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Abstract 

Den här uppsatsen analyserar användandet av hybris som tema och motiv i tre olika 

skräckberättelser, Mary Shelleys Frankenstein (1818) och H.P. Lovecrafts två noveller ”The 

Other Gods” (1933) respektive ”From Beyond” (1934). De tre berättelserna använder alla 

hybris som tema och berättartekniskt verktyg för att på liknande vis gestalta karaktärer och 

skräck på ett sätt som blir mer specifikt för skräck som genre. Sett utifrån en klassisk syn på 

begreppet man kan finna i bland annat myten om Ikaros och Noël Carrolls mer moderna 

begrepp under namnet ”overreacher plot” som här kan länkas till hybris-begreppet, 

tillsammans med andra källor, lyfter uppsatsen exempel på hur hybris är en återkommande 

och viktig faktor för skräcken i berättelserna. Detta trots att ett sekel skiljer Shelleys och 

Lovecrafts verk åt.  
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Inledning 

Ända sedan Ikaros, trots sin fars varningar, flög för nära solen med vingar av vax så har ett 

motiv byggt på hybris och övermod funnits och använts i litterära texter. Att utmana gudarna 

och bli straffad för det är knappast ett nytt koncept och det används flitigt än idag. Många 

exempel från litteraturhistorien kan tas upp som visar på detta, flera av dem från antika 

Grekland. Myten om Oidipus är ett tydligt exempel, där kung Oidipus i en typ av hybris tror 

sig kunna frångå sitt öde. Myten om Prometheus visar på en teknologisk hybris men är även 

ett exempel på jakten på en förbjuden kunskap som är ett ofta återkommande tema i 

sammanhanget. Ikaros-myten är kanske det tydligaste exemplet, den visar på en slags 

ungdomlig hybris med kopplingar till bland annat högmod. ”Ikaros har för evig tid kommit att 

gestalta högmod och platt fall”1 skriver Bo Sigrell i sin bok Narcissism – Ett Dynamiskt 

Perspektiv, men citatet beskriver även Ikaros koppling till hybris och visar på hur betydande 

just Ikaros fortfarande är för den allmänna bilden av begreppet idag. Ytterligare litterära 

exempel på karaktärer med tydliga drag av hybris finns, bland annat Shakespeares Macbeth 

(1606), Christopher Marlowes Doctor Faustus och John Miltons Paradise Lost (1667).  

 En koppling till hybris-motivet som inte gjorts i samma grad är dock den 

mellan motivet och skräckfiktionens användande av det. Motivet har tidigare diskuterats i 

koppling till verk som Frankenstein, vilket även denna uppsats gör, men en bredare studie 

över hybris-motivets återkommande roll som verktyg inom skräckfiktionen har inte 

genomförts på samma sätt. Kopplingen mellan hybris och skräckfiktion är intressant av 

många anledningar, men kanske främst då motivet får en annan användning och gestaltning 

inom skräckfiktionen än vad det vanligtvis har. Den intressanta skillnaden mellan de 

”vanliga” berättelserna och de inom skräckfiktionen är sättet som hybrisens öde gestaltas. Att 

hybris används som både en slags sensmoral och ett sätt att straffa en huvudperson eller 

antagonist är något som förekommer inom de flesta berättelser där hybris är ett tema, även här 

är Ikaros ett bra exempel på detta. Vad som däremot förenar de flesta verken inom 

skräckfiktionen med hybris som tema är sättet som den ofta fantastiska aspekten av ”straffet” 

hybrisen för med sig gestaltas. Till skillnad från andra genrer där hybris kan förekomma så är 

det inom skräckfiktionen utmärkande att straffet får en betydligt mer ”skrämmande” eller 

fantastisk framställning där gudar, spöken och kanske främst monster är vanligt 

förekommande. Detta är såklart vanliga inslag även i andra typer av skräckberättelser, men 

det blir ett tydligt element i de berättelser där hybris också spelar en viktig roll. Här vill jag 

placera min studie, för att i verk inom skräckfiktionen av två skilda författare analysera det 
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återkommande temat gällande hybris och övermod. Verken i fråga är Mary Shelleys 

Frankenstein (1818) och H.P. Lovecrafts två noveller ”The Other Gods” (1933) och ”From 

Beyond” (1934). Studien ligger inom problemområdet som studerar återkommande teman i 

skräckfiktion och dess funktioner.  

 I Frankenstein strävar Victor Frankenstein efter att ge liv åt död materia. 

Avskild från vänner och familj leker han i sin hybris gud och vill skapa liv. Han skapar dock i 

slutändan något betydligt mer skrämmande än bara en människa. ”Monstret” han ger liv åt 

blir till slut också hans undergång. I ”The Other Gods” återges berättelsen om hur Barzai och 

hans följeslagare Atal bestiger berget Hatheg-Kla där Barzai vill möta världens gudar ansikte 

mot ansikte. Det Barzai möter på toppen är dock inte de enda gudarna, utan som i så många 

andra Lovecraft-berättelser så får han se de ”sanna” gudarna som styr vår värld, en kunskap 

som gör honom sinnessjuk. I ”From Beyond” återger berättarkaraktären Crawford Tillinghasts 

maniska försök att, med hjälp av en maskin som påverkar användaren, kunna se bortom vår 

egen verklighet och skåda monstren som lever i ”the beyond”. Trots berättarkaraktärens 

försök att stoppa honom så leder Tillinghasts mani också till hans död. Verken har tydliga 

tematiska likheter trots att över ett sekel skiljer dem åt, och i centrum finner jag hybris-

motivet som en länk mellan verken. Några fler exempel på noveller av Lovecraft med hybris 

som återkommande tema tas också upp, dessa har dock en mindre plats i analysen och 

presenteras därför närmare i själva texten. 

 

Frågeställningar och syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera ett återkommande motiv inom skräckfiktionen för att se hur 

det används som ett berättartekniskt verktyg inom genren och med vilket syfte det används i 

respektive verk. Intressant är också att härleda motivet till den litterära historien för att kunna 

se var det kan härstamma från. Till skillnad från andra noveller av Lovecraft - ”At The 

Mountains of Madness”, ”The Shadow Over Innsmouth” och ”The Call of Cthulhu” är bara 

några exempel - så finner man mer sällan ”From Beyond” och ”The Other Gods” i fokus för 

forskning kring Lovecrafts författarskap. Detta är därför också en del av uppsatsens syfte, att 

lyfta två exempel på noveller av Lovecraft som inte lika ofta omnämns i studier som denna. 

Uppsatsens övergripande frågeställning är att, med fokus på två skilda författare 

med några exempel på verk, se ”hur hybris som motiv och tematik används som ett 

återkommande tema eller berättartekniskt verktyg inom skräckfiktionen”. För att nå fram till 
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ett svar på den övergripande frågeställningen svarar jag på ett antal mindre operativa 

frågeställningar under uppsatsens gång. Först ”Hur visar sig hybris-motivet i respektive verk, 

vilken funktion har det?”, följt av ”Vad har verken för likheter sett till motivet, och hur skiljer 

de sig från varandra?”. Till sist tas följande fråga upp: ” Finns det en övergripande funktion 

bakom användandet som stämmer överens för alla verk som tagits upp?”.  

 

Teori och metod 

- Hybris 

Hybris som begrepp kan innefatta ett brett spektrum av mänskliga aspekter och motiv, därmed 

hittar man aspekter av begreppet på många olika platser. Inte bara inom den litterära 

forskningen, utan även inom psykiatrin bland annat. Därför avgränsas först begreppet till de 

olika delar jag finner användbara för uppsatsens analys. Initialt är det också värt att påpeka 

det faktum att definitionen och användandet av begreppet hybris i den här uppsatsen endast 

avser att koppla begreppet till en litterär tradition. Definitionerna av hybris som tas upp för att 

användas under analysens gång görs inte med en avsikt att ”bryta ny mark” ur en psykologisk 

synvinkel, ur en strävan att till exempel ställa några diagnoser utanför de litterära texterna 

eller liknande. Definitionerna av begreppet som här tas upp är endast avsedda som ett slags 

analytiskt verktyg att använda tillsammans med de litterära texter analysen går genom. 

 För att definiera begreppet börjar jag i Nationalencyklopedin, där det beskrivs 

på följande sätt: ”starkt överdriven uppskattning av det egna jaget och den egna förmågan 

vanl. som följd av tidigare framgångar”.2 En annan definition, även den från NE, är följande: 

”sådant övermod som försökte överskrida gränsen mellan gudar och människor; okunskap om 

individens plats i världsordningen. Att ha för stor tilltro till sin lycka och framgång var också 

hybris”.3 En av de tydligaste kopplingarna man här kan göra är till Ikaros-myten som inom 

den grekiska antiken blir kanske den definitiva bilden för hybris och högmod. Händelserna 

som leder upp till Ikaros flygtur är däremot också av intresse för uppsatsens historiska grund, 

då aspekter av Daidalos handlingar även de är relevanta för analysen. Därför följer ett 

sammandrag av myten om Daidalos och Ikaros inspärrning på Kreta.  

