn på vad vetenskap är 

och hur den ska bedrivas står i tydlig konflikt med upplysningens dito – blir hädanefter Victor 

Frankensteins främsta källa till vad sanning är:40  

 

I read and studied the wild fancies of these writers with delight; they appeared to me treasures 

known to few beside myself; and I often wished to communicate these secret stores of 

knowledge to my father. (s. 22)  

 

Frankenstein värdesätter djupt den kunskap han tillskansar sig genom att läsa de medeltida 

naturfilosofer som Albertus Magnus.41 De anknyter till hans drömmar om att hitta sanningen 

bakom evigt liv.42 Samtidigt är han medveten om att dessa läror ofta problematiseras i ett för 

honom samtida sammanhang: 

 

It may appear strange, that a discipline of Albertus Magnus should arise in the eighteenth 

century; but our family was not scientifical, and I had not attended any of the lectures given at 

                                                 
38 Anne K. Mellor, “Possessing Nature: The Female in Frankenstein”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul Hunter (red.), 

New York: W.W Norton & Company 2012, s. 364. 
39 Andrew Griffin, ”Fire and Ice in Frankenstein”, i The Endurance of ”Frankenstein”: Essays on Mary Shelley’s Novel, George Levine & 

U.C. Knoepflmacher (red.), Berkley: University of California Press, 1979. 
40 Christa Knellwolf & Jane Goodall, ”[The Significance of Place: Ingolstadt]”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul 

Hunter (red.), New York: W.W Norton & Company 2012, s. 196ff. 
41 Nationalencyklopedin, Albertus Magnus.http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/albertus-magnus (hämtad 

2018-05-12). 
42 Poovey 2012, s. 346. 
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the schools of Geneva. My dreams were therefore undisturbed by reality; and I entered with the 

greatest diligence into the search of the philosopher’s stone and the elixir of life: wealth was an 

inferior object; but what glory would attend the discovery, if I could banish disease from the 

human frame, and render man invulnerable to any but a violent death! (s. 23) 

 

Citatet ovan vittnar till en passionerad, men också ambivalent inställning till vetenskapen. Å 

ena sidan när Victor Frankenstein storslagna drömmar om sanningssökandets och skönhetens 

kraft. Han vill hitta livets elixir, och på så sätt göra människan osårbar. Han vill skapa den 

odödliga människan. Samtidigt är han medveten om det fragila i dessa storslagna drömmar: 

de är just drömmar. Dessa drömmar ställer han i kontrast till den yttre verkligheten. Ändå kan 

han inte sluta tro på dem. Drömmarna är starka i sin intensitet, men svagare vad gäller 

empirisk förankring. Denna ambivalens tvingas Frankenstein konfronteras med i sitt sökande. 

När han kommer till universitetet i Ingolstadt sker en påtaglig konfrontation 

mellan de olika vägarna till sanningssökande.43 Frankensteins mer mystiskt orienterade 

vetenskapssyn står här i konflikt med den vetenskapssyn som företräds av professorerna i 

Ingolstadt: ”The professor stared: ‘Have you,’ he said, ‘really spent your time studying such 

nonsense? [...] every instant that you have wasted on those books is utterly and entirely lost.’” 

(s. 27). I samtal med en annan professor får Frankenstein höra hur moderna vetenskapsmän 

bör förhålla sig till vetenskapen: 

 

‘The ancient teachers of this science,’ said he, ’promised impossibilities and performed nothing. 

The modern masters promise very little; they know that metals cannot be transmuted and that the 

elixir of life is a chimera. But these philosophers, whose hands seem only to drabble in dirt, and 

their eyes to pore over the microscope or crucible, have indeed performed miracles. They 

penetrate into the recesses of Nature, and show how she works in her hiding-places. (s. 28-29) 

 

De naturfilosofer som Frankenstein noga studerat och identifierat sig med under de senaste 

åren avfärdas här som bristfälliga i sina sanningsanspråk. Efter samtalet med sin professor 

känner Frankenstein sig uppgiven. Fram tills nu har han varit uppfylld av tanken på att 

sanningssökandet är en storslagen uppgift. Har han misstagit sig? De vetenskapliga 

efterforskningar som här presenteras av professorn ter sig inte särskilt storslagna eller sköna. 

Den som söker efter sanning uppmanas istället att huka sig över ett mikroskop. Denna mer 

återhållsamma vetenskapshållning tycks fjärran från Frankensteins drömmar. Brantlinger 

beskriver Frankenstein som en sorts vetenskapens Don Quijote.44 Likt den medeltida riddaren, 

är Frankensteins vetenskap- och verklighetssyn ett resultat av egna fantasier och drömmar. 

                                                 
43 Universitetet i Ingolstadt var vid den här tiden vida känt för dess upplysningsorienterade och socialt progressiva verksamhet. För vidare 

diskussion se Knellwolf & Goodall 2012, s. 194. 
44 Brantlinger 2012, s. 470. 
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Han trivs i de döda alkemisternas sällskap, eftersom han där är ”undisturbed by reality” (s. 

23).  

Hur ska man då tolka Frankensteins sanningssökande? I mötet med sin professor 

uppenbarar sig en potentiell smärtpunkt för Frankenstein: Sökandet efter den sköna 

vetenskapen är inte så enkelt som han först trodde. Moderna vetenskapsmän kan inte arbeta 

efter dessa passionerade premisser. Frankenstein är föga imponerad av dessa vetenskapliga 

förutsättningar. Han vill fortfarande söka efter det storslagna. Det är denna vilja som kommer 

att leda honom till skapandet. Detta skapande kommer i sin tur få brutala konsekvenser. 

Litteraturvetaren Marilyn Butler menar att nyckeln till Frankensteins fall är ett resultat av 

hans bristande vetenskapssyn. Frankensteins problem är att han vet för lite om vetenskap 

snarare än för mycket.45 Hans romantiskt influerade syn på sanningssökande får honom att 

avvika från tidens upplysningsideal. Likt andra vetenskapsmän är Frankenstein en 

sanningssökande, men hans sökande distanserar sig från den vetenskapliga ramen. I detta 

hänseende tolkar jag hans sanningssökande som poetiskt snarare än vetenskapligt. Detta 

kommer jag att återkomma till i nästa kapitel. Kanske skriver han inga dikter, men hans liv 

och sökande är i högsta grad poetiskt. Frankensteins frånfall från vetenskapen blir början på 

en rad händelser som leder till hans och andras förfall. Jag kommer att återkomma till 

Frankensteins poetiska sida i senare avsnitt av denna uppsats.  

 

2.2. Skapelsen och elden  

 

När Skapelsen konfronterar Frankenstein med sin berättelse, börjar han med att tala om sina 

första dagar i livet. Han har rymt från Victor Frankensteins laboratorium, ut i naturen: 

 

It is with considerable difficulty that I remember the original æra of my being: all the events of 

that period appear confused and indistinct. A strange multiplicity of sensations seized me, and I 

saw, felt, heard, and smelt, at the same time; and it was, indeed, a long time before I learned to 

distinguish between the operations of my various senses. (s. 70) 

 

Skapelsens minnen från de första dagarna i naturen är vaga och flytande. Vid den här 

tidpunkten har han vissa problem med att sortera och tolka sina upplevelser och sinnesintryck. 

Denna kognitiva problematik leder till att han får svårt att orientera sig i omvärlden. Han är i 

många hänseenden fortfarande ett spädbarn. Han befinner sig i vad Julia Kristeva refererar till 

som den preoidipala fasen: Innan språk och sexualitet, men också innan viktiga insikter om 

                                                 
45 Marilyn Butler, ”Frankenstein and Radical Science”, i Frankenstein. Second Norton Critical Edition, J. Paul Hunter (red.), New York: 

W.W Norton & Company 2012, s. 409. 
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världens uppbyggnad. Den oidipala processen är enligt Kristeva är det ett försök att skapa ”en 

identitet, ett system, en ordning”.46 Abjektionen riskerar störa dessa ordningar.  

