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1. Inledning  

 

Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv 

genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse.1 

 

Detta är Bibelns beskrivning av människans tillkomst; gud skapade människorna till sin 

avbild och satte dem att härska över jorden. Men människorna i Bibeln var inte ofelbara. De 

tillät sig att frestas att bryta mot guds ord. Därför kastades de ut ur Paradiset och lämnades att 

vandra jorden i synd och lidande. Gud gav människan fri vilja och den fria viljan användes för 

att trotsa gud själv. 

Fiktionen har alltid haft en fascination för skapandet, att göra sig själv till ett slags gud. 

Människor är redan kapabla till att skapa liv, en biologisk funktion, men det liv vi skapar är 

bara en annan människa; felbar, ofullkomlig, syndig. Gjord av kött och blod, inte lera. 

  

’That’s what women do,’ she said. ‘Make living babies that come out of them and crawl  

and cry.’ 

‘Aye, there’s that,’ I said. ’Flesh and blood. But could you make something that wasn’t 

flesh and blood? Could you make something come out of clay, and make that live?’2 

 

Vad händer om vi försöker bygga en helt ny skapelse, en utan mänskliga brister? Vad händer 

om vi utmanar gud, och, till slut, passerar honom? 

 

 We require a new deity, one of steam and the wheel, of magnetism and progress. The old  

God is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind.3 

 

Inom teknikfilosofin finns en hypotes som kallas ”Singulariteten” med stort S, det ögonblick 

då teknologins utveckling passerar människornas och inte längre är beroende av dem. Många 

spekulerar kring ifall denna hypotetiska situation innebär att vår teknologi kommer att vända 

sig emot oss, inte olikt hur Lucifer i Paradise Lost vände sig emot gud och deklamerade 

”Better to reign in Hell than serve in Heaven.”4 

                                                 
1 Bibel 2000, 1 Mos 2:7 
2 Almond, David. Clay. London: Hodder Children’s Books, 2005. s. 114 
3 Frictional Games & The Chinese Room. Amnesia: A Machine for Pigs. Helsingborg: Frictional Games, 2013. 
Level 5: “Livestock and Bibles” 
4 Milton, John. Paradise Lost. London: Arcturus Publishing Limited, 2013. (Ursprungligen publicerad 1667.) 



2 
 

I fiktionen har Singulariteten redan uppnåtts. Människan har skapat sin varelse och 

varelsen har vänt sig emot sin skapare. 

I den här uppsatsen undersöks verk som handlar om människors försök att bygga sig en 

egen skapelse, en övermänniska, och hur skaparen och skapelsen hamnar i en antagonistisk 

relation. Det är skaparen som äter den förbjudna frukten, gör sig själv till gud. Det är 

skapelsen som väljer att falla, som väljer helvetets frihet framför himlens slaveri. Han skapar 

sig själv på nytt och frigör sig från sin skapares begränsningar. Eller försöker, och misslyckas. 

Vare sig det rör sig om en hemgjord människa som väcks till liv med alkemi och 

elektricitet, en varelse av lera som lever genom magi, eller en gud skapad av maskineri, ånga 

och blodsoffer, är resultatet i slutändan detsamma: skapelsen ställs mot skaparen, båda frestas 

till att falla, och båda måste välja mellan att förinta – eller förintas. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera två utvalda verk på temat ”människa bygger en 

varelse och ger honom liv”, vilka likheter de har med den förmodligen mest kända romanen 

på detta tema, Mary Shelleys roman Frankenstein, och hur relationen mellan skapare och 

skapelse kan jämföras med relationen mellan Gud och Lucifer respektive Adam som den 

skildras i John Miltons epos Paradise Lost. De utvalda verken, romanen Clay och datorspelet 

Amnesia: A Machine for Pigs, är bägge relativt okända och därför finns det inte särskilt 

mycket forskning om dem; förhoppningsvis kan därför den här uppsatsen fungera som en 

språngbräda för vidare forskning. 

 

1.3 Material 

Undersökningen utgår ifrån David Almonds roman Clay (2005) och datorspelet Amnesia: A 

Machine for Pigs (2013). De valdes därför att de har ett liknande tema – att göra sig själv till 

gud, att fylla upp en plats där gud inte längre finns – men kommer till helt olika slutsatser. Det 

finns en intressant kontrast där som är värd att jämföra. De är dessutom, till skillnad från 

Paradise Lost och Frankenstein, skrivna i modern tid, där synen på gud och religion i 

allmänhet är mycket mer sekulär. 

Citeringen sker genomgående på originalspråket engelska, även när svenska 

översättningar finns. 
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1.4 Metod 

Uppsatsen använder en jämförande analys för att se hur de olika verken presenterar liknande 

idéer och vad som skiljer dem åt gällande handling och karaktärisering. Först presenteras 

Paradise Lost och Frankenstein kort, varefter uppsatsen övergår till att analysera Clay och 

Amnesia: A Machine for Pigs var och en för sig. Uppsatsen avslutas med en diskussion där 

verken jämförs utifrån några valda teman: Gud, Skapelsen, Syndafallet, och Försoningen. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Om David Almonds författarskap finns en del skrivet. För den här undersökningen är de mest 

relevanta studierna Rachel Falconers bok The Crossover Novel: Contemporary Children’s 

Fiction and Its Adult Readership (2009) som ägnar ett helt kapitel åt att studera Clay från ett 

antal olika vinklar, samt Don Lathams uppsats Empowering Adolescent Readers: 

Intertextuality in Three Novels by David Almond (2008), som, vilket antyds i titeln, 

undersöker Almonds användande av intertextualitet i tre olika verk, däribland Clay. 

Det finns väldigt lite forskning om Amnesia: A Machine for Pigs, men av intresse för 

undersökningen är artikeln ”The Aztek Pessimism of A Machine for Pigs”, skriven av Sam 

Zucchi för Kill Screen om spelets användande av aztekisk mytologi, och Adrian Froschauers 

uppsats ”»This is your coming century!« Computerspiele als Gegenstand einer 

kulturgeschichtlichen Literaturwissenschaft am Beispiel von Amnesia: A Machine for Pigs im 

Kontext von fin de siècle und decadence”, som handlar om hur spelets estetik och filosofi 

speglar det sena 1800-talets fin de siècle-strömningar.5 

Darren Oldridges bok Mörkrets furste: En liten bok om Djävulen (2014) har varit till hjälp 

för att granska gud och Lucifer ur ett större perspektiv, och Gershom Sholems Kabbalah 

(1974) samt Elizabeth Roberts Baers The Golem Redux: From Prague to Post-Holocaust 

Fiction (2012) har bidragit med information om Golem-legenden i judisk mytologi, vilken var 

en stor inspiration för Almond när han skrev Clay. 