Efter att Minos avstått från att offra den tjur Poseidon sänt upp från havet var 

Poseidon rasande, han lät därför istället Parsifaë, fru till Minos, bli förälskad i tjuren. Daidalos 

var uppfinnare och fick i hemlighet uppdrag av Parsifaë att konstruera en ko i trä, vilken 

Parsifaë kunde klättra in i och på så sätt också kunna para sig med tjuren Minos aldrig 
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offrade. Detta ledde till att Minotauren avlades fram, en korsning mellan tjur och människa. 

Daidalos fick sedermera uppdraget av Minos att bygga en enorm labyrint, där Minotauren 

skulle leva i fångenskap.4 När Theseus senare åker till Kreta i hopp om att kunna döda 

Minotauren, får han hjälp av Ariadne som i sin tur sökt hjälp hos Daidalos om hur man bäst 

ska kunna möta Minotauren. När Minos får reda på att Daidalos hjälpt Theseus spärrar han in 

honom och hans son Ikaros på Kreta.5 Daidalos får dock en idé om hur de ska kunna fly från 

ön och han konstruerar två par vingar till sig själv och Ikaros av vax och fjädrar. Daidalos 

varnar dock Ikaros att inte flyga för högt eller för lågt. Flyger han för högt skulle solen smälta 

vaxet, samtidigt som havets fuktighet skulle skada vingarna om han skulle flyga för lågt. 

Ikaros ignorerar dock sin fars varningar, han blir för upprymd av att flyga och han stiger 

närmre och närmre solen tills hans vingar smälter av värmen. Han faller därför mot sin död, 

ner i havet.6 Daidalos uppfinningsrikedom ledde till att ett monster avlades fram, vilket han 

senare straffades för. Ikaros färd mot solen blir i sin tur den klassiska bilden av hybris och 

högmod inom en stor del av litteraturen, både historiskt sett och i nutid. Båda delarna av 

myten bygger på teman som är viktiga för uppsatsens analys och ses därför som den historiska 

basen för hybris-begreppet.  

Jakten på en förbjuden kunskap, som man kan finna inom vissa grekiska myter, 

är under analysen en viktig aspekt av de litterära texterna som går hand i hand med hybris-

begreppet. Det ska visa sig att just jakten på förbjuden kunskap, i olika utföranden, ofta är en 

viktig del av berättelser där hybris återfinns. Detta är något Roslynn D. Haynes skriver om i 

sin artikel ”Whatever happened to the ’mad, bad’ scientist? Overturning the stereotype”:  

The pursuit of forbidden knowledge and consequent punishment have been deeply embedded in 

the human psyche since ancient times, as expressed in the mythological narratives […] All 

represent an hubristic desire for power of knowledge in some form and a challenge to authority, 

followed by retribution […]7  

Hennes påstående visar på att denna jakt på förbjuden kunskap i många fall representerar 

hybrisen karaktärerna arbetar under. Hybrisen och jakten på förbjuden kunskap kan samtidigt 

också kopplas till en slags upplysningstanke som kan återfinnas i de litterära exemplen som 

också går tillbaka till de grekiska myterna. Dessa exempel introduceras dock under analysens 

gång. 

 Idag är hybris som begrepp svårare att ringa in konkret, då det delar aspekter 

med flera andra begrepp. Övermod, högmod och megalomani är några exempel som går under 
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liknande beskrivningar som hybris, med mindre skillnader. Överlag är de dock begrepp med 

snarlika innebörder, vilket innebär att de också till viss del kan ses som synonymer till hybris. 

Inom psykiatrin delar specifikt narcissism aspekter som kan kopplas till hybris. Bland annat 

beskrivs narcissister ha drag av en ”överdriven uppfattning om den egna personens betydelse 

[…] en karriäristisk strävan efter framgång”8, vilket är en beskrivning som liknar den av 

hybris. Narcissism-begreppet är i vissa litterära exempel en viktig del av karaktärernas hybris, 

men begreppen ska inte blandas ihop. Narcissism innefattar dock vissa delar som är 

utmärkande även för hybris-begreppet, dessa tas därför i beaktning under analysen, som i 

exemplet ovan. Exempel där narcissism används för att exemplifiera hybris presenteras 

närmare under analysen, för att användningen ska bli så tydlig som möjligt för läsaren. 

 Ur en mer litteraturanalytisk synpunkt så är Noël Carrolls ”overreacher plot” ett 

bra exempel på hur hybrismotivet kan användas inom litteraturen idag, om än med andra ord. 

En overreacher plots karaktärer är enligt Carroll ofta ”the mad scientist or the necromancer”9 

och två viktiga delar av en overreacher plot är att den kritiserar ”science’s will to 

knowledge”10 och det återkommande temat att ”there is some knowledge better left to the 

gods (or whomever)”.11 Carroll menar också att ”the overreacher plot is concerned with 

forbidden knowledge – of either the scientific or the magical sort. This knowledge is put to 

the test in terms of either an experiment or an incantation of evil forces”.12 Karaktären i 

centrum av en overreacher plot uppvisar ofta drag av megalomani under experimentets 

inledande fas13, vilket är en viktig aspekt för analysens litterära exempel. Megalomani är som 

tidigare nämnt ett av alla de ord som kan ses som en synonym till just hybris.  

Carroll lyfter ytterligare intressanta punkter. Gällande själva experimentet, 

ritualen eller vad berättelsen i fråga kan tänkas gestalta, så är dessa scener på film eller på 

scen ofta ”an occasion for a great deal of pyrotechnics”14, vilket även det är en viktig del av 

skräckens användning av hybris-motivet. Carroll lyfter även att en berättelse byggd på en 

overreacher plot oftast slutar på ett av två olika sätt. Antingen inser vetenskapsmannen faran 

med experimentet när det är genomfört och söker att förstöra sin skapelse på grund av detta, 

eller så fortsätter vetenskapsmannen att försvara sin skapelse även efter att dess fara 

uppvisats, vilket vanligtvis innebär en undergång för båda parter.15 Trots att Carroll inte 

använder begreppet hybris så kan hans begrepp overreacher överlag ses som en slags 

synonym till hybris så som den här uppsatsen ser på och använder begreppet. Carroll 

exemplifierar drag i hans resonemang med just Frankenstein, vilket gör kopplingen mellan 

overreacher och hybris tydligare. Därför kan Carrolls begrepp och teori ses och användas som 
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en mer modern (och litterärt inriktad) variant på den antika definitionen av hybris, utöver de 

mer psykiatriskt inriktade definitionerna som också används men i en mindre utsträckning.  

 Metodologiskt sett använder jag mig av ovanstående exempel på hybris, för att 

kunna koppla exempel ur primärlitteraturen till dem under analysens gång. På så sätt finns en 

bas för hybris-begreppet som analysen vilar på. Detta innebär också att man kan jämföra 

hybris-begreppet utifrån dess olikheter och likheter i olika verk mot samma grund, vilket är en 

förutsättning för undersökningen.  

Ytterligare exempel på teorier hur hybris återkommer inom skräckfiktionen tas 

upp under analysens gång. Dessa är dock mindre i sin utsträckning och introduceras därför 

närmare i de delar där de används. 

 

Tidigare forskning 

Forskning specifikt på hybris som begrepp är inte speciellt vanlig och därmed inte lätt att 

finna. Hybris i olika former och tappningar dyker dock upp, vilket avsnittet ovan visar, inom 

både historisk och nutida forskning. Ett exempel på forskning där ett begrepp med liknande 

funktioner som hybris dyker upp är i Noël Carrolls The Philosophy of Horror som används på 

ett antal ställen i analysen. Fokuset här ligger på skräck som genre, men delar av Carrolls verk 

behandlar aspekter som har kopplingar till mitt hybris-begrepp och det är dessa bitar som 

används. Samma sak kan sägas om Bo Sigrells Narcissism och Psykiatri av Sten Levander et 

al, två böcker som är en del av forskningsunderlaget för hybris-begreppet. Verken behandlar i 

stort narcissism och psykiatri, men innehåller samtidigt delar som kan kopplas till hybris vilka 

till viss del används.  