 Skapelsen beskriver sedan hur han går från detta stadium till att stegvis upptäcka 

världen. Med tiden lär hans sig att navigera genom känslor och intryck. Startskottet för hans 

kognitiva utveckling sker när han upptäcker elden: 

 

One day, when I was oppressed by cold, I found a fire which had been left by some wandering 

beggars, and was overcome with delight at the warmth I experienced from it. In my joy I thrust 

my hand into the live embers, but quickly drew it out with a cry of pain. How strange, I thought, 

that the same cause that should produce such opposite effects! (s. 71) 

 

 

En dag upptäcker Skapelsen en övergiven lägereld. För Skapelsen, liksom sin skapare, är 

mötet med elden en drabbade insikt om världens uppbyggnad. Elden kan värma och skydda, 

men även bränna den hand som kommer för nära. Senare upptäcker han att eld även ger ljus i 

natten: ”I found, with pleasure, that fire gave light as well as heat” (s.71). 

Skapelsens och Frankenstein insikter om eldens betydelse har på vissa sätt stora 

likheter, men skiljer sig också åt. För Frankenstein är elden en intellektuell insikt först och 

främst, medan det för Skapelsen en mer konkret och basal insikt. Trots denna nivåskillnad är 

det uppenbart att elden är en väg att komma till insikt och sanning. Griffin drar i sin essä 

paralleller mellan eld och liv.47 De förutsätter varandra. Elden är inte bara en logistisk 

praktikalitet och en nödvändig förutsättning för mänskligt liv, utan även en tydlig symbol för 

dito. Både Frankenstein och Skapelsen kopplar elden till liv, men också till död och fara. 

Elden är ett element till vilket man måste förhålla sig med försiktighet.  

 Skapelsen upptäcker att elden inte bara är farlig, utan att den även riskerar att 

slockna: ”I exceedingly lamented the loss of fire which I had obtained through accident, and 

knew not how to reproduce it. I gave several hours to the serious consideration of this 

difficulty; but I was obliged to relinquish all attempt to supply it.” (s. 72). Han förstår då att 

det är hans ansvar att hålla elden vid liv. Detta förhållningssätt till elden kan tolkas som en 

större förhållningssätt till livet för Skapelsen: Man måste ta ansvar för sitt eget liv.  

 Härefter beger sig Skapelsen ut i skogen för att leta efter eld eller kunskapen om 

hur man håller den vid liv. Denna vallfärd kommer dock att överskuggas av något annat än 

eld, nämligen av människor. Senare i uppsatsen kommer jag att diskutera Skapelsens möte 

med människorna mer ingående, men redan nu kommer jag kort röra vid det misslyckande 

                                                 
46 Kristeva 1992, s. 28. 
47 Griffin 1979, s. 50. 
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som dessa möten kommer att karaktäriseras av. Genom mötet med familjen De Lacey lär han 

sig hur man håller elden vid liv (s. 75). Han blir flera gånger bryskt avvisad av de människor 

han möter. Vidare väcks hans syn på sig själv som ett monster. Ofta sker dessa avvisanden i 

ömsesidigt våld mellan Skapelsen och människorna. Efter att ha avvisats av familjen De 

Lacey bränner Skapelsen ner deras stuga medan de sover: 

 

I bent my mind towards injury and death. [...] I lighted the dry branch of a tree, and danced with 

fury around the devoted cottage, my eyes still fixed on the western horizon, the edge of which 

moon nearly touched. A part of its orb was at length hid, and I waved my brand; it sunk, and, 

with a loud scream, I fired the straw, the heath, and the bushes which I had collected. The wind 

fanned the fire, and the cottage was quickly enveloped by the flames, and clung to it, and licked 

it with their forked and destroying tongues (s. 97) 

 

Denna handling kan ses som en hämnd för människornas avoga beteende mot Skapelsen, men 

det finns också något djupt symboliskt här. Det är genom att observera familjen som han först 

lär sig hur man gör upp eld. Dessa väljer han sen att förgöra genom den kunskap som han har 

förvärvat från familjen. Jag tolkar denna scen som en sorts ritual i vilken Skapelsen 

iscensätter sin förtrogenhet med eldens egenskaper. Från att ha upptäckt en övergiven 

eldplats, har han nu tänt en egen sådan. Från att ha varit ett hjälplöst spädbarn har han tagit 

makten i egna händer. Liksom Prometheus, liksom Frankenstein, har Skapelsen tagit kontroll 

över elden och vidare använt den till egna syften. Kulturhistorikern Jane Goodall menar att 

den romantiska vetenskapstanken och dess koppling till prometheusmyten erbjuder ett löfte 

om att genom kunskapsutvinning bli gudalik.48 Detta blir början på Skapelsens destruktiva 

bana av mord och död. Symboliskt kan elden tolkas som ett sätt att ta makten över livet, vilket 

Skapelsen gör när han mördar andra.  

 Vidare tolkar jag denna scen som en parallell scen till Frankenstein som 

bevittnar det brinnande träder. Det brinnande trädet respektive stugan utgör epifanier för 

Frankenstein och hans skapelse. Frankenstein förstår att elden kan användas i destruktiva 

syften. Det har Skapelsen också förstått, och väljer nu att agera därefter. 

Dubbelgångarmotivet framträder här: varsina upplevelser leder till samma slutsatser och 

kommer vidare att besegla deras gemensamma öde.  

 

2.3. Victor Frankenstein och det sköna  

 

During my youthful days discontent never visited my mind; and if I was ever overcome by 

ennui, the sight of what is beautiful in nature, or the study of what is excellent and sublime in the 

                                                 
48 Goodall 2012, s. 495. 



 19 

productions of man, could always interest my heart, and communicate elasticity to my spirits. (s. 

114) 

 

När Victor Frankenstein besöker Oxford med sin vän Henry Clerval får han tillfälle att 

reflektera över sitt liv. Genom att jämföra nu och då kan Frankenstein definiera sin syn på 

skönhet. För honom finns det sköna i naturen, men också i människans uppfinningsförmåga.  

 I Victor Frankensteins tankevärld tycks Oxford vara en perfekt sammansättning 

av naturliga och mänskliga stordåd. Han beskriver det vackra i arkitekturen, i kunskapen men 

också i naturens skådespel. Trots det noterar Frankenstein hur stadens vackra omgivningar 

inte längre exalterar honom på det sätt som det tidigare skulle ha gjort: ”I enjoyed the scene; 

and yet my enjoyment was embittered both by the memory of the past, and the anticipation of 

the future” (s. 114). Han kan ännu se vad som är skönt i världen, men han förmår inte längre 

känna lika starkt för det. Tidigare har han varit ledd av sina svärmiska känslor inför naturens 

hemligheter och vetenskapens sanningar. Skapelsens ankomst till världen tycks förändrat 

Frankensteins inställning till sanning och skönhet. Han jämför sig själv med ett nerbrunnet 

träd:  

But I am a blasted tree: the bolt has entered my soul; and I felt then that I should survive to 

exhibit, what I shall soon cease to be – a miserable spectacle of wrecked humanity, pitiable to 

others, and abhorrent to myself. (s. 115) 

 

Bilden som Frankenstein här målar upp för tankarna till det träd som i romanens början träffas 

av blixten. Här blir trädet en bild för Victor Frankenstein själv. Blixten har gett honom en 

prometheusk möjlighet att söka efter sanning och skönhet. Detta resulterade i Skapelsen, 

denna groteska varelse. De värden som Frankenstein tidigare hyllade framstår hos honom nu 

som orsaken till hans förfall. Samtidigt längtar han tillbaka till tiden då han ännu han ännu var 

trollbunden av skönhet. I den svärmiske Clerval ser Frankenstein ett svunnet jag:  