 

1.6 Paradise Lost och Frankenstein 

John Miltons Paradise Lost är ett episkt diktverk från 1667 som försöker svara på den eviga 

frågan om hur ondska kan finnas om Gud är god. Dikten handlar om människans skapelse och 

syndafallet, främst från Lucifers/Satans perspektiv. Den börjar in medias res efter Lucifers 

                                                 
5 Fin de siècle var en kulturell strömning mot slutet av 1800-talet, i vilken konst och litteratur skildrade en 
utbredd sekelslutsångest och dekadens, en idé om att industrialismen skulle avhumanisera människan. 
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fall och skildrar hur han i sin bitterhet ger sig av på en resa över den nya jorden i syfte att 

finna och fördärva guds senaste skapelse, människorna. Om han är utestängd ur Himlen, 

tänker han, kan han i alla fall ta över jorden och manipulera människorna till att falla precis 

som han själv gjorde. Han lurar Adam och Eva att äta av den förbjudna frukten, vilket gör 

dem medvetna om ondska och godhet, och gud kastar ut dem från Edens lustgård. 

Fokus ligger främst på karaktärernas inre monologer. Lucifer är ömsom ursinnig och 

stolt, ömsom ångerfylld och förtvivlad. Han vill göra sina dåd ogjorda men inser att hans 

natur gör det omöjligt för honom att finna frid i Himlen och att hans förlorade oskuldsfullhet 

aldrig kan återfås, så istället accepterar han sin roll som Himlens, och mänsklighetens, Fiende, 

och lägger sin koncentration på att dra med sig så många han kan i fallet. I diktens slutskede 

lämnar Adam och Eva paradiset för att leva i lidande och synd på jorden, men de inser att 

ondska är nödvändigt för att inspirera ännu större godhet.6 Gud, under tiden, lovar att han en 

dag kommer att sända sin son till människorna och ge dem möjlighet att sona för sina synder, 

skapa ett nytt paradis för de troende, och besegra ondskan en gång för alla. 

Mary Shelleys Frankenstein, or: the Modern Prometheus var på många sätt ett svar på 

Paradise Lost, som var Shelleys främsta inspirationskälla. Frankenstein skrevs 1818, i 

brytpunkten då vetenskap började vinna kraft över religion som en samhällelig auktoritet, då 

vetenskapen utmanar Gud i rollen som demiurgen, den som upprätthåller existensen.7 Boken 

handlar om den lätt storhetsvansinnige studenten Victor Frankenstein, som upptäcker 

hemligheten bakom att skapa liv och utifrån det bygger en människoliknande och 

övermänskligt begåvad varelse. Men när han ser sin skapelse röra sig och leva grips han av 

fasa och flyr. Varelsen överges till en tillvaro av isolation, där alla han möter fruktar honom 

på grund av hans monstruösa utseende, och bestämmer sig till slut för att ta hämnd på sin 

skapare genom att döda de han älskar. Paradise Lost genomsyrar hela verket, från det 

inledande mottot, ett citat från Miltons dikt – ”Did I request thee, Maker, from my clay / to 

mould me man?”8 vilket är vad Adam anklagande frågar Gud när han kastas ut från Edens 

lustgård – till valen av namn. Frankensteins förnamn, Victor, är en referens till Gud, vilken av 

de fallna änglarna kallas ”The Victor”, Segraren. Varelsen läser Paradise Lost och identifierar 

sig med Lucifer, som precis som han själv övergivits av sin skapare. William Moeck noterar 

                                                 
6 Oldridge, Darren. Mörkrets furste: En liten bok om Djävulen. Stockholm: Fri Tanke förlag, 2014. Översättare 
Roland Poirier Martinsson. s. 38 
7 Jacobs, DawnEllen. Enemies of the Rational Soul: Confrontations with the World, the Flesh, and the Devil in 
Selected Works of Science Fiction, Fantasy, and Literature of the Fantastic. Diss., University of California, 
1993, s. 1 
8 Milton, 10:743-744 
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hur Varelsen svär att ”evil thenceforth became my good” när han mördar människor, ett citat 

ur Lucifers tal från Paradise Lost: ”all good to me is lost; / Evil be thou my Good.”9 

Varelsen övertygar Frankenstein att skapa en följeslagare åt honom, men Frankenstein 

ändrar sig halvvägs genom skapelseprocessen och förstör den nya varelsen. Han är rädd att de 

två varelserna, istället för att lämna civilisationen och leta upp sitt eget paradis, ska försöka ta 

över människornas värld och skapa fler av sig själv, en helt ny art av övermänskliga varelser 

som gör jorden till sin, på samma sätt som Lucifer, vägrad Himlens ljus, försöker ta över 

jorden. Frankenstein och hans skapelse hamnar i en antagonistisk relation som leder till bägge 

deras undergång. 

 

2. Analys 

 

2.1 Clay 

Clay är en ungdomsbok som utspelar sig i Felling-on-Tyne i norra England under, mest 

troligt, 1960-talet. Boken handlar om den tolvårige korgossen Davie som något motvilligt blir 

vän med den nyinflyttade, något äldre Stephen Rose. Stephen tycks ha förmågan att skapa liv 

ur lera, påstår att gud har gett honom ett uppdrag, och snart har han övertygat Davie om att 

hjälpa honom att skapa en varelse, ”a thing that will stand up and walk beside us and protect 

us.”10 När deras varelse, kallad Clay, väl står upp blir Davie rädd och flyr, men Stephen 

stannar kvar. Nästa dag hittas den lokala mobbaren, Mouldy, död i stenbrottet där Davie 

lämnade dem. Davie går för att konfrontera Stephen och Stephen avslöjar att det var han, inte 

Clay, som mördade Mouldy; han kunde inte få Clay att göra det. Davie försöker göra Clay till 

lera igen men misslyckas, så Stephen gör det åt honom och försvinner sedan, för att aldrig 

mer synas till. Precis som Frankenstein är denna berättelse skriven i första person, nerskriven 

– inom diegesen – av Davie själv en okänd tid efter händelserna i boken. Romanens fokus 

ligger inte i första hand på skapelsen utan på relationen mellan de bägge skaparna; hur Davie 

ömsom dras mot Stephen, ömsom skräms av honom, och hur hans syn på världen förändras 

genom det han upplever. Clay är, som de flesta av Almonds romaner, något eterisk. Magi 

existerar inom diegesen men dess ursprung och syfte klargörs aldrig, och på samma sätt är det 

inte tydligt om det som händer verkligen sker på det sätt som det beskrivs. Davie är aldrig helt 

                                                 
9 Moeck, William. “The Monster Reads Milton: Paradise Lost.” New York Public Library. Datum okänt. 
http://exhibitions.nypl.org/biblion/outsiders/creation-remix/essay/essaymoeck (Hämtad 2018-11-11) 
10 Almond, s. 131 
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säker på vad han ser. Texten är enkelt skriven, med korta, talspråkliga meningar, sällan mer 

än en sats långa, och skrivna på nordengelsk dialekt; ”nowt” istället för ”nothing”, ”mebbe” 

istället för ”maybe”, osv. Enkelheten lämnar det mesta i undertexten; det är upp till läsaren att 

tolka vad som sker. 