 Det har forskats enormt mycket på Frankenstein genom åren, så pass mycket att 

det kan vara svårt att peka ut de viktigaste eller största studierna som genomförts sedan 

verkets publicering. Det är inte konstigt sett till verkets viktiga roll i litteraturhistorien och då 

det har klangbottnar som än idag känns aktuella. Merparten av forskningen på Frankenstein 

fokuserar dock på teknologin som tema. Speciellt under den sena delen av 1900-talet 

diskuterades teknologin i Frankenstein aktivt, under 80-talet bland annat då vissa teoretiker 

såg Frankenstein som en kritik mot oansvarigt vetenskapligt arbete. Ett exempel på hur 

forskningen kring den teknologiska aspekten av verket åter igen blivit populärt på senare år är 

Christa Knellwolfs och Jane Goodalls essäsamling Frankenstein’s Science från 2008.16 För att 

sålla ut en del av den tidigare forskning som gjorts har jag valt att fokusera på material där 

fokuset ligger på aspekter av verket som specifikt kan kopplas till min analys, framställningen 
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av Victor Frankenstein bland annat. Artikeln ”Whatever happened to the ’mad, bad’ scientist? 

Overturning the stereotype” av Roslynn D. Haynes har ett fokus på teman som är av relevans 

för den här uppsatsen, och används därför i analysen. 

H.P. Lovecraft specifikt har tillägnats mindre forskning än Frankenstein genom 

åren. På senare år dock, då intresset för Lovecraft har varit väldigt stort, så har han allt oftare 

dykt upp som forskningsobjekt både i mer övergripande studier om skräck, gotik och science 

fiction, så som Mattias Fyhrs De mörka labyrinterna – Gotiken i litteratur, film, musik och 

rollspel som omnämns i analysen, men även i studier mer specifikt inriktade på Lovecraft 

själv. Ett namn som är viktigt att nämna i samband med forskning kring H.P. Lovecraft är 

S.T. Joshi. Joshi får idag ses som ledande för forskningen kring Lovecraft, både gällande hans 

fiktion men även hans brev och essäer. Han har även skrivit den, generellt ansett, definitiva 

biografin för Lovecraft vilken går under titeln I Am Providence: The Life and Times of H. P. 

Lovecraft och släpptes 2010. Öppnar man någon nyare antologi med berättelser av Lovecraft 

så är det stor chans att man också stöter på S.T. Joshi i förordet eller som mannen bakom 

urvalet, noterna etc. 

En del av forskningen gällande Lovecraft behandlar bland annat hans liv och 

hans ofta tydliga främlingsfientlighet, men det har samtidigt också skrivits en del om 

Lovecrafts ofta återkommande teman. Detta är den forskning jag har mest användning för, då 

man här ofta kan finna de teman han använder som kan kopplas samman med hybris-

begreppet. Utöver Carrolls The Philosophy of Horror som inte bara varit användbar för 

begreppet hybris som sådant utan även i analysen av Frankenstein och Lovecrafts noveller, så 

används artikeln ”Re-visioning Romantic-Era Gothicism: An Introduction to Key Works and 

Themes in the Study of H.P. Lovecraft” av Philip Smith under analysen, då den tar upp teman 

som kan kopplas till hybrisbegreppet och jakten på förbjuden kunskap.  

 

Analys 

Frankenstein 

Mary Shelleys Frankenstein är ett av de äldre, men även ett av de mer klassiska, litterära 

exemplen på ett verk som behandlar en huvudperson som, på grund av ett tillstånd av total 

hybris, försöker nå en kunskap som annars är avsedd för gudarna. Följande skriver Yvonne 

Leffler om Frankenstein som verk och hur det skiljer sig från den tidigare eran av 

skräckfiktion: ”Frankenstein kan sägas inleda en naturvetenskapligt baserad skräckberättelse. 

Här är det gotiska slottet eller klostret utbytt mot laboratoriet och feodalherren eller munken 
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har ersatts av ’den galne vetenskapsmannen’, som inte förutser konsekvenserna av sina 

experiment”.17 Leffler tar även upp hur huvudpersonen i Frankenstein skiljer sig från tidigare 

typer av huvudpersoner som varit vanliga inom skräck och gotik. Hon menar att den moderna 

typen av karaktär Frankenstein introducerar är ”en modern, materialistisk människa som 

trotsar makterna genom att med hjälp av den moderna vetenskapen söka ny, förbjuden 

kunskap”.18 Redan här nämner Leffler temat gällande den förbjudna kunskapen, något som 

känns igen från de grekiska myterna. Intressant är att Frankenstein kan ses som verket som 

inleder en ny fas av skräckfiktionen, som Lovecraft (bland många andra) sedermera kommer 

att bygga vidare på. Frankenstein blir därför inte bara ett verk som spinner vidare på hybris-

tematikens berättartekniska verktyg man känner igen från bland annat Ikaros-myten, utan 

samtidigt också hjälper till att skapa en helt ny typ av skräckberättelser med innehåll som allt 

eftersom kommer att bli en viktig och ofta återkommande del av hybris-berättelserna. 

Exempel på detta tas upp mer detaljerat efter några exempel ur texten. 

För att spåra Victor Frankensteins hybris så får man börja från början av hans 

historia, så som den är nedtecknad i boken. Redan från en ung ålder uppvisar karaktären det 

begynnande intresse för vetenskap som kommer att leda honom till att skapa ”monstret”. 

Följande utdrag innehåller samtidigt också intressanta länkar tillbaka till de antika grekiska 

myterna.  

neither the structure of languages, nor the code of governments […] possessed attractions for 

me. It was the secrets of heaven and earth that I desired to learn; and whether it was the outward 

substance of things or the inner spirit of nature […] that occupied me, still my enquiries were 

directed to the metaphysical […]19 

 

En mening så som ” It was the secrets of heaven and earth that I desired to learn” skapar 

tydliga paralleller till Ikaros och den antika definitionen av hybris. Ikaros flygfärd mot 

himmelen kan symbolisera en strävan efter ny vetenskap och Victor Frankenstein är på 

samma sätt ute efter att lära mer om de hemligheter himmelen och jorden bär på. Kopplingar 

kan även dras till symbolismen med himmelen som gudarnas boning och Ikaros så väl som 

Frankensteins jakt efter en kunskap som är avsedd för gudarna och inte människan. Han 

strävar för högt redan i sin inställning till vetenskapen, precis som Ikaros gjorde.  

Kort därefter, i början av sin studietid i Ingolstadt och förargad av professor M. 

Waldman, bestämmer sig Frankenstein för sitt vetenskapliga mål. ”So much has been done, 

exclaimed the soul of Frankenstein – more, far more, will I achieve; treading in the steps 

already marked, I will pioneer a new way, explore unknown powers, and unfold to the world 
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the deepest mysteries of creation”.20 Det är inte svårt att se begynnelsen till hans hybris redan 

här i hans vilja att bli en pionjär och samtidigt kan man med lite fantasi tänka sig en koppling 

till Lovecraft i valet av ord. Uttrycket  ”the deepest mysteries of creation” drar lätt fantasin till 

Lovecrafts monster, uråldriga gudar och civilisationer. Speciellt sett till Lovecrafts övriga 

koppling till Frankenstein, han skrev bland annat en egen novell med titeln ”Herbert West – 

Reanimator”, som är en uppenbar homage eller parodi på Shelleys verk. Ingen större vikt ska 

läggas vid påståendet, men som läsare är det en intressant liten not att fånga upp när man ser 

hur Lovecraft tar fasta på och utvecklar innehållet i skräckberättelser från tidigare 

framstående författare. Ett uttryck ovan som däremot är viktigt är ”I will pioneer a new way”. 

Här kan man som läsare se kopplingen till upplysningen och tankarna som låg bakom 

rörelsen. Upplysningstanken som finns i Frankenstein är ett återkommande tema vilket visar 

sig i flera exempel, men det är redan här intressant att påpeka hur Victor Frankenstein 

bevisligen drivs av en slags upplysningsfilosofi i sitt arbete. Han arbetar med en välvilja, att 

bli en pionjär och leda vetenskapen mot nya outforskade marker. Det är dock hans hybris som 

intalar honom att vägen han går och arbetar på är den rätta och låter honom förbise farorna 

med den, läsaren vet med största sannolikhet redan att hans arbete inte kommer röna honom 

några stora framgångar utan i stället skräck och lidande.  

Hybrisen är därför den länk hos Victor Frankenstein som låter honom kringgå 

det resonemang som annars vanligtvis hade gått emot hans experiment som inte bör utföras. 

Därför blir hans hybris en vital del för att berättelsen ska få den innebörd den har. Rosslyn D. 