 

But in Clerval I saw the image of my former self; he was inquisitive, and anxious to gain 

experience and instruction. The difference of manners which he observed was to him an 

inexhaustible source of instruction and amusement. He was for ever busy; and the only check to 

his enjoyments was my sorrowful and dejected mien. (s. 113) 

 

Henry Clerval har bibehållit den trygga naiviteten från barndomen i Genève. Liksom sin vän 

Frankenstein har han tendenser att romantisera sin tillvaro. Det som främst skiljer dem åt är 

tillkomsten av Skapelsen. Dennes tillkomst har gjort en irreversibel förändring i Frankensteins 

liv. 
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He [Clerval] was being formed in the “very poetry of nature”.49 His wild and enthusiastic 

imagination was chastened by the sensibility of his heart. His soul overflowed with ardent 

affections, and his friendship was of that devoted and wonderous nature that the wordly-minded 

teach us to look for only in the imagination. (s. 112) 

 

Frankenstein är noga med att lyfta fram Clervals romantiska personlighetsdrag och 

konstnärliga talanger. Han beskrivs som kreativ, passionerad och känslig. Dessa egenskaper 

kan ses som typexempel på personlighetsdrag som inom den romantiska skolan lyftes fram 

som särskilt eftersträvansvärda för poeter och konstnärer.50 Även till sina intressen är Clerval 

poetiskt lagd. Barndomen ägnar han sig åt att skriva hjältesagor om modiga riddare och fagra 

jungfrur (s. 21). Ibland hjälper den unga Frankenstein till att omvandla dessa sagor till pjäser. 

I vuxen ålder tycks Clerval ha övergett riddarsagorna i förmån för poesi (s. 113).  

 När Clerval senare mördas av Skapelsen tolkar jag det delvis som en hos 

Frankenstein omedveten önskan om att bryta med det förflutna. Dels det rent personliga, men 

också delvis som ett brott med den romantiska estetikens ljusa ideal. Även om mordet gör 

Frankenstein förkrossad (s. 127), har det besvarat hans undermedvetnas önskan. Clervals 

förtrogenhet med skönheten och konsten får Frankenstein att känna ångest. Genom sitt 

groteska skapande har han ett ofrånkomligt band till Skapelsen. Deras mörka egenskaper 

smittar av sig på varandra. Victor Frankensteins ambivalenta relation till skönheten blir en 

metafor för hans lika ambivalenta relationer till Skapelsen och Henry Clerval. Han längtar 

ännu efter skönhet, liksom han fortfarande älskar Clerval, men skapandet har fört in honom på 

en annan väg. För att återanknyta till dubbelgångarmotivet är Victor Frankenstein vid det här 

laget tätt förbunden med Skapelsen. De förenas dels i sökandet efter sanning, men även i det 

skapande som de båda är en oumbärlig del av. I barndomen, den som karaktäriserades av 

riddarsagor och alkemi, var det snarare Clerval som var Frankensteins dubbelgångare.  

Även Peter Brooks uppmärksammar Clervals roll som dubbelgångare till 

Frankenstein.51 Henry Clerval och Skapelsen representerar olika inställningar till sanning och 

skönhet. För Victor Frankenstein spelar övergången mellan dessa dubbelgångare en 

avgörande roll i sanningssökandet. Vidare tolkar jag Frankensteins kluvna relation till sina 

dubbelgångare ett utslag för das unheimliche.52 Som jag förstår Freuds begrepp är subjektets 

obehagskänslor ofta av det ambivalenta slaget. Samtidigt som det finns en skräck för 

exempelvis dubbelgångaren eller den levande dockan, finns det också en (möjligen 

                                                 
49 ”very poetry of nature” är ett citat ur Leigh Hunts dikt The Story of Rimini (1816).  
50 Frederick Beiser, "Schlegel, Karl Wilhelm Friedrich von.", Encyclopedia of Aesthetics: Oxford University Press, 2014, online ed. 

http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780199747108.001.0001/acref-9780199747108-e-652. 

(hämtad 2018-05-08). 
51 Brooks 2012, s. 387. 
52 Jämf. Freud 2009, s. 335. 
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undermedveten) önskan om att just detta ska ske. Frankensteins skiftande känslor av hat och 

kärlek för såväl Clerval som Skapelsen tolkar jag som ett uttryck för detta. 

 

2.4. Skapelsen och det sköna 

 

Tidigare har jag diskuterat hur Skapelsen hittar elden delvis sker via mötet med familjen De 

Lacey. I detta avsnitt diskuterar jag hur de inte bara ger honom tillgång till elden, utan även 

till skönhet, språk och litteratur.  

 Skapelsen beskriver hur hans första tid i livet präglas av ett bristfälligt och 

desorienterat förhållningssätt till omvärlden och den egna kroppen. Hans avsaknad av språk 

och uppfostran gör honom oförmögen att förstå de sammanhang han befinner sig i: 

 

”Sometimes I tried to imitate the pleasant songs of the birds, but was unable. Sometimes I 

wished to express my sensations in my own mode, but the uncouth and inarticulate sounds 

which broke from me frightened me into silence again.” (s. 71)  

 

Här beskriver Skapelsen hur han försöker imitera fågelsång, men misslyckas. De läten som 

kommer ut ur hans mun liknar inte alls fågelns sång. Snarare skrämmer de honom till tystnad. 

Min tolkning är att Skapelsen ur en kristevansk synvinkel fortfarande befinner sig i det 

preoidipala stadiet, det som karaktäriseras av oförmågan att tala rent och göra sig förstådd i 

mötet med andra människor.53 Kanske är det glappet mellan hans skärpta intellekt och hans 

oförmåga att uttrycka sig som skapar skräck och ångest hos Skapelsen. Hans försök att nå ut 

gör vid denna tidpunkt mer skada än nytta.  

 När Skapelsen börjar observera familjen De Lacey lägger han genast märke till 

att de tillsammans kan skapa något som påminner om fågelsång:  

 

She [Safie] sat down beside the old man, who, taking up an instrument, began to play, and to 

produce sounds, sweeter than the voice of the nightingale. It was a lovely sight, even for me, 

poor wretch! who had never beheld aught beautiful before. […] In the evening […] the old man 

again took up the instrument, which produced the divine sounds that had enchanted me in the 

morning. As soon as he had finished, the youth began, not to play, but to utter sounds that were 

monotonous, and neither resembling the harmony of the old man’s instrument or the song of the 

birds; I since found out that he read aloud, but at that time I knew nothing of the science of 

words and letters. (s. 74-75) 

 

Skapelsen använder själv inte ordet musik, men citatet ovan vittnar om att det är just denna 

konstform som familjen introducerar honom för. Vid samma tillfälle introduceras han även 

                                                 
53 Kristeva menar att abjektionen (Skapelsen i min tolkning) befinner sig bortom de oidipala ordningarna och därmed också bortom ”själva 

meningsstrukturerna”. Se Kristeva 1992, s. 33. 
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till ”the science of words and letters”, vilket här innefattar läsning såväl som språk. I vidare 

bemärkelse kommer han här även i kontakt med det sköna. Han drabbas av det vackra i 

sången, vilket kan ses som en sorts epifani om skönhetens existens. Romantikens idéer om 

skönhet som ett direkt och universellt väsen kommer här till utlopp. Skapelsen drabbas av 

skönhetens kraft utan att själv vara medveten om det jag tolkar som romantikens estetiska 

program.54 Skapelsen tycks förundrad att även han – ”poor wretch” – kan få komma i kontakt 

med något så vackert och trollbindande. Här uppenbarar sig en dikotomi mellan Skapelsens 

kropp och den skönhet han erfar. Minnet av de egna sångförsöken gör honom medveten om 

det glapp som finns mellan sin egen fulhet och den yttre skönheten.  