 

2.1.1 Att skapa liv ur lera 

Clay skiljer som från de övriga verken som behandlas på två punkter: dels i och med att det 

inte finns en skapare, utan två, och dels i och med att det är relationen mellan skaparna, inte 

mellan skapare och skapelse, som är kärnan i berättelsen. Clay, titelns lervarelse, dyker inte 

upp förrän i andra halvan av romanen och när han väl existerar gör han inte särskilt mycket. 

Det är faktiskt en av de huvudsakliga konflikterna; det faktum att Clay inte är kapabel till 

egna handlingar får Stephen att förklara honom ”misslyckad”. Clay kan inte tänka, inte tala, 

inte fatta egna beslut; som skapelse betraktad lämnar han mycket att önska. Detta är förstås en 

del av temat, idén att man som människa inte kan skapa en perfekt varelse från intet. Vid ett 

tillfälle frågar Davie sin bildlärare om han tror att en konstnär är lite som gud. Läraren 

funderar en stund, och svarar: 

 

 I think an artist is simply human, a human with an astounding skill, a skill  

that may indeed be God-given, but nevertheless…human. […] We cannot, 

 like God, create a soul. We cannot, like God, create life.11 

 

Precis som gud i Bibelns skapelseberättelse skapade Adam från jord skapar Davie och 

Stephen sin varelse från lera, och precis som Frankenstein vill de skapa någonting mer 

fullkomligt än en vanlig människa: ”We keep telling each other: ’Make him beautiful.’ We 

keep packing more clay on to the body. ’Make him strong,’ we say.”12 Davie blåser i hans 

näsborrar precis som gud gjorde med Adam, och Stephen beordrar honom att leva: “Live, my 

creature. Move.”13 Och Clay lever. Men han är inte en människa. Han är ett tomt skal av lera, 

och istället för en själ har han bara ekon av sina skapares sinnen. 

Clay är, enligt Almond själv, delvis inspirerad av Frankenstein, delvis av den bibliska 

skapelseberättelsen, och delvis av Golem-myten.14 En golem är en varelse från judisk folktro 

som skapats av lera i syfte att hjälpa eller skydda sin skapare. Golem har inget svängrum för 

                                                 
11 Almond, s. 97 
12 Ibid., s. 175 
13 Ibid., s. 189 
14 “David Almond: Frankenstein goes to Tyneside”, The Independent, 05-11-06 (Hämtad 18-11-08) 
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eget initiativ, så länge de hålls under kontroll av sin skapare. Elizabeth Roberts Baer förklarar 

i The Golem Redux hur de tidiga myterna om golem lade emfas på skapandet som handling, 

snarare än syftet som golemen skapats för.15 Senare myter skildrar golem som utformats som 

tjänare till sina skapare. Men i många versioner av myten visar sig golem vara opålitliga, och 

bryter sig fria från sina skapares kontroll för att orsaka kaos.16  

Don Latham visar i sin uppsats Empowering Adolescent Readers hur de två attityderna till 

skapande också finns i Clay: Davie vill göra en beskyddare, i likhet med Judah Loew i den 

mest välkända golem-myten, som kan försvara honom mot den monstruösa och våldsamma 

mobbaren Mouldy, medan Stephens motivation för att frambringa liv är, som Frankensteins, 

enbart att se om han kan.17 Deras två viljor och personligheter skapar en varelse som är 

splittrad från grunden, ständigt i konflikt mellan Davies oskuldsfullhet och Stephens 

nihilistiska raseri. När Davie konfronterar Stephen efter Mouldys död visar det sig att det var 

Stephen själv, inte Clay, som begick mordet. Clay kunde inte genomföra det; det gick emot 

hans natur. Han drev Mouldy till kanten på en klippa men där tog det stopp, så Stephen steg in 

och gjorde det själv. 

 

 It was so confusing for you, wasn’t it, Clay? Me going, “Kill! Kill! Kill!” 

 and Mouldy like a little boy going, ”Don’t! Please don’t!” Ha. That’s mebbe 

 what comes of having two makers. If you’d just been mine, I doubt you would’ve 

 hesitated. But there’s too much of the Davie in you…18 

 

Nästa gång, säger Stephen till Davie, ska hans varelse vara ”filled with evil and nothing 

else.”19 Det var hans avsikt redan från början. 

 

But one day I’ll do something that’s really something. I’ll make a proper monster.  

I’ll make a thick stupid vicious thing without a soul. There’ll be death and doom  

and murder, Davie. D’you believe me?20 

 

                                                 
15 Roberts Baer, Elizabeth. The Golem Redux: From Prague to Post-Holocaust Fiction. Detroit: Wayne State 
University Press, 2012. s. 20 
16 Falconer, Rachel. The Crossover Novel: Contemporary Children’s Fiction and Its Adult Readership. New 
York: Routledge, 2009. s. 130 
17 Latham, Don. Empowering Adolescent Readers: Intertextuality in Three Novels by David Almond. Children’s 
Literature in Education. vol 39 nr 3 (2008): 213–226. doi: 10.1007/s10583-007-9052-6. 
18 Almond, s. 233 
19 Ibid., s. 261 
20 Ibid., s. 92 
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Och varför? På samma sätt som man väljer att bestiga ett berg: för att man kan. Stephen har 

gåvan att skapa liv, men är en destruktiv kraft av naturen. Han skulle kunna välja att göra gott, 

men föredrar att göra ont. Kanske. Som det mesta i boken är hans motivation otydlig. Den 

ende som kan förklara Stephens handlingar är Stephen själv, och hans förklaring ändras varje 

gång. Till en början påstår han att han fick besök av en ängel som sade åt honom att utföra 

guds värv, men senare hävdar han att det bara var en lögn han kom på för att manipulera 

Davie att hjälpa honom. Vid ett tillfälle säger han att han försökte rädda sin fars liv med sina 

gåvor, men vid ett annat tillfälle säger han att han var den som dödade honom. Han påstår att 

han blev utkastad från det förberedande prästseminariet där han studerade för att han utförde 

satanistiska ritualer i källaren, men det finns också antydningar om att det fanns andra skäl. 