Haynes använder begreppet hybris i sin artikel, hon kallar detta beteende hos karaktärer så 

som Frankenstein för ”intellectual hubris”.21 Hon nämner även begreppet over-reacher, dock 

utan någon länk till Carrolls begrepp, när hon pekar på hur dessa karaktärers maniska arbete 

ofta handlar just om att nå utanför de begränsningar människan har.22 Hybris kan dock 

samtidigt, ses som den allmänna svaghet hos Victor Frankenstein som låter handlingen ta 

skräckfyllda vändningar och som innebär ödesdigra konsekvenser. Vilka resultat de olika 

experimenten, resorna eller ritualerna än må ha så är det karaktärernas hybris som ”låter” 

handlingen fortgå och utvecklas till något mer. På så sätt kan man se hybris inte bara som en 

karaktärsaspekt, utan också i grunden som ett verktyg inom skräckfiktionen. Hybrisen 

definierar inte bara karaktärerna i sig, utan öppnar också handlingen mot händelser och bilder 

som kräver en avsaknad på moral, sunt förnuft eller liknande. 

 Vetenskapen som tema i verket går hand i hand med Frankensteins hybris. Här 

är det därför också intressant att lyfta kopplingen Frankenstein har till myten om Prometheus. 
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Trots att berättelserna på flera sätt skiljer sig från varandra så finns det tydliga tematiska 

likheter i dem som är av intresse. 

Prometheus, i den grekiska mytologin ”revolted against the authority of his 

cousin Zeus […] to bring benefits and justice to the human race”.23 Detta gjorde han genom 

att från himmelen stjäla en del av den eld som Zeus undanhöll från människan.24 Här ser man 

tydligt parallellerna mellan Prometheus och Frankenstein, de båda ”karaktärerna” utför sina 

handlingar med liknande mål och resonemang som underbyggnad. Frankenstein är en modern 

version av Prometheus som den kompletta titeln på boken alluderar till. I samband med att 

han eftersträvar att ”avslöja” de hemligheter jorden och himmelen bär på, som tidigare citat 

visar, så ignorerar och överträder också Frankenstein gränser människan egentligen ska hålla 

sig inom. På samma sätt som Prometheus står upp mot gudarna och stjäl en del av den 

kunskap de undanhåller, så vill Victor Frankenstein göra samma sak. Han överträder därmed 

gränsen mellan människan och gudarna. Den stora skillnaden är att kunskapen Frankenstein 

vill ge till människan är en kunskap som människan inte bör äga. Likt Prometheus straffas han 

för sin överträdelse, vilket Frankensteins berättelse blir beviset på. Här kan man även ta upp 

Frankensteins koppling till Daidalos. Det finns ett antal skillnader mellan de två berättelserna, 

men det faktum att både Daidalos och Victor först konstruerar något som resulterar i att ett 

monster ”föds”, vilket straffar dem i slutändan, är intressant att ha i åtanke när man läser 

Shelleys verk. Det är inte bara Ikaros hybris som förts med under litteraturhistorien till 

Frankenstein, utan även Daidalos konstruktion som indirekt föder ett monster. 

Frankensteins hybris är själva anledningen till att allt detta sker, i hans maniska 

arbete med vad som kommer att bli monstret så reflekterar inte Frankenstein över de gränser 

han inte bör överträda. Dessa är gränser som existerar både inom bokens universum men som 

även fanns i spel vid boken publicering. Hans vilja att bryta ny mark inom det vetenskapliga 

fältet överröstar tankarna om farorna med hans arbete. I boken blir det inte bara snabbt tydligt 

vad Frankenstein strävar efter, utan också hur han ser på sina upptäckter, ”I was surprised that 

among so many men of genius who had directed their enquiries towards the same science, that 

I alone should be reserved to discover so astonishing a secret […] I became myself capable of 

bestowing animation upon lifeless matter”.25 Frankenstein verkar i stunden se förhållandevis 

lättvindigt på sin enorma upptäckt. Han berättar att han först kort tvekar på om han ska 

använda sig av sin upptäckt, men att han är för exalterad över att ha lyckats för att avstå från 

att försöka skapa en varelse.26 Han reflekterar minimalt över de eventuella farorna hans 

upptäckt för med sig, utan fokuserar helt på vad upptäckten kommer att innebära i framgång 

för hans egen skull. Detta är ett vanligt förekommande beteende hos många karaktärer som 
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visar på både hybris och drag av narcissism. Sättet han placerar sig själv över andra ”geniala 

män” klingar med en skrytsam ton och det blir samtidigt en faktor som stegrar hans hybris. 

Om man ser tillbaka på hur hybris beskrivs, som ”övermod som försökte överskrida gränsen 

mellan gudar och människor”27, så blir här länken mellan den ursprungliga beskrivningen, 

Frankensteins experiment och kopplingen till Prometheus som tydligast då det är just gränsen 

mot gudarnas kunskap han väljer att kliva över. Ytterligare exempel finns på hur Frankenstein 

själv reflekterar över sin upptäckt och dessa leder också till fler intressanta iakttagelser.  

Det är i Frankensteins egna reflektioner som de narcissistiska dragen i hans 

hybris blir som tydligast. Trots att Victor Frankenstein inte har de tydligaste dragen av 

narcissism av analysens litterära exempel, så visar han på beteenden som kan ses som hybris 

men som även bör kopplas till narcissism för att visa hur begreppen, i vissa fall, ligger nära 

varandra.  Mycket likt hur hybris beskrivs har även en narcissist bland annat ”en grandios 

känsla av att vara en betydande person”.28 Följande utdrag är ett exempel som visar tydligt på 

hur Frankensteins främsta fokus är på sin egen framgång: ”Life and death appeared to me 

ideal bounds, which I should first break through, and pour a torrent of light into our dark 

world. A new species would bless me as its creator and source […]”.29 Ordvalen ekar av en 

grandios självsyn, som eldas på av Frankensteins hybris. Han överskrider inte bara gränsen 

mot gudarnas kunskap, utan antyder här också att han själv kommer att kunna bli en gud över 

en ny art han själv skapat.  Det ena för med sig det andra i det här fallet, hans tankar visar inte 

bara på hybris då han ser dem som genomförbara, utan också på narcissism när han 

uppenbarligen ser en framgång som väntar. Hans syn på vad hans upptäckt skulle innebära för 

världen har dock inte bara drag av narcissism och hybris. Här kan man som läsare åter igen 

koppla tillbaka Frankensteins tankar om ”en ström av ljus” som ska lysa upp världen till 

Prometheus och elden han stal från gudarna. Det finns även en länk till upplysningen här, 

under vilken många författare och filosofer arbetade för att se världen mer rationalistiskt med 

hjälp av vetenskap och förnuft i stället för vidskepelse. En filosofi byggd på vetenskap var det 

som eftersträvades. Frankenstein eftersträvar samma sak, men han förstår inte under arbetet 

att hans kunskap är farlig för människan. Man kan se det som att han bär på en slags 

upplysningstanke i hans arbete. 

Tanken om att kunskapen ska lysa upp en mörk värld återfinns tydligt i 

Frankensteins motiv. Tankarna som uppkom under upplysningen blandas dock med hybrisen 

Frankenstein drabbas av, och istället för att skapa en mer rationell världsbild med sina 

kunskaper så drivs Frankenstein längre till att, som Prometheus, istället söka efter kunskaper 

människan inte besitter. I sin hybris tänker han att den kunskapen han besitter kan vara viktig, 
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men egentligen drivs han till att söka efter de gudomliga egenskaper som inneburit 

undergången för både Ikaros och Prometheus.  

Här kan man med fördel dra kopplingar till Noël Carrols ”overreacher plot” där 

den galne vetenskapsmannen ofta spelar en huvudroll. Victor Frankenstein söker inte bara 

efter en förbjuden kunskap som tillhör gudarna vilket Carroll ser som en integral del av 

begreppet, han visar även på drag av megalomani under arbetet med monstret.30 Trots att de 

”pyrotechnics” Carroll tar upp främst avser exempel på scen eller film så går det även att 

exemplifiera detta med den litterära framställning av det fantastiska som skräckfiktionen 

bygger upp med hjälp av hybris-tematiken.31 I Frankenstein läggs inte lika stor vikt vid detta 

som Lovecraft gör, men experimentens ”pyrotechnics” blir ändå en vital del av 

skräckhistorien. Inom bland annat de grekiska tragedierna, som man kan härleda hybris-

motivet till, ansågs det vanligtvis som otillåtet att chocka publiken med, som Carroll uttrycker 

det, ”pyrotechnics”. Birthe Sjöberg tar upp detta i relation till Racines Faidra och skriver: 

”Enligt de klassicistiska reglerna var det, liksom under antiken, inte tillåtet att spela upp 

våldsamma scener inför publiken”.32 Dödsfall skedde oftast utanför scenen och detta blir en 

av de tydligaste aspekterna av hur skräckfiktionen har tagit vara på en tematik men ”stöpt” 

den i genrens annars vanliga innehåll.  