 Skapelsens tankar om glappet mellan honom själv och omvärlden tolkar jag som 

ett utlopp för de gränsdragningar som subjektet enligt Kristeva tenderar ägna sig åt. Gränsen 

blir en konfliktlinje, där gränsen går mellan inuti och utanför den egna kroppen. I mötet med 

familjen De Laceys vackra uppträdande blir han en äcklig anomali. Han beskriver hur den 

ökade kunskapen leder till att han börjar se sig själv som äcklig: ”Increase of knowledge only 

discovered to me more clearly what a wretched outcast I was. I cherished hope, it is true; but 

it vanished, when I beheld my person reflected in the water.” (s. 91). Skönhetens kraft är 

överväldigande, men kan den verkligen vara för honom?  

 

2.5 Skapelsen och läsning  

 

Efter mötet med skönheten letar Skapelsen efter strategier för att själv kunna närma sig den. 

Kanske kan Skapelsen inte lära sig sjunga, men han kan lära sig att läsa och skriva. Detta lär 

han sig när han kommer över ett par böcker:  

 

I found on the ground a leathern portmanteau, containing several articles of dress and some 

books. I eagerly seized the prize, and returned with it to my hovel. Fortunately the books were 

written in the language the elements of which I has acquired at the cottage; they consisted of 

Paradise Lost, a volume of Plutarch’s Lives and the Sorrows of Werter [sic]. 

The possession of these books gave me extreme delight; I now concinually studied and 

exercised my mind upon these histories. (s. 89) 

 

Böckerna Skapelsen hittar är John Miltons skapelseepos Paradise Lost (1667), Johann 

Wolfgang von Goethes strum und drang-roman Die Leiden des jungen Werthers (1774) och 

ett historiskt verk av den hellenistiska filosofen Plutarchos. Dessa kommer att fylla olika 

                                                 
54 Gorodeisky, Keren, "19th Century Romantic Aesthetics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 Edition), Edward N. Zalta 

(red.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/aesthetics-19th-romantic (hämtad 2018-05-08). 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/aesthetics-19th-romantic
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funktioner för Skapelsen. Brooks menar att dessa tre verk tillsammans utgör ett romantiskt 

referensverk för Skapelsen.55 Hos Goethe upptäcker han kärlekens förgörande kraft. Genom 

att läsa Plutarchos text blir han filosofiskt och historiskt bevandrad (s. 89). Det är dock 

Paradise Lost och dess skildring av Adam och Eva som på djupet berör Skapelsen: 

 

But Paradise Lost excited different and far deeper emotions. I read it; as I had read the other 

volumes which had fallen into my hands, as a true history. It moved every feeling of wonder and 

awe, that picture of an omnipotent God warring with his creatures was capable of exciting. I 

often referred the several situations, as their similarity struck me, to my own. Like Adam, I was 

created apparently united by no link to any other being in existence; but his state was far 

different from mine in any other respect. He had come forth from the hands of God a perfect 

creature […] but I was wretched, helpless, and alone. (s. 90) 

 

Skapelsen kan för första gången identifiera sig med någon. Det är Adam, den första 

människan, som väcker hans känslor av identifikation. Gilbert och Gubar noterar att de båda 

är födda bortom historien, vilket gör relationen mellan skapelse och skapare viktigare.56 

Adam och Skapelsen båda först av sitt slag, men där tycks likheterna upphöra. Medan Adam 

får sin Eva, förblir Skapelsen ensam och övergiven av sin skapare. Det är genom denna 

berättelse som Skapelsen börjar reflektera över den unika situation han befinner sig i.  

Skapelsens upplevelse av Miltons skapelseepos blir därmed tudelad: å ena sidan 

har Skapelsen äntligen hittat en berättelse som stämmer överens med hans egen. Genom att 

läsa får han därmed ökad förståelse för sitt eget liv. Å andra sidan innebär denna förståelse en 

del smärtsamma insikter. Skapelsen är ensam, vanskapt och övergiven. Adam kunde vända 

sig till Gud, men Skapelsen ser snarare Satan som sin enda förtrogna: ”Many times I 

considered Satan as the fitter emblem of my condition; for often, like him, when I viewed the 

bliss of my protectors, bitter gall of envy rose within me.” (s. 90).  

Jag tolkar Satan som en symbol för en annan sida hos den allsmäktiga guden 

och fadern. Skapelsens symboliska möte med Satan kan ses som en aspekt av Freuds idéer om 

skräcken för dubbelgångare.57 Skapelsens känslan av att ha blivit övergivits av Frankenstein 

relaterar han till Adams relation till Gud och Satan. Gud och Satan blir två motsatta aspekter 

av den frånvarande fadern Frankenstein och hans nyckfulla beteende. Frankenstein skapar 

Skapelsen, men känner sedan äckel och överger honom. För Skapelsen blir dessa motsägelser 

tydliggjorda genom Miltons berättelse. Även Gilbert and Gubar menar att Frankensteins 

tvetydighet får Skapelsen att se på honom som Gud och Satan.58 De representerar kärlek och 

                                                 
55 Brooks 2012, s. 371. 
56 Gilbert & Gubar 2012 s. 332. 
57 Se Freud 2009, s. 336. 
58 Gilbert & Gubar 2012 s. 335. 



 24 

hat, skräck och skönhet i en obehaglig växelverkan. Hos dem båda finns det något som å ena 

sidan är familjärt, men också skrämmande och frånstötande. Som fadersgestalt och skapare 

har Frankenstein en känsla av unheimliche över sig. För Skapelsen framstår han som en 

dubbelnatur. Miltons bibliska motiv blir – som Skapelsen också noterar –en allegori över 

relationen mellan Frankenstein och Skapelsen.  

Samtidigt tycks Skapelsen inte bara betrakta Satan som en fadersfigur, utan även 

en symbol för den ångest och bitterhet som han själv känner. Satan blir ett verktyg för 

Skapelsen att verkligen se sitt inre mörker. Det som skrämmer honom är svårt att separera 

från den egna kroppen. Skräcken i det familjära blir här mycket tydlig. Det är inte bara 

Frankenstein som framstår som kuslig. Även inför sig själv känner han liknande känslor av 

kuslighet.59 För Skapelsen blir läsningen av Paradise Lost blir därmed ett sätt att förstå sig 

själv och sina erfarenheter. Det som tidigare har framstått som oförklarligt görs nu begripligt.  

 

2.6 Skapelsen och språket 

 

By degrees I made a discovery of still greater moment. I found that these people possessed a 

method of communicating their experiences and feelings to one another by articulate sounds. I 

perceived that the words they spoke sometimes produced pleasure or pain, smiles or sadness, in 

the minds and countenances of the hearers. This was indeed a godlike science, and I ardently 

desired to become acquainted with it. (s. 77) 

 

Citatet ovan beskriver hur Skapelsen lär sig om språket och dess kommunikativa funktioner. 

Familjen De Lacey förmedlar känslor, positiva såväl som negativa, genom att tala med 

varandra. Språket fyller här funktionen att binda dem till varandra. För Skapelsen är detta en 

nästan gudomlig upptäckt. Innan mötet med familjen befinner sig Skapelsen på en preoidipal 

nivå, där språket ännu är ett outforskat fält. Ingen talar med honom, och han är därmed 

förvisad till den abjekta tomrummet där språk inte når in. Kristeva refererar till detta tomrum 

som ”det onämnbara”.60 Istället för att verbalisera känslorna, blir det istället kroppen och dess 

kroppsliga funktioner som blir fäste för hans ångest.  