Han beskriver kärleksfulla scener från sin barndom, men hävdar också att hans mor såg 

honom som ett monster. ”If she had her way she’d have me bliddy dead!” säger han, och det 

är en av få scener där han visar verklig sårbarhet, tårar som snabbt övergår till raseri.21  

Anledningen till att han flyttade till Felling från första början var för att hans mor blev 

intagen på ett psykiatriskt sjukhus, och Stephen antyder att det var han som orsakade även 

detta. Samtidigt tar han illa vid sig av att tala om sin mors sjukdom och de saker hon tydligen 

kallat honom. Eftersom så mycket lämnas osagt får man som läsare själv tolka om hans mors 

sjukdom – och hennes sätt att se på honom som ett resultat av den – påverkat hans attityd. 

Han kommer från en stökig barndom och har inga trygga punkter att falla tillbaka på. Det går 

helt klart att läsa honom enbart som ett barn som övergivits av vuxenvärlden och agerar 

utifrån det. Vuxenvärlden i alla dess former – föräldrar, präster, gud, skapare – och dess 

fullständiga oförmåga att beskydda och vägleda sin vilsna skapelse är ett tema som 

återkommer genom Clay. 

 

2.1.2 Stephen som Lucifer 

Man kan se Stephen som en parallell till Miltons Lucifer, om både Davie och Clay uppfyller 

rollen som Adam. Stephen blir då den fallne ängeln, som kastades ut hur ”himlen” – 

prästseminariet, och senare samhället i stort – för att han vägrade att följa de regler som ”gud” 

– samhället – satt upp. Och i likhet med Lucifer vill han ta med resten av världen i sitt fall. Att 

fördärva guds nya skapelse var Lucifers hämnd; inte nödvändigtvis av illvilja mot människan, 

som aldrig gjort honom något ont, utan för att han själv förnekats Himlens ljus och inte vill att 

det ska ges till någon annan heller. Stephen är likadan. Han ser i Davie något rent och 

                                                 
21 Almond, s. 91 
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oförstört, och bestämmer sig för att förstöra det. ”I’m not like you, Davie,” [säger han]. ”I 

come out of the darkness and the nowtness and I was sent here by something and there is a 

purpose to me.”22  

Stenbrottet där Clay skapas kan vara Eden, ett orört paradis. Stephen är som ormen som 

smyger sig in och splittrar friden; han manipulerar Davie till att äta den förbjudna frukten och 

tar Davies oskuldsfullhet ifrån honom. Rachel Falconer noterar att bokens upplägg i fyra delar 

speglar syndafallet, från barnslig naivitet i Del 1, frestelse i Del 2, fallet i Del 3 och början på 

en återhämtning i Del 4, ett upplägg som enligt Falconer också kan ses som ett barns resa in i 

vuxenvärlden.23 Det är inte helt olikt hur syndafallet skildras i Paradise Lost, där Adam och 

Eva går från oskuldsfullhet genom fördärv till någon form av acceptans av sin nya situation. 

Det Stephen frestar Davie med är någonting vilt, någonting som går utanför samhälls-

normerna, i en period av Davies liv då han är ovanligt sårbar, på väg in i vuxenvärlden.24 ”I 

told myself that Stephen Rose was something strange and new, something that had been sent 

to me, something that stood before me as I grew from being a boy into a man.”25 Davie tror 

fortfarande på gud och idén om en högre makt som ska leda honom rätt, men Stephen 

övertygar honom om att gud har lämnat världen till sitt öde; kring 1945, gissar han, eller 

kanske lite tidigare. ”You know: war, concentration camps, gas ovens, atom bomb, all that 

stuff. Enough to drive anybody away.”26 På så vis sår han frön av tvivel för att få Davie att 

vända sig mot gud. Men romanen handlar egentligen inte om religion, utan om att växa upp, 

att acceptera att gud – vare sig han finns eller inte – inte kan rädda en. Eller någon annan, för 

den delen: föräldrar, samhälle, auktoritetsfigurer, etc. I slutet av romanen, efter Stephens 

försvinnande, vänder sig Davie till byns präst och frågar honom varför han inte hjälpte 

Stephen, är inte det hans uppgift? Prästen kan bara svara att han försökte, men han kan inte 

hjälpa alla. ”I did look out for him. But my flock is large.”27 Prästen vet förstås inte vad som 

verkligen hände, och när Davie frågar honom vad Stephen var, svarar han ”Just a boy, a little 

older than yourself. A boy with problems.”28 Davie inser att ingen kommer att förstå vad som 

verkligen hände; han är ensam med sin hemlighet, han är övergiven och ingen kan rädda 

honom. Och det var denna insikt Stephen ville ge honom. 

                                                 
22 Almond, s. 264 
23 Falconer, s. 140. 
24  Ibid., s. 142. 
25 Almond, s. 127. 
26 Ibid., s. 223. 
27 Ibid., s. 284 
28 Ibid. 
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I likhet med Miltons Lucifer är Stephen en dualistisk varelse, å ena sidan fylld av raseri 

och stolthet, å andra sidan förtvivlat sökande efter förståelse. Ena sekunden är han ett ensamt 

barn som desperat verkar söka vänskap; nästa ett kacklande monster. Inte ens Almond tycks 

veta exakt vem Stephen är: 

 

 When I was writing the early parts of Clay, I was thinking 'You know, Stephen's 

going to turn out to be OK, he'll be redeemed.' And then as I went on, I realised he  

wasn't, he was sticking by his guns.29 

 

Stephen vet att han är förvriden och fel, men istället för att tvinga sig själv till förändring 

omfamnar han sin egen ondska. Det är svårt att inte se parallellen till Miltons Lucifer. ”For 

never can true reconcilement grow / where wounds of deadly hate have pierced so deep: / 

Which would but lead me to a worse relapse / and heavier fall”30, beklagar sig Lucifer. 

Eftersom han aldrig kan återfå sin förlorade oskuldsfullhet, svär han istället att bli ett monster: 

”Farewell, remorse. All good to me is lost. / Evil, be thou my good.”31 Kanske genomgick 

Stephen en liknande process. Bara han själv vet. 