En intressant aspekt av Victor Frankenstein, och Frankenstein som verk i 

jämförelse med de andra litterära texterna som tas upp i analysen, är att han reflekterar över 

sin hybris i sina tillbakablickar. Detta skänker också hybrisens sedvanliga sensmoral till 

historien vilket blir en blandning av motivets ursprungliga tanke och skräckfiktionens egna 

spin på det. Följande berättar Frankenstein för Robert Walton under en av de kortare scenerna 

på båten in emellan hans historia: ”Learn from me […] how dangerous is the acquirement of 

knowledge and how much happier that the man is who believes his native town to be the 

world, than he who aspires to become greater than his nature will allow”.33 Frankenstein ser 

tillbaka på tiden innan skapandet av monstret med självreflektion, han ryser inför sin ”mad 

enthusiasm that hurried me on to the creation of my hideous enemy”.34 Detta blir en tydlig 

skillnad mot Lovecrafts noveller. Där Victor Frankenstein reflekterar över sin hybris med 

ånger så får man hos Lovecraft läsa om karaktärer som aldrig hinner reflektera över sina val. 

Deras hybris har vid experimentens eller resornas slutmål också blivit deras undergång. 

Frasen ”he who apsires to become greater than his nature will allow” som Frankenstein 

nämner är värd att peka ut, då det är ytterligare en mening som ringar in grunden för hybris-

tematiken på ett bra sätt. Detta är utmärkande för alla litterära verk analysen tar upp, 

karaktärernas vilja att bli större än vad ”his nature will allow” är genomgående.  
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Samtidigt får man som läsare i slutändan även en tydlig bild av hur 

Frankensteins hybris också blir hans undergång, mer i linje med hur skräckfiktionen ofta 

använder motivet, när monstret möter honom på dödsbädden. Det är, likt resten av verket, en 

ganska lågmäld scen, men monstret blir den som sätter fingret på hur Frankensteins 

experiment har lett till hans undergång. ”Oh, Frankenstein! […] what does it avail that I now 

ask thee to pardon me? I, who irretrievably destroyed thee by destroying all thou lovedst”.35 

Frankensteins hybris leder alltså till hans undergång, vid händerna på monstret han skapat, om 

än genom ett mer invecklat händelseförlopp än kommande exempel. Trots att Frankenstein 

bygger på många fler teman och eftersträvar mer än att bara skrämma läsaren, så har den i 

grund och botten en handling som på ett tydligt sätt bygger på själva grundtanken bakom 

hybris-begreppet som jag använder det här. En vetenskapsman på jakt efter framgångar utför 

ett experiment för att nå en vetenskap som egentligen hör till gudarna. I hans hybris ser han 

inte faran i detta, vilket leder till hans undergång. Detta tar H.P. Lovecraft fasta på, men med 

betydligt fler element av skräck, vilket leder oss in till de andra litterära texterna. 

 

H.P. Lovecraft 

H.P. Lovecraft var en av de främsta författarna av skräckfiktion av olika slag under den senare 

delen av 1800-talet och tidiga delen av 1900-talet. Ofta dras paralleller till Edgar Allan Poe 

och likheter i författarskapen finns, men Poe kan generellt ses som en mer gotiskt inriktad 

författare (dock har även Lovecraft gotiska drag i många av sina noveller) när Lovecraft 

istället intresserar sig för en mer spektakulär typ av skräck. Lovecraft har fler aspekter av sitt 

författarskap som blir specifika för honom, bland dessa finns återkommande teman av både 

hybris och kanske framförallt utforskandet av förbjuden kunskap, tidigare civilisationer och 

uråldriga raser.  

Lovecraft skapade en enorm mytologi kring sina skrivna verk där bland annat 

samma karaktärer, fiktiva böcker, gudar och monster återkommer i ett flertal olika noveller. 

Mattias Fyhr tar kort upp en viktig del av Lovecrafts återkommande teman i sin bok De 

mörka labyrinterna – Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel där han kopplar det 

psykiska hotet som gotiken som text ofta medför som ett återkommande tema till Lovecraft. 

Han diskuterar en så kallad ”psykisk undergång” i relation till Charles Maturins Melmoth the 

Wanderer, men här omnämner han också Lovecraft: ”Detta är också typiskt för Lovecrafts 

gotiska noveller, där huvudpersonerna ofta söker den sanna kunskapen om världen, vilket 

antingen leder till att de dräps eller blir vansinniga”.36 Kopplingarna till gotiken lämnas 
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därhän, men Fyhrs citat är samtidigt en enkel och konkret formulerad bild av hur många av 

Lovecrafts noveller kan länkas till bland annat hybris och tanken om den ”förbjudna 

kunskapen” som även Frankenstein så tydligt bygger på. Tematiken är, precis som Fyhr 

skriver, något som är typiskt för Lovecraft vilket ska exemplifieras. 

 Innan analysen går närmre in på först ”The Other Gods” och sedan ”From 

Beyond” ska ytterligare några kortare exempel på noveller att lyftas från Lovecrafts litterära 

produktion. Detta för att se några fler exempel på hur hybris kan visa sig i skräckberättelser 

och för att återkoppla till Fyhrs påstående för att visa vilken flitig användare Lovecraft 

faktiskt var av hybris-tematiken. Samtidigt är det även intressant att se vilket intresse 

Lovecraft bevisligen hade för berättelser om vetenskapsmän som söker efter den förbjudna 

kunskapen, utöver uråldriga gudar och civilisationer så är ”den galne vetenskapsmannen” (för 

att generalisera) ett av Lovecrafts mest använda teman. 1922 publiceras novellen ”Herbert 

West – Reanimator”, en av Lovecrafts mest kända berättelser (den filmatiserades 1985). 

Berättelsen om Herbert West, en student inom medicin som upptäcker en formel som kan 

väcka de döda till liv för att sedermera plundra gravar i jakt på kroppar att väcka, har såklart 

tydliga likheter med Frankenstein, den är som tidigare sagt en tydlig homage eller parodi på 

Shelleys verk. Herbert Wests maniska arbete beskrivs med Lovecrafts vanliga, livliga, språk: 

”I came to find Herbert West himself more horrible than anything he did […] His interest 

became a hellish and perverse addiction to the repellently and fiendishly abnormal […] 

Dangers he met unflinchingly; crimes he committed unmoved”.37 Kontrasten mot Shelleys 

verk blir kanske tydligast när West möter sin undergång vid händerna på sina skapelser: ”they 

all sprang at him and tore him to pieces before my eyes […] West’s head was carried off by 

the wax-headed leader”.38 Den spektakulära aspekten av skräcken i hybris-motivets 

användning som Lovecraft ofta anammar är här kanske som tydligast, med Wests avhuggna 

huvud som bärs bort.  

1936 publiceras ”At the Mountains of Madness”, även det en av Lovecrafts mest 

populära och stilbildande verk. Här möter läsaren William Dyer, professor på ”the Miskatonic 

University”, som efter en ödesdiger expedition till Antarktis där spår av en uråldrig 

civilisation hittats, tillsammans med studenten Danforth flyger bortom en enorm bergsvägg 

som visar sig vara väggen mot en stad byggd av de uråldriga gudarna. Intressant här är Dyer 

och Danforths vilja att upptäcka hemligheterna bakom tidigare civilisationer, en vilja som likt 

Victor Frankensteins helt överskuggar den möjliga fara upptäckandet kan innebära. Som Dyer 

själv berättar, ”above all my bewilderment and sense of menace there burned a dominant 
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curiosity to fathom more of this age-old secret”.39 Resonemanget ekar av hybris och känns 

igen från Frankenstein, det kommer framförallt att bli tydligt även i följande noveller av 

Lovecraft som nu ska analyseras närmare.    