Litteraturvetaren Peter Brooks menar att en av de tydligaste konflikterna i 

Frankenstein är den mellan de audiella och visuella intrycken.61 När Skapelsen lär sig språket 

är det med bravur. Hans tal blir med tiden kultiverat: det är fyllt med retoriska figurer och 

litterära referenser. Gilbert och Gubar menar att hans språk imiterar John Miltons högtidliga, 

gammaltestamentliga anslag, och att hans berättelse blir en sorts proto-byronsk dikt med 

                                                 
59 Freud 2009, s. 331. 
60 Kristeva 1992, s. 59. 
61 Brooks 2012, s. 370. 
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skapelsemotiv.62 Skapelsens narrativ utgör därmed en tydlig kontrast till de andra 

berättelserna i Frankenstein. Den annars realistiska prosan ersätts av en bibliskt klingande 

sådan. Till exempel är de you och yours som finns i Frankensteins och Waltons narrativ i 

Skapelsens berättelse ersatta av de ålderdomliga motsvarigheterna thee och thy.63 Skapelsens 

högtidliga språk utgör en kontrast mot hans groteska kropp. Språket blir, enligt Brooks, ett 

försök till kompensation för Skapelsens fysiska förutsättningar.64 De förakt människor känner 

för hans groteska yttre tycks dock inte vägas upp av språkets kultivering. Ett exempel på det 

är när Skapelsen börjar prata med den blinda fadern De Lacey om sin ensamma livssituation:  

 

The old man paused, and then continued, ’If you will unreservedly confide me to the particulars 

of your tale, I perhaps may be of use in undeceiving them. I am blind, and cannot judge of your 

countenance, but there is something in your words which persuades me that you are sincere. (s. 

94) 

 

Samtalet mellan De Lacey och Skapelsen flyter på bra. Genom språket allena får de ett 

känslomässigt band till varandra. De Lacey berömmer rentav Skapelsens för hans 

formuleringsförmåga. Samtalet avbryts plötsligt av att De Laceys barn kommer in i stugan. 

När de ser Skapelsen i stugan blir de rädda och tumult bryter ut. Denna scen visar hur språket 

å ena sidan kan skapa starka band, men att det i Skapelsens fall inte räcker till. Hans groteska 

utseende gör starkare intryck på världen än vad hans tal gör. 

 

2.8. Skapelsens narrativ  

 

Remember I am thy creature; I ought to be thy Adam, but I am rather the fallen angel, whom 

thou drivest from joy for no misdeed. Everywhere I see bliss, from which I alone am irrevocably 

excluded. I was benevolent and good; misery made me a fiend. Make me happy and I shall again 

be virtuous. (s. 68)  

 

Ovan ser vi ett exempel på Skapelsens sätt att uttrycka sig gentemot Victor Frankenstein. Som 

tidigare noterat är det influerat av John Miltons bibliska berättelse Paradise Lost. Med 

inspiration från Gilbert och Gubars tankar om detta som en dikt, tolkar jag Skapelsens 

narrativ som ett försök att själv skapa poesi. Han vill berätta en historia, och han vill göra det 

med stilistisk elegans. Vad är det då som driver honom? Eftersom berättelsen är riktad 

gentemot Frankenstein, tolkar jag det som att det främst är honom Skaparen vill nå fram till. 

                                                 
62 Gilbert & Gubar 2012 s. 341. 
63 Skapelsens användning av thee och thy är dock inte konsekvent. Ibland använder han de modernare versionerna. Däremot är det tydligt att 

thee och thy används när han i berättelsen vill vara extra kraftfull och välformulerad, se exempelvis hans inledande möte med Frankenstein, 

s. 68. 
64 Brooks 2012, s. 372ff. 
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Skapelsens groteska kropp har fått Frankenstein att överge honom, men nu ska orden ge 

honom tillbaka. Den stilistiska berättelsen blir ett sorts oidipalt rop från Skapelsen till 

Frankenstein, från son till far. Roland Barthes skriver:  

 

Death of the Father would deprive literature of many of its pleasures. If there is no longer a 

Father, why tell stories? Doesn’t every narrative lead back to Oedipus? Isn’t storytelling always 

a way of searching for one’s origin, speaking one’s conflicts with the Law, entering into the 

dialectic of tenderness and hatred.65 

 

Barthes teori om berättandet som ett sätt att söka efter sina rötter resonerar väl med 

Frankenstein. Julia Kristeva gör kopplingen mellan det oidipala stadiet och en framväxt av 

det kultiverade språket.66 Det kultiverade språket blir en oral kompensation för det som har 

gått förlorat i och med separationen från moderkroppen. För Skapelsen blir detta en 

nödvändighet för att nå fram till den far som har övergivit honom. Vidare blir språket ett 

bevis på att Skapelsen inte längre är samma spädbarn som när de senast sågs. Skapelsens nya 

förtrogenhet med språket, med kulturen och civilisationen har gjort honom mer till en 

Frankensteins like än tidigare. Maktförhållandet mellan far och son har därmed förändrats 

drastiskt. Om Frankenstein sviker honom igen, kan Skapelsen hämnas.  

 Även Peter Brooks är inne på att berättandet som sådant har en psykoanalytisk 

dimension: ”Storytelling in Frankenstein is far from an innocent act”.67 Berättandet skapar ett 

ofrånkomligt band mellan den som talar och den som lyssnar. När Skapelsen konfronterar 

Victor Frankenstein är det inte bara för att han vill ställa honom till svars. Skapelsens mål är 

att tvinga Frankenstein att lyssna, och på så vis erkänna hans existens. Tidigare har 

Frankenstein försökt ignorera honom, men efter att ha hört Skapelsens berättelse blir det en 

omöjlighet. I ljuset av detta tolkar jag även Skapelsens berättelse som ett sätt att – likt 

patienten på divanen – förmedla sin ångest. Skapelsens berättelse är ett tillfälle att konfrontera 

sin skapare med olika existentiella frågor:  

 

Cursed, cursed creator! Why did I live? Why, in that instant, did I not extinguish the spark of 

existence which you had so wantonly bestowed? I know not; despair had not yet taken 

possession of me; my feelings were those of rage and revenge. (s. 95)  

 

För Skapelsen får berättandet ett flertal funktioner. Dels blir det ett sätt att konfrontera sin 

skapare med de frågor som rör existensen. Samtidigt talet och berättandet blir ett sorts vapen i 

                                                 
65 Barthes 1998, s. 47. 
66 Kristeva 1992, s. 29. 
67 Brooks 2012, s. 369. 
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denna oidipala konflikt, den mellan den övergivna kroppen och den vältalige fadern, tolkar 

jag det som ett sätt att skriva en egen dikt. Skapelsen har i sitt sanningssökande hittat extasen i 

läsningen, och vill nu själv skapa något med samma känslomässiga och konstnärliga densitet. 

I och med att han så tydligt befinner sig i rollen som Skapelsen, blir berättelsen en chans att 

för en stund byta roll. Genom sin stilistiska berättelse blir han själv en skapare.  

 

3. Ångest och äckel   

 

I detta kapitel undersöker jag känslomässiga konsekvenser av det sanningssökande som 

Frankenstein och Skapelsen båda ägnar sig åt. De känslor av ångest och äckel som 

sanningssökandet ger upphov till kopplar jag främst till Julia Kristevas teori om abjektionen 

och Sigmund Freuds teori om das unheimliche.  