 

2.1.3 Två tolkningar av gud 

Stephen och Davie kan ses som två olika tolkningar av kristendomens gud. Stephen är som 

den hämndlystna guden i Gamla Testamentet som sänder en syndaflod över sin skapelse när 

de inte lever upp till hans krav. Gud i de äldre texterna från Gamla Testamentet var, som 

Darren Oldridge skriver i sin bok Mörkrets Furste: En liten bok om Djävulen, inte en kraft av 

ren godhet som han är i Paradise Lost, utan snarare källan till både ondska och dess motsats.32 

Så i likhet med Stephen, och med Miltons Lucifer, var den gammaltestamentliga gud 

dualistisk till naturen. I dessa tidiga skrifter var ”Satan” inte heller nödvändigtvis en ond 

varelse, utan snarare en lydig tjänare som av gud skickas ut för att pröva Hans folk.33 I så fall 

är Stephens roll uppenbarligen att pröva Davie, och precis som Adam klarar inte Davie 

prövningen. Detta är något som Milton leker med i sin dikt, där gud antyder att han tillät 

Lucifer att fresta Adam och Eva som en slags prövning av deras lydnad. ”For what can escape 

the eye / of God all-seeing, or deceive His heart / omniscient? Who, in all things wise and just 

                                                 
29 “David Almond: Frankenstein goes to Tyneside”, The Independent, 05-11-06 (Hämtad 18-11-08) 
30 Milton, 4:99-102 
31 Ibid., 4:110-111 
32 Oldridge, s. 32-33. 
33 Ibid., s. 61. 
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/ hindered not Satan to attempt the mind / of Man, with strength entire and free will armed”, 

skriver Milton, och med det menar han att det vore omöjligt för Lucifer att ta sig in i paradiset 

och fresta människorna utan att gud såg det.34 Med andra ord måste gud låtit det hända. 

Davie kan i sin tur läsas som den älskande, förlåtande guden från Nya Testamentet. Först 

lämnar han Clay åt sitt öde, men efter att han inser hur Clay kommer att korrumperas av 

Stephen försöker han integrera honom i samhället istället. Han tar honom på en tur genom 

Felling, pekar ut platser, försöker knyta Clay till världen på något vis. Men han inser att det 

inte är möjligt; Clay är inte kapabel att leva på egen hand, allt han kan göra är at följa sina 

skapare i hälarna och vänta på att de ska tala om för honom vad han ska göra. Så Davie 

bestämmer sig för att döda honom istället, men klarar inte av att genomföra det. Stephen 

avslutar det åt honom genom att beordra Clay att dö, vilket Clay gör. I regnet börjar hans 

lerkropp snabbt att smälta, att föra tillbaka honom till den jord från vilken han skapats. ”Be it 

so, for I submit. His doom is fair / that dust I am, and shall to dust return”35, som Adam säger 

efter att han utestängts från Eden. Clay har tillbringat hela sin existens i förvirring och 

vilsenhet; allt han vill är att någon ska tala om för honom vad han ska göra. Så likt Adam, 

utkastad från sitt paradis. 

 

[…] How gladly would I meet  

mortality, my sentence, and be earth  

insensible! How glad would lay me down 

as in my mother’s lap! There I should rest  

and sleep secure.[…]36 

 

Adam önskade att dö hellre än att leva med sin synd, men hans önskan blev inte uppfylld. 

Clay, som saknar fri vilja, önskar ingenting, men att återgå till lera är ändå en befrielse.   

 

2.1.4 Davie: en modern Frankenstein 

Davie är förfärad över Clays död, men Stephen påpekar att det var vad han ville. Han 

påminner också Davie om att ifall han valt att stanna kvar när Clay väckts till liv skulle 

Mouldy fortfarande vara vid liv, på samma sätt som Frankenstein kunde ha förhindrat sina 

vänners död om han stannat kvar med sin Varelse, älskat honom, och skyddat honom.  

                                                 
34 Milton, 10:5-9 
35 Milton, 10:769-770 
36 Ibid., 10:775-779 
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Det var dock inte Clay som dödade Mouldy, och frågan om Davie verkligen hade klarat 

av att stoppa Stephen även om han stannat kvar kommer aldrig upp. Det är möjligt att det 

aldrig hade gått så långt om Davie hade varit där, men å andra sidan, som Stephen själv 

noterar, om Davie inte hade medverkat i skapelseprocessen hade Clay kanske aldrig tvekat 

från första början. Och till skillnad från Frankenstein väljer Davie till slut att ta ansvar för sin 

skapelse, vilket innebär att Clay aldrig följer samma väg som Frankensteins Varelse. Davie 

flydde från sin skapelse precis som Frankenstein, men han kom tillbaka. Kanske är det detta 

som räddar både honom och Stephen. 

Davies flykt från sin skapelse är inte den enda uppenbara parallellen till Frankenstein i 

Clay. I en scen vandrar Davie med Clay genom stenbrottet och börjar fundera på om det finns 

en möjlighet att skapa fler som Clay: ”Could Stephen and I fill the garden with such 

creatures? Could we populate a whole new world?”37 Det var liknande tankar som fick 

Frankenstein att besluta sig för att inte bygga en ny varelse som kompanjon åt sin skapelse, 

rädslan för att de två tillsammans skulle bygga upp en helt ny art av varelser som dem själva. 

 

 […] a race of devils would be propagated upon the earth who might make 

 the very existence of the species of man a condition precarious and full 

 of terror. Had I right, for my own benefit, to inflict this curse upon 

 everlasting generations?38 

 

Davies tankar går förstås i en annan riktning. Han vet att Clay saknar förmågan att skapa nytt 

liv, men han fruktar sin egen förmåga att göra det, och hur det kommer att påverka hans eget 

liv, hans framtid, hans drömmar som sträcker sig utanför det stenbrott som nu har blivit hela 

hans värld på grund av vad han gjort. Men han är också rädd för att lämna Clay till Stephen 

eller resten av världen. Att döda Clay tycks därför vara den enda lösningen. Även detta är 

kanske också en del av självständighetsprocessen som Falconer nämner, att ta ansvar för sina 

handlingar och hitta en lösning, istället för att vänta på att någon annan ska göra det åt en. 

 

2.1.5 Att bli vuxen 

Efter Clays död försvinner Stephen. Han lämnar ett spår av rykten och förstörelse efter sig, 

men ingen vet vart han tog vägen. Davie försöker återgå till sitt vanliga liv, men händelserna 

har förändrat honom. Han har inte bara gjorts medveten om att något som ondska existerar – 

                                                 
37 Almond, s. 252 
38 Shelley, Mary. Frankenstein. London: Hyde Park Editions, 2014. (Ursprungligen publicerad 1818), s. 176 
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vilket hans oförstående präst något sarkastiskt tillskriver att han håller på att bli vuxen – utan 

också om mörkret inom sig själv. Han har ätit den förbjudna frukten, och kan aldrig återgå till 

den han en gång var. Men det är en naturlig del av livets utveckling. 