1933 publiceras Lovecrafts novell ”The Other Gods”. Novellen är kort, men en 

intressant aspekt av den är hur den kan ses som en brygga mellan Frankenstein och Lovecrafts 

mer spektakulära och fantastiska berättelser. ”The Other Gods” bygger mer på religiösa teman 

som påminner om dem man finner i Frankenstein, då huvudpersonen Barzai tydligt eftersträvar 

djupare kunskap om gudarna i berättelsen. Till skillnad från ”From Beyond” så finner man inte 

heller några tydliga bilder av fantastiska monster eller alternativa verkligheter som får anses 

vara klassiska element i Lovecrafts fiktiva verk. ”The Other Gods” behandlar dock Lovecrafts 

kanske mest klassiska tema, ”the elder gods”, de uråldriga gudarna som står bakom och över 

de vanliga gudarna människan känner till. I centrum av ”The Other Gods” finner läsaren Barzai 

the wise, en klassisk huvudkaraktär drabbad av hybris och det är the uråldriga gudarna han 

möter under sin korta resa mot toppen av berget. Intressant här är att i ”The Other Gods” saknas 

den tydliga sensmoral hybris-motivet vanligtvis för med sig. Man kan såklart mena att en 

sensmoral även finns här, om man väljer att se den. Tydligare är dock att berättelsen slutar med 

en skräckfylld insikt i den verklighet som ligger bortom människans eget liv, ett slut som är 

betydligt mörkare tematiskt än det man får i Frankenstein. Detta är också utmärkande för 

Lovecrafts stil att skriva berättelser, det är ytterst sällan man möter ett slut som är positivt eller 

på något sätt upplyftande. 

 Karaktären Barzai framställs snabbt som en man med hybris, trots att det inte 

uttalas i konkreta ordalag. Man kan som läsare dock dra enkla paralleller till hybris som 

begrepp, med dess olika innebörder i åtanke. Detta gör sättet Barzais kunskap om och 

inställning till världens gudar målas upp på till en tydlig parallell till begreppet:  

Barzai knew so much of the gods that he could tell of their comings and goings, and guessed so 

many of their secrets that he was deemed half a god himself […] Barzai was learned in the lore 

of earth’s gods, and had gained a desire to look upon their faces. He believed that his great secret 

knowledge of gods could shield him from their wrath, so resolved to go up to the summit of high 

and rocky Hatheg-Kla on a night when he knew the gods would be there40 

I ”The Other Gods” finner man inte den teknologiska aspekten som både ”From Beyond” och 

Frankenstein innehåller. Ändå kan man se tydliga likheter i karaktärernas mål. Likt Victor 

Frankenstein och Crawford Tillinghast (karaktären i ”From Beyond”) är även Barzai the wise 

en extremt lärd man, med så pass djup kunskap om de jordliga vetenskaperna att han suktar 
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efter att nå kunskaper på en högre, gudomlig, nivå. I Barzais fall vill han möta gudarna ansikte 

mot ansikte, då han i ren hybris ser sig som en jämlike till dem. Han intalar sig själv att hans 

redan djupa kunskap om gudarna kommer bli hans skydd mot deras vrede över att en människa 

uppsöker dem. En slags kartläggning av jordens mörka punkter är ett bättre exempel på en 

tematik i ”The Other Gods”, som kan ses som en parallell till jakten på förbjuden kunskap. 

Detta var ett ofta återkommande tema i science fiction och skräck från det tidiga 1900-talet, då 

till exempel Antarktis fortfarande till stor del var oupptäckt mark. Man känner igen det från ”At 

The Mountains of Madness” där just Antarktis outforskade delar var berättelsens placering. 

Även i fallet ”The Other Gods” handlar berättelsen om en karaktär vars vilja är att se och 

upptäcka det som ingen annan sett tidigare, oavsett farorna med det. Det gäller här inte en okänd 

kontinent eller ett outforskat land, utan snarare en plats där ingen satt sin fot tidigare och 

utforskandet av en kunskap om gudarna ingen tidigare tagit del av. 

Barzai och hans följeslagare Atal klättrar upp för berget Hatheg-Kla och Barzai 

klättrar med en hög fart, samtidigt som vädret hastigt förändras, något som visar på gudarnas 

närvaro på bergets topp. När Barzai till sist når toppen utan Atal utropar han följande i vild 

hybris: ”I have heard earth’s gods singing in revelry on Hatheg-Kla! The voices of earth’s gods 

are known to Barzai the Prophet […] The wisdom of Barzai hath made him greater than earth’s 

gods”.41 Här siktar inte bara karaktären mot att bryta och överskrida gränsen mellan himmelen 

och människan, han tror sig i stunden vara mäktigare än gudarna själva. Han utnämner sig även 

i stunden som profet, vilket speglar hans övertygelse. Barzai skådar eventuellt de andra, sanna, 

gudarna som står bakom jordens gudar och han får då ta del av den förbjudna kunskap som blir 

hans undergång. ”There is unknown magic on Hatheg-Kla, for the screams of the frightened 

gods have turned to laughter […] The other gods! The gods of the outer hells that guard the 

feeble gods of earth”.42 Under en storm som följer Barzais insikt försvinner han spårlöst och 

Atal återfinns längre ner på berget. Man finner bara en massiv inristad symbol i berget som 

härleds till fiktiva manuskript som återkommer i flera av Lovecrafts noveller.43 Vart Barzai har 

försvunnit sägs ej, men hans maniska insikter på bergets topp skvallrar om en annan dimension 

likt den man får ta del av i ”From Beyond”. Michel Houellebecq drar paralleller till den grekiska 

mytologin när han diskuterar Lovecrafts gestaltning av gudarna. Han menar att oklarheten kring 

gudarna Lovecraft ofta återvänder till i sina berättelser är en viktig del av deras gestaltning, och 

att gudarna han ”skapat” i sin mytologi snarare omnämns utifrån sina respektive 

”hållpunkter”.44 Hans resonemang passar väl in i diskussionen kring ”The Other Gods” och hur 

straffet Barzai får är fragmentariskt men som man som läsare enkelt kan fantisera kring.  
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I motsats till den grekisk-romerska mytologin eller någon annan magisk gudavärld som nästan är 

lugnande i sin klarhet och fulländning handlar det inte om en väl sammanhållen mytologi med 

tydliga konturer. De väsen som Lovecraft skapar förblir ganska dunkla […] Vi får bara korta 

glimtar av deras avskyvärda styrka, och de människor som försöker skaffa mer kunskap om dem 

får ovillkorligen betala med vansinne och död45 

Bortförandet av Barzai blir ett exempel på en sådan glimt av gudarnas styrka, man har som 

läsare bara hans maniska rop från bergets topp som antydan till vad han fått se och vad som 

inträffat. Lovecraft lämnar monster och mer skräckfyllda bilder därhän i ”The Other Gods”, 

men de fasansfyllda insikter Barzai fått ta del av på bergets topp kan man som läsare lätt 

fantisera kring. Vad som gör ”The Other Gods” en intressant brygga mellan Frankenstein och 

Lovecrafts verk är att man ser den tydliga skillnaden i sättet skräck och hybris framställs på. 

Mary Shelleys bildade och sofistikerade huvudperson som reflekterar ångerfyllt över sina 

handlingar visar sällan upp den rent maniskt övertygade inställningen som Barzai har, detta är 

något som man i stället finner i flera av filmatiseringarna som gjorts på Frankenstein vilket är 

intressant då det är en aspekt av karaktären och hybrisen man bevisligen velat gestalta mer 

”explosivt” i efterhand. Detta är något som kanske är tydligast exemplifierat med den idag 

legendariska scenen i James Whales filmatisering från 1931 där Frankenstein utbrister ”it’s 

alive, it’s alive” efter att experimentet lyckats. Detta är en karaktärisering som idag är nära 

förknippad med karaktären, men som man inte känner igen från Shelleys originaltext. Detta gör 

bryggan ”The Other Gods” skapar tydlig över till Lovecrafts mer maniska huvudpersoner som 

skådar dimensioner och monster så fasansfulla att de, som Mattias Fyhr skriver46, antingen dör 

eller blir sinnessjuka av det de får skåda.  

”From Beyond” publiceras 1934 (filmatiserades 1986 under samma titel) och är 

även den en av Lovecrafts kortare noveller. Den återspeglar dock hybris, narcissism och 

förbjuden kunskap på ett konkret sätt som inte bara påminner om Frankenstein, utan samtidigt 

också tydligt skiljer sig från Mary Shelleys verk. Här blir det också tydligt hur de fantastiska 

elementen i hybrisens ”straff” framhävs inom skräckfiktionen för att skapa känslor av skräck 

och fascination hos läsaren. Lovecrafts kosmiska skräck med monster så fasansfulla att 

människan inte kan skåda dem utan att bli galen har en viktig plats i ”From Beyond”.  