 

3.1. Liv och död 

 

To examine the causes of life, we must first have recourse to death. I became acquainted with 

the science of anatomy: but this was not sufficient; I must also observe the natural decay and 

corruption of the human body. […] Darkness had no effect upon my fancy; and a church-yard 

was to me merely the receptacle of bodies deprived of life, which, from being the seat of beauty 

and strength, had become food of the worm. Now I was led to examine the cause and progress of 

this decay, and forced to spend days and nights in vaults and charnel houses. My attention was 

fixed upon every object the most insupportable to the delicacy of the human feelings. I saw how 

fine form of man was degraded and wasted; I beheld the corruption of death succeed to the 

blooming cheek of life. (s. 31) 

 

Så återger Frankenstein sitt arbete med Skapelsen. På kyrkogården i Ingolstadt observerar han 

förruttnelsen av döda kroppar och samlar på sig likdelar till sitt projekt. Han erkänner att det 

är en brutal process, men en nödvändig sådan. Inför detta är han osentimental och tycker sig 

agera rationellt. Livet och döden kontrasterar varandra samtidigt som de är uttryck för samma 

organiska process. Den falnande skönheten i människans döda kropp kommer att återuppstå i 

en ny form: ”Life and death appeared to me ideal bounds” (s. 33), konstaterar Frankenstein. 

Liv föder död. Död föder liv. Det är för honom ett rationellt konstaterande. Han blir mån om 

att bevisa detta, att upphäva tillsynes naturgivna lagar. Detta kan sägas bli hans motto vad 

gäller skapandet: ”[To] renew life where death had apparently devoted the body to 

corruption” (s. 33). För Frankenstein handlar skapandet om att återskapa, kanske återställa en 
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förlorad ordning. Frankenstein, i egenskap av vetenskapsman, får genom sina experiment 

makten att transformera död till liv.68  

 

3.2 Skapelsens ”födelse” – en katalysator för äcklet   

 

Frankensteins optimistiska inställning till att utforska sambandet mellan liv och död minskar 

när Skapelsen väl är född:69  

 
How can I describe my emotions at this catastrophe, or how delineate the wretch whom with 

such infinite pains and care I had endeavoured to form? His limbs were in proportion, and I had 

selected his features as beautiful. Beautiful! – Great God! His yellow skin scarcely covered the 

work of muscles and arteries beneath; his hair was of a lustrous black, and flowing; his teeth of a 

pearly whiteness; but these luxuriances only formed a more horrid contrast with his watery eyes. 

[…] The beauty of the dream vanished, and breathless horror and disgust filled my heart. (s. 35-

36) 

 

 

Här har Skapelsen nyss vaknat till liv. Frankenstein inspekterar sitt verk och drabbas av 

motstridiga känslor. Å ena sidan slås han av Skapelsens fina drag och tjocka hår, vilket 

påminner om mänsklig skönhet. Å andra sidan är det just dessa tendenser till skönhet som 

bidrar till hans äckel. Denna selektiva skönhet får honom att påminna om en levande 

människa, medan de mindre sköna dragen förankrar honom i den förruttnade kroppen. 

Skapelsens tvetydiga utseende tycks väcka känslor av unheimliche hos Frankenstein.70 I sin 

skapelse känner han igen aspekter från levande människor, samtidigt som Skapelsen bär de 

dödas kännetecken. För Victor Frankenstein blir det svårt att kategorisera honom. Att det 

dessutom är Frankenstein själv som har skapat denna svårkategoriserade varelse bidrar till 

förvirringen och ångesten. 

Med sin kropp befinner sig Skapelsen i skymningslandet mellan liv och död, 

mellan människa och någonting odefinierbart och därmed skrämmande. Hans kropp är 

gränslös och existens är otänkbar, vilket enligt Kristeva utgör en viktig del av abjektionen.71 

Denna otänkbarhet baseras på att han dels är den första och enda av sitt slag. Hans kropp 

befinner sig bortom de gränser och dikotomier som beskrivs av bland annat Douglas och 

Kristeva. Frankensteins skapelse är här bortom det Frankensteins tidigare idéer om skönheten 

i samspelet mellan liv och död tycks här vara utbytta mot avsky. Denna avsky riktas direkt 

                                                 
68 Goodall 2012, s. 505. 
69 Med inspiration från Moers och Gilbert & Gubars respektive texter betraktar jag Skapelsens uppvaknande som en symbolisk födelse. Likt 
en traditionell förlossning framkallar Skapelsens ankomst somatiska och psykiska symptom hos Frankenstein. Dessutom blir allegorin barn 

och förälder vägledande i hur deras täta men komplicerade relation senare kommer att utvecklas.  
70 Min tolkning här baseras på Freuds beskrivning av jagets skräckfyllda dragning inför för det svårkategoriserade, såsom den människolika 

dockan. Se Freud 2009, s. 335. 
71 Kristeva skriver: ”Abjektet är inte ett objekt som jag står inför, som jag benämner eller förställer mig”. Kristeva 1992, s. 25.  
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mot Skapelsens kropp. Senare kommer Frankensteins äckel rikta sig även till de mord som 

Skapelsen begår, men vid denna tidpunkt är födelsen hans enda begångna brott. Vidare har 

Skapelsen ännu inte lärt sig tala, och är omedveten om den värld han har fötts in i. Hans 

identitet finns främst i kroppens funktioner. Han är ännu inget subjekt, tycks främst bestå av 

”en av objektets egenskaper – den att stå i motsättning till jag”. 72 Skapelsen är ett abjekt. 

Hans stumma, somatiska egenskaper står snarare i förbund med den preoidipala modern än 

med hans metafysiska idéer om skönhet och sanning. Frankensteins har med skapande av 

detta ”demonical corpse” (s. 36) oavsiktligt brutit mot sina egna ideal. Hittills har han varit 

övertygad om att han skulle skapa något vackert och livfullt. Motsatsen har fram tills nu varit 

otänkbar. Hans målsättning skapa liv genom död, istället har han skapat död genom liv.  

 

3.3 Abjekta symptom, begär och mardrömmar 

 

Efter att ha väckt Skapelsen till liv blir Frankenstein sjuk. Under arbetets gång har han allt 

oftare drabbats av låg feber, men efter födseln bryter sjukdomen ut. Febern stiger och han 

plågas av mardrömmar:   

 

I slept indeed, but I was disturbed by the wildest dreams. I thought I saw Elizabeth, in the bloom 

of health, walking the streets of Ingolstadt. Delighted and surprised, I embraced her; but as I 

imprinted the first kiss on her, they became livid with the hue of death; her features appeared to 

change, and I thought I held the corpse of my dead mother in my arms; a shroud enveloped her 

form, and I saw grave-worms crawling in the folds of the flannel. I started from my sleep with 

horror; a cold dew covered my forehead, my teeth chattered, and every limb became convulsed; 

when, by the dim and yellow light of the moon, as it forced its way through the window-

shutters, I beheld the wretch – the miserable monster whom I had created. (s. 36) 

 

Övergången mellan liv och död gestaltas i drömmen av Frankensteins levande kusin och den 

döda modern. När han kysser Elizabeth ser han plötsligt att det är moderns lik han håller i sin 

famn. Symboliken blir här tydlig: Skapandet av Monstret har lett till död och förruttnelse. 

Skulden är Frankensteins. Vidare är det intressant att moderns lik, och Frankensteins tvetydigt 

erotiska syn på det, i drömmen kopplas samman med den abjekta Skapelsen. Julia Kristeva 

menar att den oidipala fasen karaktäriseras av synen på modern som ett ”förbjudet sexuellt 

objekt”.73 Frankenstein känner äckel när han ser sin moders lik, samtidigt kopplar han ihop 

det med sina begär. Detta iscensätts i (mar)drömmen. Abjektionen har spridit sig från hans 

                                                 
72 Kristeva 1992, s. 25. 
73 Kristeva 1992, s. 16. 



 30 

tankar till hans undermedvetna tankevärld. Avskyn har även internaliseras och kommer till 

uttryck genom kroppsliga symtom som feber och hackande tänder.  