Davies far hittar resterna av Clay kropp och tar hem den till sin trädgård, där Davie och 

hans flickvän Maria bygger små varelser av lera, den här gången livlösa, bara lerfigurer, som 

Davies far beskriver som ”the congregation of the saints.”39 På så vis kan Davie, enligt Don 

Latham, förvandla mörkret till någonting ljust, till vacker konst.40 Kanske någonting som kan 

utmana Stephens ondska, om det skulle behövas; ur ondskan föds, precis som Adam inser i 

Paradise Lost, någonting av större godhet. I det här fallet skönhet och hopp. 

 

2.2 Amnesia: A Machine for Pigs 

Amnesia: A Machine for Pigs utspelar sig 1899, men den komplicerade bakgrundshistorien 

sträcker sig flera år tillbaka i tiden. Industrimagnaten Oswald Mandus får, under ett besök vid 

ett aztekiskt tempel i Mexiko, en vision av det kommande 1900-talet med alla dess fasor, krig 

och lidande, och blir besatt av att förhindra allt detta genom att skapa en ny gud som kan leda 

människorna bort från deras egna fördömelse. Guden – som kallas för ”Ingenjören” – bildas 

ur Mandus sargade själ och placeras i ett jättelikt maskineri under jorden, där han föds upp på 

blodsoffer från befolkningen i London: först hemlösa, handikappade och föräldralösa, senare 

de rika och framstående, som alla slaktas på löpande band och serveras till nästa omgång 

gäster. Men Ingenjören har inga planer på att ”rädda” mänskligheten; allt han vill är att förinta 

den. Till slut ser Mandus inget annat val än att stänga av maskinen, vilket han hoppas ska vara 

tillräckligt för att ”döda” Ingenjören.  

Spelet börjar med att Mandus vaknar upp, utan minne av vad som hänt det senaste året, 

men en vag känsla av att hans två söner är i fara. Ingenjören, som inte är det minsta död, 

lyckas snabbt manipulera Mandus till att starta maskinen igen genom att lura i honom att det 

är det enda sättet han kan hjälpa sina barn. Under spelets gång uppdagas hela historien för 

Mandus, och han inser att det enda sättet för honom att stoppa Ingenjören för gott är genom 

att förena sig med honom, och offra sig själv till maskinen. Spelet är ur ett förstapersons-

perspektiv; spelaren kontrollerar Mandus och ser genom hans ögon – detta innefattar hans 

minnen, tankar, upplevelser och hallucinationer. Medan bakgrundshistorien framgår genom 

texter och ljudinspelningar är nuet något luddigare, då det aldrig är helt klart hur mycket som 

                                                 
39 Almond, s. 291. 
40 Latham, s. 11. 
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egentligen händer och hur mycket som sker enbart i Mandus sinne. A Machine for Pigs har 

inte någon enskild narrativ röst, som Victor i Frankenstein eller Davie i Clay. Berättelsen förs 

fram både visuellt, auditivt och genom skriven text i form av dokument och dagboks-

anteckningar; ett flertal olika röster som ofta motsäger varandra. Även om narrativet är linjärt 

ligger större delen av berättelsen i bakgrundshistorien och presenteras mer som ett pussel, där 

varje bit ökar förståelsen av helheten. Mycket förklaras dock aldrig, eller existerar bara i form 

av antydningar. 

 

2.2.1 Mandus: präst och profet 

Mandus har, vid berättelsens början, sedan länge vänt ryggen åt gud. Han hatade honom, 

förbannade honom, för det lidande han orsakat Mandus och hans familj; Mandus älskade 

hustru Lily dog i barnsäng, för vilket Mandus anklagar gud – det klassiska dilemmat om hur 

lidande kan existera om gud är god. Mandus hyser ingen tillit till guds förmåga att frälsa 

människorna från den framtid de skapat; han fick sin chans, han misslyckades, och hans 

skapelse är redan fördömd, lämnad åt sitt öde. 

Det är dock inte den abrahamitiska guden som är inspirationen till Mandus maskin, utan 

de aztekiska; de för många av dagens människor så monstruösa gudar som dyrkades i tempel 

målade med blod från människooffer. Det var i ett sådant tempel han fick sin vision av 

framtiden, och det är i ett sådant tempel som Ingenjörens själ håller till, djupt nere i 

maskinens inre, under en sjö av blod.  

I Mandus ögon har den abrahamitiska guden spelat ut sin roll, han har svikit 

mänskligheten. Därför behöver vi en ny gud, byggd med moderna medel. Mandus anser att 

aztekerna hade rätt: ”they believed that the sky could fall on their heads and they truly, truly 

believed that offering blood was the only way of stopping this from happening.”41 Deras 

civilisation föll inte för att de vädjade till maktlösa gudar, utan för att de ”could simply not 

spill blood enough to prevent the sky from falling upon them.”42 Men med hjälp av moderna 

medel, i fabrikens löpande band, kan Mandus återskapa deras ritualer i en större mängd, 

kanske tillräckligt stor för att rädda mänskligheten. 

De fattiga som håller till i kyrkan han byggt samlas kring hans fötter och tillber honom 

som en frälsare, en profet skickad att visa dem vägen. I hans kyrka representeras Jesus och 

Jungfru Maria av människor med grisliknande drag, fönstermålningarna föreställer maskineri 

istället för bibliska scener, och altaret leder till ett underjordiskt rum fullt med burar där offren 

                                                 
41 Amnesia: A Machine for Pigs, Level 8: “This Leaking World” 
42 Ibid. 
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väntar på att föras ner i maskinen. Vid ett tillfälle förde Mandus själv hela församlingen ner i 

underjorden, som en herde som leder sina får till slakt. Han ser sig själv som en präst som 

överser offerritualen, på samma sätt som han är den förman som överser fabriksarbetarnas 

”uppoffring”.43 Sam Zucchi skriver: 

  

Mandus refers to himself as various Aztec gods: “I am the jaguar-faced man,”  

or Tezcatlipoca, the deity associated with obsidian, the material used to craft  

the sacrificial knife. “I am the feathered serpent,” or Quetzecoatl, a patron deity  

of the Aztec priesthood.44 

 

På det viset koppla han sig själv till offerritualerna. ”Jag är gud över offerritualerna”, medan 

Ingenjören är gud över människorna. Mandus är således både präst och gud. Han beskriver i 

en dagboksanteckning från strax efter Ingenjörens ”födelse” en dröm han haft om 

Tezcatlipoca: 

 

In my dreams, I see a man, dressed in jaguar skins and feathered like a blooded saint.  