 I sin artikel ”Re-visioning Romantic-Era Gothicism: An Introduction to Key 

Works and Themes in the Study of H.P. Lovecraft” skriver Philip Smith att ”The fundamental 

horror of Lovecraft’s world is this sense of humanity’s utter insignificance, this realization 

produces a terrible enlightenment and madness in his characters […] There is a recurring 
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‘science’ to the mythology he built”.47 Smith pekar på teman som inte bara återfinns i ”From 

Beyond”, utan som också kan kopplas tillbaka till the grekiska myterna. Det är just en 

”terrible enlightenment” som inte bara blir en huvudpunkt i resonemanget gällande hybris och 

Lovecraft, utan också när man talar om Frankenstein. Gemensamt för de tidigare nämnda 

verken och även ”From Beyond” är denna terrible enlightenment som är ett av resultaten av 

karaktärernas hybris. I Frankenstein var det Victor Frankensteins insikt att hans skapelse 

blivit ett monster, i ”The Other Gods” är det Barzais insikt om världens sanna gudar och i 

”From Beyond” är det Tillinghasts (och berättarkaraktärens) blick in i den dolda dimensionen. 

Dessa insikter innebär i alla fallen att karaktärerna, på olika sätt, går under tack vare dem. 

Kanske är det också här man finner själva kärnan i hybris-motivets användning inom 

skräckfiktionen. Man skulle kunna säga att den motsvarar en slags ”mörk upplysningstanke” 

karaktärerna bär på, de för alla ett arbete för att upplysa världen med det som karaktärerna i 

sin hybris tror vara den rätta eller sanna kunskapen. 

Som i så många andra texter av Lovecraft så får läsaren även i ”From Beyond” 

ta del av händelseförloppet efter att det inträffat, genom berättarkaraktärens ögon som fått 

skåda det ”obeskrivbara” vilket var ytterligare ett återkommande tema i Lovecrafts texter.48 I 

centrum av berättelsen finner man två karaktärer, berättarkaraktären men framförallt 

Crawford Tillinghast, professor och vän till berättarkaraktären. Här får läsaren snabbt 

antydningar till Tillinghasts hybris, men samtidigt också tydliga influenser från Frankenstein 

sett till hur scenen med Tillinghasts ”arbetsplats” målas upp: 

he told me toward what goal his physical and metaphysical researches were leading; when he 

had and sweared my awed and almost frightened remonstrances by driving me from his 

laboratory and his house in a burst of frantical rage, I had known that he now remained mostly 

shut in the attic laboratory with that accursed electrical machine […]49 

 

Tillinghasts arbete på sin maskin är lätt att se som en parallell till Victor Frankensteins arbete 

med monstret i laboratoriet, båda håller sig instängda i sina laboratorier och arbetar maniskt 

på sina respektive experiment som ska skänka dem ny kunskap om världen. I Lovecrafts 

berättelse finns dock de teman som uppkommer i Frankenstein, såsom den förbjudna 

kunskapen och ett arbete under hybris, nedkokade i ett mer konkret och spektakulärt 

berättande. Vad som också gör ”From Beyond” ett bra exempel i sammanhanget är att den 

intressanta kopplingen mellan hybris och skräckfiktion tydligare visar sig. Som läsare får man 

skräckens mer spektakulära uppvisning av hybrisens resultat än vad som i tidigare litterära 
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exempel uppvisats. Även den narcissistiska ådran i hybris-begreppet gör sig tydligare påmind 

i karaktären Crawford Tillinghast. ”That Crawford Tillinghast should ever have studied 

science and philosophy was a mistake”50 säger berättarkaraktären, och förbereder redan på 

första sidan läsaren på den undergång som väntar tack vare Tillinghasts hybris.  

 Crawford Tillinghast har skapat en maskin som tillåter användaren att se utanför 

sina fem sinnen och blicka in i en värld utan några som helst gränser, ”I have always believed 

that such strange, inaccessible worlds exist at our very elbows, and now I believe I have found 

a way to break down the barriers […] We shall see these things, and other things which no 

breathing creature has yet seen”.51 En intressant teori att ha i åtanke här är Immanuel Kants 

noumenala filosofi och hans tankar om ”tinget i sig” (”das ding an sich”), som kan ge en 

utomtextlig filosofisk teori att länka till Tillinghasts mål och resonemang. Hans maskin och 

dess funktion kan ses som en teknologisk uppfinning som gestaltar det Kant ser som 

skillnaden mellan noumenon och fenomen. Kant menade att ”Vår erfarenhetskunskap om den 

så kallade yttervärlden […] underkastas vissa villkor”.52 Gunnar Fredriksson som skrivit om 

Kants filosofi i 25 filosofer tar även upp att ”vi bara upplever och kan ha kunskap om vad 

Kant kallar ’fenomenen’, sådant som vi själva har ordnat i enlighet med våra intellekts 

medfödda förutsättningar. Där bakom ligger något som vår kunskap omöjligen kan omfatta, 

’tinget i sig’”.53 Människan är enligt Kants filosofi ”begränsad i sina sinnen”, vi har en 

medfödd kunskap som ”bestämmer” vad vi som människor upplever.  

Det här kan man se som gränsen Tillinghast vill överträda med sin maskin. Han 

vill låta människan blicka bortom det vi är bundna att endast kunna se med våra ”låsta” 

intellekt. Tillinghast menar att det finns världar bortom vår och han vill ge människan 

möjligheten att se in i ”the beyond”.  Med hjälp av hans uppfinning kan man låsa upp de 

sinnen och den kunskap som krävs för att kunna skåda tingen så som de faktiskt är, eller i det 

här fallet den verklighet som faktiskt finns bortom vårt eget medvetande och som vi inte kan 

omfatta. Tillinghast själv uttrycker det kärnfullt själv i berättelsens början: ”Our means of 

recieving impressions are absurdly few, and our notions of surrounding objects infinitely 

narrow. We see things only as we are constructed to see them, and can gain no idea of their 

absolute nature”.54 Tillinghasts resonemang ligger nära Kants när man läser hur Lovecraft 

formulerat dem. Det är knappast otänkbart att Lovecraft har läst och blivit influerad av Kants 

filosofi. Själva grundproblemet här är dock att Tillinghast i sin hybris, som eldas på av hans 

nyvunna kunskap om den andra dimensionen, inte reflekterar över den fasansfulla innebörden 

av den andra dimensionens ”invånare”. Han är inte medveten om hur farlig denna dimension 

är, utan bara exalterad över att ha funnit den och nu ha möjligheten att se in i den.  
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Den förbjudna kunskapen, här gestaltad av ”the beyond”, är åter igen ett tydligt 

tema som Lovecraft använder för att driva sin huvudkaraktär framåt, mycket likt Shelley. 

Karaktären Tillinghast är dock olik Victor Frankenstein och en annorlunda syn på hybris 

målas upp då Tillinghast i lika hög grad kan ses som narcissist. Vad som bland annat utmärker 

en narcissist är inte bara en grandios självsyn som även kan utmärka hybris. En narcissist kan 

även ha ”lätt att känna förakt för andra”55 svagare personer och de kan samtidigt ha en 

”bristande förmåga att uppleva sorg, längtan och skuld”.56 Dessa aspekter är inte relevanta i 

direkt relation till hybris som sådant, men i fallet Crawford Tillinghast går de två 

”sinnestillstånden” hand i hand, vilket gör det viktigt att uppvisa hans narcissistiska 

personlighetsdrag och hur de spelar en viktig roll i berättelsen. 

 Efter att berättarkaraktären ställer en fråga gällande maskinen och dess 

funktionalitet svarar Tillinghast att ”this permanent glow was not electrical in any sense that I 

could understand”57, en tydlig förolämpning riktad mot berättarkaraktären som man förmodar 

inte uppnår Tillinghasts kunskapsnivå. Tillinghast säger istället att maskinens ultravioletta ljus 

ska väcka sinnen i användaren som inte används, som ska visa dem andra sidan (”the 

beyond”).58 Han utbrister: ”I have seen the truth, and I intend to show it to you”59, något som i 

berättelsens kontext snarare läses som ett hot än som en välvilja att upplysa 

berättarkaraktären, som om Tillinghast redan har övervunnits av den andra dimensionen och 

nu vill sprida den farliga kunskapen om den.  

Den vetenskapliga aspekten av berättelsen kan man finna även i språket. En 

vetenskaplig vokabulär är också något Lovecraft ofta använde sig av. ”From Beyond” 

innehåller ett antal exempel på Lovecrafts vetenskapliga och detaljrika språk: ”that detestable 

electrical machine, glowing with a sickly, sinister violet luminosity. It was connected with a 

powerful chemical battery […] he whispered, ’that is ultra-violet’ […] ’Your existing sense-

organs – ears first, I think – will pick up many of the impressions”.60 Det här ser Michel 

Houellebecq som en viktig del av Lovecrafts sätt att frammana skräck hos läsarna. Trots att 

argumentet är riktat mot Lovecrafts ”At the Mountains of Madness” så är det relevant för 

såväl ”From Beyond” som Frankensteins sätt att beskriva vetenskapligt arbete: ”att använda 

en vetenskaplig vokabulär kan vara utomordentligt stimulerande för den poetiska fantasin. 