 Sjukdomen blir alltså en kroppslig manifestation av det äckel han känner inför 

Skapelsens tillkomst. Skapelsens kropp påminner till stor del om moderns stumma lik. 

Skapelsen, vars kropp besitter en ”unearthly ugliness” som är “too horrible for human eye.” 

(s. 67) triggar Frankensteins minnen av den döda modern. I mardrömmen ser Frankenstein 

hur likmaskarna sprider sig från liket till hans egna kläder. Likmaskarna som får vittring för 

honom blir en symbol för hur han genom samröre med Skapelsen själv håller på att bli ett 

abjekt. Scenen då hans älskade Elizabeth transformeras till moderkroppen blir en parallell till 

denna abjekta utveckling. Han har smittats av likens och Skapelsens sjukdomar, och kan 

därmed inte längre hålla sina undermedvetna begär i schack. Skapandet har inte bara 

resulterat i den äckliga Skapelsen, utan även väckt hans ambivalenta lustar till liv. 

Frankenstein är nu inte bara äcklad, utan också äcklig. 

 

3.4 Skapelsens abjekta känslor 

 

Stycket ovan diskuterar hur Frankenstein smittas av Skapelsens orenhet. Men är smittan 

enbart enkelriktad? Här diskuterar jag hur smittoöverföringen – abjektionen – kan tolkas som 

en ömsesidig process mellan de två romanfigurerna. I citatet nedan återger Skapelsen hur han 

har kommit över och läst sin skapares dagböcker: 

 

It was your journal of the four months that preceded my creation. You minutely described in 

these papers every step you took in the progress of your work […]. Every thing is related in 

them which bears reference to my accused origin; the whole detail of that series of disgusting 

circumstances which produced it is set in view; the minutest description of my odious and 

loathsome person is given, in the language which painted your own horrors, and rendered mine 

ineffaceable. I sickened as I read. ‘Hateful day when I received life!’ I exclaimed in agony. 

‘Cursed creator! Why did you form a monster so hideous that even you turned from me in 

disgust?’ (s. 90-91) 

 

Skapelsen drabbas av äckel och ångest efter att ha läst om hur Frankenstein väckte honom till 

liv. Tidigare har Skapelsen ondgjort över sitt groteska utseende (s. 91), men självföraktet och 

den existentiella ångesten tycks öka efter att ha läst dessa anteckningar. Skapelsen går nu så 

långt att han förbannar dagen då han blev till. Samtidigt riktar han inte bara denna ångest och 

vrede mot sig själv. Här blir Frankenstein objekt för Skapelsens ilska. Jag tolkar detta stycke 

som att Skapelsen här blir medveten om att Frankensteins experiment inte bara har gett 

Skapelsen liv, utan även givit honom en form av smitta. Denna smitta är främst av moralisk 
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karaktär, men blir hos Skapelsen även somatisk. Frankensteins skapande är naturvidrigt 

(Frankenstein är en ”Cursed creator”) och därför blir även Skapelsen av samma slag. Anne K. 

Mellor diskuterar hur Frankensteins egenhändigt konstruerade befruktning är en sorts stöld 

från naturen. Med denna syn – som här även Skapelsen ger uttryck för – gör Skapelsens blotta 

existens till ett brott mot naturen.74 Hans avskyvärdhet baseras inte bara i hans brott och 

utseende, utan även i hans själva varandra. Denna självförståelse leder till stort lidande för 

Skapelsen. Det är inte bara hans senare brott som är omoraliska, utan även hans blotta 

existens är omoralisk och naturvidrig.   

 Vidare är det intressant att Skapelsen lyfter fram språkets och textens roll i 

denna smittoöverföring. Det är Frankensteins anteckningar om hur han har skapat ett monster 

som bidrar till att Skapelsen börjar betrakta sig själv på samma sätt. Även om Kristeva 

beskriver abjektionen som ett ordlöst tillstånd, är det här just orden som sprider äcklet. Äcklet 

i sig är ordlöst, men språket blir en sorts infrastruktur vilken sprider detta äckel. Det visar på 

det dynamiska förhållandet mellan ord och tystnad i förhållande till abjekt och äckel. Julia 

Kristeva menar att språket tenderar skapa förskjutningar i abjektionen. De abjekta känslorna 

transformeras i någon mån när de översätts i ord och bilder.75 Det som tidigare varit otänkbart 

ska nu bli greppbart. För Skapelsen, vars existens länge präglats av en dunkelhet, blir 

förståelsen av sig själv som Monstret en tydlig förklaring för de obehagliga erfarenheter hans 

korta liv hittills har bestått av.    

 

3.5 Moderlösheten 

 

I Frankenstein finns få levande mödrar, noterar Peter Brooks.76 Victor Frankenstein och 

Skapelsen är båda moderlösa, även om omständigheterna skiljer sig åt. Frankensteins 

förflutna är präglat av moderlig omsorg, medan Skapelsen aldrig har haft en moder. Denna 

delade erfarenhet tolkar jag som en del av dubbelgångarmotivet. Medan Frankenstein sörjer 

minnet av en mor, riktas Skapelsens sorg gentemot familjen som idé: 

 

Other lessons were impressed upon me even more deeply. I heard of the difference of sexes; of 

the birth and growth of children; how the father doated on the smiles of the infant, and the lively 

sallies of the older child; how all the life and cares of the mother were wrapt up in the precious 

charge; how the mind of youth expanded and gained knowledge; of brother, sister and all the 

various relationships which bind one human being to another in mutual bonds. But where were 

my friends and relations? No father had watched my infant days, no mother had blessed me with 

                                                 
74 Mellor 2012, s. 346. 
75 Kristeva 1992, s. 75. 
76 Brooks 2012, s. 378. Andra moderlösa romanfigurer i Frankenstein är Elizabeth Lavenza, Justine Moritz, Safie och syskonen De Lacey.  
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smiles and caresses; or if they had, all my past life was now a blot, a blind vacancy in which I 

distinguished nothing. From my earlies remembrance, I had been as I then was in height and 

proportion. I had never yet seen a being resembling me; or who claimed any intercourse with 

me. What was I? (s. 84) 

 

Som synes har Skapelsen en rik inlevelseförmåga. Han föreställer sig vad det skulle innebära 

att ha en familj. Det är främst två saker han fäster uppmärksamhet vid. Det ena är idén om 

livets gång. Skapelsen uppfattar en sorts naturlig – biologiskt förankrad – ordning där 

människan gradvis går från barn till vuxen. Det blir för Skapelsen en fråga om temporalitet, 

eller bristen därpå. Det påverkar kroppen – Skapelsens kropp genomgår ingen temporal 

utveckling, utan är konstant i sitt utseende och utanförskap. Vidare har denna kropp ingen 

biologisk bindning till en annan varelse. Ingen liknar honom. Hans kropp är konstant och 

solitär. Dessa uteblivna erfarenheter bidrar till känslor av tomhet.  

Som Kristeva noterar ligger tomheten och abjektet nära varandra. Kristeva 

benämner abjekta upplevelsen som att befinna sig i ett svalt tomrum. 77 Skapelsen kan erinra 

sig om sitt tomrum – ”a blind vacancy”. Detta svala, blinda tomrum kan ses som urkällan till 

Skapelsens trauma, men också en drivkraft att ta sig ut i världen och kulturen. 