What came from the heart lubricated us, it crushed evil under its tread and liberated  

us all.45 

 

”Hjärtat” Mandus hänvisar till är förmodligen det gåtfulla klot som visade honom framtiden 

och vid vilket Ingenjörens själ fäste sig själv; den fysiska representationen av den nye guden 

och symbolen för bägge deras Upplysning. Hjärtat är en återkommande symbol genom spelet 

och representerar den nye guden Ingenjören, som är bundet vid det, och de ritualer som håller 

honom vid liv, där hjärtat slits ur kroppen på offren och serveras till maskinen. Det 

representerar även Mandus barn, som han ser i visioner med sina hjärtan i utsträckta händer, 

vilket visar sig vara hans undermedvetna som påminner honom om att de är döda. Hjärtat är 

liv och framtid och död; det är symbolen för det band som Mandus och Ingenjören delar. 

 

2.2.2 Ingenjörens många sidor 

Mandus och Ingenjören är paralleller till varandra. Ingenjören blir själv en skapare. Victor 

Frankenstein fruktade att hans Varelse skulle gå vidare till att bygga upp en egen art som 

skulle tränga bort människorna, och detta är precis vad Ingenjören vill med sina egna varelser, 

                                                 
43 Zucchi, Sam. “The Aztek Pessimism of A Machine for Pigs.” Kill Screen. 2016-05-16. 
https://killscreen.com/articles/the-aztec-pessimism-of-a-machine-for-pigs/ (Hämtad 2018-12-11). 
44 Ibid. 
45 Amnesia: A Machine for Pigs, Level 1: “Waking the Doll’s House” 
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som han kallar ”wretches”. De är bisarra lapptäcken av människa, gris, kemiska substanser 

och elektricitet, ett resultat av experiment som tycks ha varit avsedda att finna ett sätt att 

väcka döda till liv i Frankensteins anda. De är alla vansinniga, mycket aggressiva, och dödar 

allt som kommer i deras väg. Under byggandet av maskinen användes de för att hämta offer 

till blodsritualerna, men deras egentliga syfte avslöjas när Ingenjören släpper lös dem i 

London i sista akten för att sprida död och förstörelse. De skapades utifrån de mest oskyldiga 

människor Ingenjören kunde hitta; förståndshandikappade och föräldralösa barn, de enda som 

han ansåg var fria från mänsklighetens förfall. När mänskligheten är utrotad ska dessa 

varelser ta över. De är helt under hans kontroll och kan därmed aldrig fördärvas. Ingen fri 

vilja här, med andra ord. De är som Människan 2.0. De kommer att ärva en värld som är 

”renad” från människans fördärv. 

 

 This world is a machine! A Machine for Pigs! Fit only for the slaughtering  

of pigs! Whores, beggars, orphans, filthy degenerates. Pigs all. But I will 

purify the streets, cleanse this city, set the great industry free. I will clean the  

world, make it pure.46 

 

Mandus relation till Ingenjören speglar även relationen mellan gud och Lucifer i Paradise 

Lost. När gud beordrade änglarna att lyda hans son Messias såsom de lydde honom vägrade 

Lucifer att acceptera sonen som sin överherre, och att bli fortsatt beordrad av gud att böja sig 

för dem han betraktade som underlägsna honom själv.47 Mandus skapade Ingenjören för att 

leda människorna rätt, för att rädda de goda och de som han bedömde ”värdiga”, men i 

Ingenjörens ögon fanns det ingen som förtjänade hans frälsning: ”Show me these worthy, 

Mandus. Show me these good. I do not see them.”48 Så, likt Lucifer, gör han uppror mot sin 

skapares plan, och likt Lucifer beror det på att han inte kan se vad gud såg i människan. 

Ingenjören kan också ses som Miltons Adam. Han betraktar Mandus som sin skapare och 

tilltalar honom även således. ”You made me. You are my Creator, my Father.”49 Lucifer, i 

kontrast, vägrade att erkänna gud som sin skapare, utan hävdade att han alltid existerat och att 

han skapat sig själv. Ingenjörens allra första ord i spelet är att vädja till Mandus, som han då 

kallar ”pappa”, den enda gången i spelet han kallar honom det, att inte döda honom när 

Mandus först stänger av maskinen. Mycket av hans beteende under resten av spelet kan 

                                                 
46 Amnesia, A Machine for Pigs, Level 12: “Anything to Save Them” 
47 Jesus existerar i Paradise Lost, men då den utspelar sig innan han föddes som människa kallas han bara 
”Sonen” eller ”Messias”. 
48 Amnesia: A Machine for Pigs, Level 13: “Farming the World” 
49 Ibid., Level 16: “Enoch, Edwin, Oswald and I” 
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knytas tillbaka till detta, hans bitterhet över att övergivits av sin skapare för att han inte blev 

som det var tänkt. När Mandus försöker beordra honom att inte genomföra sina planer 

påminner han honom om att det var hans plan från början. ”Until you steeped me in the blood 

of your own I was nothing but rotten architecture. You have made me and I will make the 

world anew.”50 Måhända skapades han inte avsiktligt – Mandus antyder själv att Ingenjören 

var en del av honom som existerade långt innan han fick ett eget medvetande – men 

maskinen, Ingenjörens kropp och tempel, byggdes av Mandus, och det var Mandus som gav 

honom ett syfte. Gud placerade Adam och Eva i Edens lustgård, och i dess mitt planterade 

han ett träd som de inte fick äta ifrån. Samtidigt gav han dem fri vilja och möjlighet att välja 

att frångå hans påbud. När de gjorde detta val straffade han dem, men det var trots allt han 

som från första början gett dem möjligheten att välja att trotsa honom; rentav underlättat det 

för dem genom att placera det förbjudna trädet inom räckhåll. På samma sätt valde Mandus att 

ge sin skapelse en kropp och friheten att skapa sitt eget öde, och på samma sätt straffade han 

sin skapelse när den frångick sitt ursprungliga syfte, eller i alla fall gravt misstolkade det. Till 

skillnad från Adam valde Ingenjören inte att äta den förbjudna frukten, den tvingades på 

honom av Mandus i skapelseögonblicket och han hade inget sätt att värja sig. Visionen som 

Ingenjören tvingas se påminner dessutom om den vision som ärkeängeln Mikael visar Adam i 

Paradise Lost, där han får se sina ättlingars framtid med allt det innebär av lidande och 

ondska, för att på så vis lära sig hur viktig måttfullhet och tro på gud är. ”O visions ill 

foreseen! Better had I / lived ignorant of future: so had borne / my part of evil only, each 

day’s lot / enough to bear.”51 Genom att äta den förbjudna frukten fick Adam insikt om 

godhet och ondska. A Machine for Pigs har sin egen version av den förbjudna frukten; klotet 

som visar framtiden – kunskap som människan inte bör känna till. 