Uppslagsböckernas på samma gång exakta, detaljrika och teoretiska innehåll kan skapa en 

sinnesförvirrad och extatisk effekt”.61 Den här effekten använder Lovecraft även när monstren 

från den andra sidan visar sig för berättarkaraktären. Han beskriver dem som bläckliknande, 

manetaktiga och monstruösa varelser som, till berättarkaraktärens fasa, överlappar varandra. 
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De är halvflytande till formen och kan färdas genom varandra.62  Det är också här Tillinghasts 

hybris tydligt skiner genom mitt i kaoset där maskinen sänder ut sina signaler.  

You see the things that float and flop about you and through you every moment of your life? 

[…] Have I not succeeded in breaking down the barrier […] You tried to stop me; you 

discouraged me when I needed every drop of encouragement I could get; you were afraid of the 

cosmic truth, you damned coward, but now I’ve got you!63 

 

Tillinghasts hybris stegrar i samband med hans maniska och narcissistiska syn på sin 

upptäckt. ”I have struck depths that your little brain can’t picture […] I always knew you were 

no scientist”64, både narcissismen och det totala föraktet Tillighast visar mot 

berättarkaraktären är tydligt här. Berättelsens slut är fragmentariskt, berättarkaraktären lyckas 

förstöra maskinen med ett revolverskott och Tillinghast dör i samma stund av ett slaganfall, 

troligtvis av hans maniska hybris och chocken efter maskinens förstörelse.65 Man kan även 

här argumentera för att en sensmoral bakom berättelsen finns, men fokuset historien har 

mynnar ut i något annat, mer skräckinjagande. Berättarkaraktärens rädsla för de monster som 

han fått se, monster som lever bakom den tunna gräns som Tillinghasts maskin lät honom 

träda genom, blir slutet man som läsare möts av och man förstår att berättaren aldrig kommer 

att kunna leva som vanligt igen. Man lämnas endast med bilden av vad som fortfarande 

existerar bortom vårt medvetande, trots att maskinen är förstörd och Tillinghast död så är man 

nu medveten om de monster som lever runt omkring oss. 

Smith skriver följande om Lovecrafts användande av vetenskap, vilket ramar in 

”From Beyond” och dess slutgiltiga ”budskap”: ”Scientific discovery in Lovecraft’s work is 

both fascinating and terrible and he sees in scientific progress not the potential for the 

enlightenment of humanity, but […] humanity’s destruction”.66 Även Carroll lyfter ett slut likt 

det man tar del av i ”From Beyond” som ett exempel på hans overreacher plot, ”it is not the 

case that all overreachers see the error of their ways […] often, in this variation, the 

confrontation phase of the plot will involve not only the destruction of the monstrous creation, 

but also that of the uncontrite overreacher […]”.67 Här finner man skillnaden mellan 

Lovecraft och Shelley och deras framställningar av hybris. Där Victor Frankenstein 

reflekterar över sina misstag ser vi hos Lovecraft hur de hybris-drabbade karaktärerna faller 

offer för sina upptäckter, i tron om att de skapat eller upptäckt något viktigt eller 

världsförändrande. Här hinner inte karaktärerna reflektera över sina misstag, de dör eller förs 

bort i hybrisens grepp.  
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Avslutningsvis besvaras här analysens sista frågeställning, vad hybris-motivets 

övergripande funktion i dessa verk är. Vad som är genomgående i Frankenstein, ”The Other 

Gods” och ”From Beyond, trots deras olikheter, är att hybris-motivet ”låter” karaktärerna 

ignorera, resonera bort eller helt glömma de resonemangen som går emot deras arbete eller 

mål. Genom att applicera den här typen av motiv på en skräckberättelse kan man låta 

karaktärer genomföra annars otänkbara experiment eller aktiviteter, deras hybris finns där 

som ett svar på läsarens eventuella reflektioner över varför experimenten eller aktiviteten 

utförs när målet eller resultatet med stor sannolikhet inte är eftersträvansvärt utan snarare 

skräckinjagande och farligt.   

 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att analysera det återkommande hybris-motivet inom tre 

skräckberättelser, Mary Shelleys Frankenstein och två noveller av H.P. Lovecraft. Under 

analysens gång har motivets användning och funktion i respektive verk, hur verken skiljer sig 

eller liknar varandra och motivets allmänna funktion varit de frågor som utgjort 

frågeställningen analysen byggt på. Här kommer uppsatsens punkter sammanfattade. 

 Generellt sett kan man se att hybris-motivet har en huvudsaklig funktion som ett 

verktyg i de verk som tagits upp i analysen. I uppsatsens tre huvudsakliga litterära exempel, 

Frankenstein, ”The Other Gods” och ”From Beyond”, har hybris-motivet den övergripande 

funktionen att ”låta” karaktärerna ignorera eller argumentera runt konsekvenserna av sina 

experiment, för att på så sätt låta dem upptäcka eller uppfinna saker de inte borde ha 

intresserat sig för. Tack vare detta kan man leda in berättelsen i fasen där monstruösa 

skapelser eller varelser träder in och det är också dessa som får stå för straffet som delas ut till 

karaktären som skapat, frammanat eller bara sökt och strävat efter dem. Specifikt för 

skräckgenrens användning av hybris-begreppet är hur berättelserna ofta gestaltar ”straffet” 

hybrisen för med sig på ett mer fantastiskt och skräckfyllt sätt, något som alla tre respektive 

verk visar upp på olika sätt. Berättelserna inom skräckfiktionen intresserar sig i högre grad för 

”verktyg” så som monster, spöken och fasansfulla insikter etc. för att visa hur karaktärernas 

överträdelse av gränsen mellan människa och gudomlighet i jakt på en högre kunskap 

bestraffas.  

 I Frankenstein är det Victor Frankensteins hybris och vilja att bryta ny 

vetenskaplig grund som leder honom till att skapa monstret, som sedermera raserar hans liv 

genom att mörda Frankensteins närmaste. Här har hybris-motivet en roll i bokens första del, 
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för att sedan bli något som Frankenstein själv reflekterar kring och ångrar bittert under sitt 

samtal med kaptenen på skeppet. Den reflekterande aspekten av karaktären Frankenstein är 

den stora skillnaden mellan Frankenstein och Barzai respektive Tillinghast och det blir därför 

det som utmärker verket och karaktären i kontrast till Lovecrafts noveller. I ”The Other Gods” 

tror sig Barzai vara jämlik med jordens gudar tack vare hans redan höga kunskap om dem, 

vilket blir en tydlig bild av hans hybris. Han vill, kanske mest konkret av alla karaktärer som 

har diskuterats, överskrida gränsen mellan människan och gudarna genom att möta dem öga 

mot öga i deras egen boning. Straffet Barzai utsätts för är här mer fragmentariskt gestaltat, 

men till skillnad från Victor Frankenstein så är Barzai ständigt övertygad om sin kunskap, 

även när han får se de sanna gudarna som sedan, med stor sannolikhet, för med honom till sin 

dimension. 

Crawford Tillinghast i ”From Beyond” blir i sin tur analysens tydligaste 

exempel på en ”Lovecraftiansk” karaktär drabbad av hybris. Här är även straffet gestaltat i 

sann skräck-anda med beskrivningarna av de monster Tillinghast fått skåda, som lever bakom 

den tunna gränsen människan inte kan se genom utan hjälp av hans maskin. I ”From Beyond” 

kan man se hur hybris-tematiken förändrats i sin användning från Shelleys till Lovecraft som 

använder den över 100 år senare. Tillinghast är maniskt övertygad om vikten av hans 

uppfinning. Han har blivit sinnessjuk av de monster han fått skåda och hans hybris övergår 

därmed till galenskap och resulterar i hans död. Lovecraft låter sina karaktärer påverkas mer 

av sin hybris, här resulterar experimenten bara i en högre övertygelse för de inblandade 

vetenskapsmännen. Detta till skillnad från Shelley, där hybrisen övervinns samtidigt som 

Frankenstein förstår att han skapat ett monster han inte förmår sig ens se på, än mindre 

interagera med. Han väljer i stället att försöka undvika sin skapelse till varje pris, tills det 

redan är för sent.   

 Funktionen bakom motivet är alltså i stort sett detsamma i verken som tagits 

upp. Den stora skillnaden ligger i hur Shelley och Lovecraft låter sina karaktärer påverkas av 

deras hybris.  
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