 Efter Skapelsens utläggning om ensamhet och familj noterar Frankenstein hur 

Skapelsens monolog för ett ögonblick går över i ett ordlöst jämrande (”The question again 

recurred, to be answered only with groans” s. 84). Skiftet från ord till det ordlösa är i 

sammanhanget intressant. Skapelsens främsta strategi i mötet med Frankenstein, är att 

uppvisa en god språklig förmåga och ett kultiverat, litterärt språk. Svaret på frågan ”What was 

I?” tolkar jag som djupt ångestladdad, till vilken ord inte räcker till. Liksom Frankensteins 

värsta plågor går över i somatiska symtom går Skapelsens över i ordlösa stönanden. Deras 

ångest samlas i kroppen, långt från vetenskapen, poesin och språket. Tidigare har jag 

diskuterat hur Skapelsen med sin förtätade berättelse försöker skapa en sorts dikt. Hans 

narrativ är kraftfullt, men i detta ögonblick spricker språket. Peter Brooks idéer om konflikten 

mellan det visuella och audiella tydliggörs här ytterligare en gång.78 Skapelsens existentiella 

lidanden – som han tidigare formulerat genom språket – får honom slutligen att tystna. 

Styrkan i hans litterära och konstnärliga idéer når hit inte in. Smärtan tycks vara för stor. Inte 

ens med det greppbaras verktyg – språket – kan den i detta sammanhang göras riktigt 

begriplig.  

 

 

                                                 
77 Kristeva 1993 s. 30. 
78 Brooks 2012, s. 370. 
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Avslutande diskussion 

 

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur vetenskapligt och konstnärligt skapande 

skildras och vilka psykologiska konsekvenser skapandet har i Frankenstein. Min läsning är i 

på så vis psykoanalytiskt inspirerad, samtidigt som jag väljer att tolka dessa teman utifrån 

1800-talets romantiska föreställningar om konst, vetenskap och skapande. Mina teoretiska 

ramar är inspirerade av ett par psykoanalytiska idéer och begrepp.  

Som jag nämnt i avsnitt 1.2. att konst och vetenskap – liksom konstnären och 

vetenskapsmannen – främst att betrakta som idéer och idealtyper. Dessa förhåller sig Victor 

Frankenstein och Skapelsen båda till. Vidare tolkar jag dessa roller som justerbara och 

flytande. Som Jane Goodall poängterar är det möjligt för vetenskapsmannen att vara konstnär 

och vice versa.79 Skapandet är vad som förenar dessa. Vidare är skapandet i romanen betraktat 

som ett sorts gränsöverskridande och holistisk anda som såväl Frankenstein som Skapelsen 

drabbas av.  

 Min tolkning av begreppet skapande är att det i fallet Frankenstein kan delas in i 

fyra underkategorier: sanning, skönhet, äckel och ångest. Idén om sanning och skönhet är vad 

som driver Victor Frankenstein och Skapelsen till skapandet, medan äckel och ångest snarare 

är konsekvenser av skapandet. Förutsättningarna och konsekvenserna står därmed i direkt 

relation till varandra.  

 I avsnitt 2.1. och 2.2. diskuterar jag hur de båda romanfigurerna ägnar sig åt 

sanningssökande i olika former. För Victor Frankenstein och Skapelsen är elden en symbol 

för sanning. Det är i elden sanningen tycks uppenbara sig. Mötet med elden blir startskottet 

för sanningssökandet. Vad som förenar Frankenstein och Skapelsen är att de tidigt drar 

slutsatser om sanningens beskaffenhet, slutsatser som de senare kommer att ifrågasätta. Victor 

Frankensteins ingång till det naturvetenskapliga skapande är föresatsen att han kommer att 

finna något som är både skönt och sant. I och med mötet med Skapelsen – denna groteska 

varelse – ställs hans ideal på ända. Skapelsen genomgår en liknande metamorfos när han går 

från förundran inför den skönhet människor är kapabla till att skapa – genom litteratur, sång 

och gemenskap – till förtvivlan över vad som upplevs som människans mörka sidor (främst 

genom den avsky som riktas gentemot Skapelsen). Sanningen blir därmed ett 

samlingsbegrepp de förståelser som Frankenstein och Skapelsen förvärvar sig under romanens 

gång.  

                                                 
79 Goodall 2012, s. 503. 
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Mötet med mörkret, ångesten och äcklet blir därtill ett fasansfullt möte med det 

egna jaget. Frankenstein upptäcker att skapandet har gjort honom mer lik Skapelsen än den 

svärmiske Henry Clerval. Skapelsen å andra sidan, upptäcker att han inte bara delar 

egenskaper med Adam, den första människan, utan även med Satan. Således tolkar jag Freuds 

förståelse av das unheimliche blir i sammanhang uttryck för obehaget gentemot sig själv.80 De 

obehagskänslor Frankenstein drabbas av när han ser Skapelsens kropp, återkommer senare när 

han reflekterar över hur skapandet har förändrat honom. Därmed kan han inte tro på 

sambandet mellan sanning och skönhet. Sanningen är snarare grotesk, vilket Skapelsen och 

Frankenstein båda förkroppsligar. I detta blir dubbelgångartematiken tydlig.   

 För att vidare undersöka äckel och ångest (se avsnitt 3.1. till 3.5.) som tematik 

har jag inspirerats av Julia Kristevas essä om abjektionen. Skapelsen innehar en abjekt 

position då han befinner sig i gränslandet mellan död och liv. Han är ett levande kadaver. 

Denna kontrast blir för Victor Frankenstein en källa till äckel. Vidare väcker Frankensteins 

äckel associationer till undermedvetna begär efter den döda modern. Skapandet av Skapelsen 

länkas därmed samman till sexualiteten såväl som till separationen från moderkroppen.  

Även för Skapelsen finns det ett nära samband mellan skapandet och abjektionen. Jag 

betraktar hans narrativ (2.7.) som ett Paradise Lost-inspirerat skapelseepos om sin egen 

tillblivelse. Skapelsen tar avstamp i sin ångest när han beskriver sin abjekta position i världen. 

Hans konst hämtar sin näring i abjektionen: den ursprungliga separationen och det äckel som 

följer. Skapelsens öde är att vara den första och antagligen sista av sitt slag. Abjektionens 

tomrum blir därmed ett sorts fält i vilket subjektet kan undersöka dessa konstnärliga, 

vetenskapliga och psykologiska ingivelser. Samtidigt syftar dessa ingivelser ofta till att röra 

sig bortom abjektionen. Denna inneboende paradox ser jag som grundläggande i abjektionens 

beskaffenhet. Denna paradox måste även Frankenstein och Skapelsen hantera i romanen.  

Genom att utveckla ett synnerligen kultiverat språk ämnar Skapelsen övervinna 

de sociala svårigheter som ofta uppstår i mötet mellan hans abjekta kropp och omvärlden. 

Hans förmåga att berätta en historia blir hans enda sätt att försöka nå fram till fadersfiguren 

Frankenstein. Med inspiration från Roland Barthes tolkar jag således Skapelsens berättelse 

dels som konst, men också som en sorts oidipal strategi i konfrontationen med fadersfiguren 

Victor Frankenstein. Kanske är det konsten som ska förena fadern och sonen. När detta 

misslyckas går också orden över i läten. Språket – Skapelsens strategi – har sina tydliga 

begränsningar. Peter Brooks tolkar romanen som ett gestaltande av konflikten mellan ljud och 

                                                 
80 Freud 2009, s. 335. 
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bild. På ett liknande sätt tolkar jag Frankenstein som en gestaltning över det kreativa 

skapandets gränsöverskridande potential och den omgivande verklighetens reella 

begränsningar. ”My dreams were therefore undisturbed by reality” (s. 23) säger Victor 

Frankenstein när han ser tillbaka på sin barndom. I den romantiska idén skapandet – oavsett 

om det är av vetenskaplig eller konstnärlig karaktär – tycks det finnas ett inneboende löfte om 

att ställa saker till rätta. Vad Victor Frankenstein och hans skapelse blir plågsamt medvetna 

om att skapandet också kan ha den diametralt motsatta effekten. Denna förvärvade kunskap 

delar de med titanen Prometheus. Elden kan ge värme, men också smärta.  
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