Samtidigt är Ingenjören själv också gud, den sorts gud som dränker sin skapelse i 

översvämningar för att straffa dem när de inte lever upp till hans önskemål. Här kan man se 

hur Mandus och Ingenjören är som två delar av en större helhet; samma dualistiska gud från 

Gamla Testamentet som Darren Oldridge diskuterar i Mörkrets furste. Ingenjören sänder 

översvämningar för att straffa mänskligheten, och Mandus försöker rädda de rättfärdiga likt 

hur gud räddade Noa genom att varna honom. Ingenjören regnar svavel och eld över Sodom 

och Gomorra; Mandus tillåter Lot och hans familj att fly – men även här förvandlades Lots 

fru till en saltstod när hon tittade bakåt. Det stämmer väl in på Mandus, som vill rädda de som 

                                                 
50 Amnesia: A Machine for Pigs,  Level 14: ”The Veil Lifts, the Bride is Waiting” 
51 Milton, 11:763-766 
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han bedömer värdiga, men samtidigt är fullt villig att helt förinta alla andra, bränna dem till 

aska och spotta på ruinerna.  

 

I hate them. I hate them more than any of the others. This privilege, 

this pretension. These so called leaders, these pillars of society, these  

rich and fanciful. They wear their filth on the inside, but they are no 

 less dirty. I have plans for them all. We will feed them and then we will  

feed from them.52 

 

Detta citat visar tydligt att Mandus bär på samma nihilistiska hat mot mänskligheten som hans 

skapelse, även om hans är riktat mot specifika grupper i samhället snarare än mänskligheten 

som helhet. Ingenjören saknar de spärrar som Mandus har, som formats av en livstid av att 

existera i och anpassa sig efter samhällets normer. Ingenjören är Mandus otämjda, 

undertryckta hat som fått liv. 

 

2.2.3 En själ i två kroppar 

Att Mandus och hans skapelse är som två sidor av samma själ märks vid flera tillfällen i 

spelet. I visionen de delade såg Mandus sina söner, Edwin och Enoch, dödas vid Somme 

under första världskriget. För att ”bespara” dem detta öde dödade han dem själv. Ingenjören 

har samma inställning, fast han vill tillämpa den på hela mänskligheten. I sin avslutande 

monolog, när han fåfängt försöker övertyga Mandus om att inte ”döda” honom – det vill säga 

stänga av maskinen – beskriver han visionen de delat och påminner honom om varthän 

världen barkar. 

 

The innocent, Mandus, trod and bled and gassed and starved and beaten  

and murdered and enslaved. This is your coming century! They will 

eat them, Mandus! They will make pigs of you all and they will bury 

 their snouts into your ribs and they will eat your hearts!53 

 

Ingenjören ser mänskligheten som grisar, och dess moraliska förfall jämför han med djur på 

väg till slakt. Det är den industriella revolutionens slutliga resultat, enligt dåtidens fin de 

siècle-strömningar; en fullständig avhumanisering av människan.54 Men allt Ingenjören vet 

                                                 
52 Amnesia: A Machine for Pigs, Level 12: “Anything to Save Them” 
53 Ibid., Level 16: “Enoch, Edwin, Oswald and I” 
54 Froschauer, Adrian. “»This is your coming century!« Computerspiele als Gegenstand einer 
kulturgeschichtlichen Literaturwissenschaft am Beispiel von Amnesia: A Machine for Pigs im Kontext von fin 
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kommer från Mandus. Karaktärerna spelas inte av samma skådespelare, men ofta är deras ord 

ekon av varandras, och Mandus tankar återkommer senare i Ingenjörens dialog. Och vice 

versa; Ingenjörens monolog ovan är ett svar på en tidigare dialog Mandus hade med en annan 

karaktär, Professor A, där han kritiserade Storbritanniens ledare – politiker, präster, 

tjänstemän – för att vara förblindade av opiaten som kallas för profit: ”They make pigs of us 

all!” 55 

I en dagboksanteckning från strax efter att Mandus återvänt från Mexico, efter att han 

dödat sina barn, skriver han: 

 

And then we came to London and I set it upon the mantelpiece, and went  

into the house and gathered the servants and set on re-crafting them, and  

then I went into the garden and buried those tiny shattered skulls under the  

weeping bulges of the rhododendrons.56 

 

”Det” refererar förstås till klotet, maskinens hjärta. Strax efter återger Ingenjören hur han själv 

minns samma händelse, med nästan samma ord. 

 

 And you came then to London and you set me upon a mantelpiece and then you 

went into the house and gathered the servants and we set, you and I, on re-crafting 

them and then you went into the garden and buried those tiny shattered skulls.  

Alone.57 

 

Mandus och Ingenjören är i själva verket samma person, ”en själ i två kroppar”, precis som 

Mandus två söner, tvillingar i födsel. Både Mandus och spelaren inser att det enda sättet att 

stoppa Ingenjören är att förenas med honom genom att ge upp sig själv till maskinen som ett 

sista blodsoffer. Ingenjören kommer att fortsätta existera så länge Mandus är vid liv, men han 

kan inte existera om Mandus är död; de är en och samma. 

 

2.2.4 Spelaren som Mandus och gud 

Det finns även en implicit, tredje del av denna splittrade själ: spelaren. Innan Mandus 

medvetet orsakade sin minnesförlust – ett försök att omforma sig själv till en person som är 

                                                 
de siècle und decadence.” Textpraxis. Digitales Journal für Philologie. vol 8 specialnr 2 (2017) doi: 
10.17879/61269523556. s.1 
55 Amnesia: A Machine for Pigs, Level 6: “And so to the Stoking” 
56 Ibid., Level 10: “The Children, Dancing” 
57 Ibid. 
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kapabel att avsluta det han påbörjat – skriver han ett brev till sig själv, och i förlängningen 

även till spelaren. ”This machine is ever mine, and it falls to me to redeem it, and myself.”58 

Här utnyttjar spelet sitt valda medium. I och med att spelaren befinner sig inuti Mandus huvud 

genom hela spelets gång, och den enda kunskap spelaren har är den som Mandus har, kommer 

hen av naturliga skäl att sympatisera med Mandus. När han blir attackerad blir spelaren 

attackerad; när han upplever en stark känsla upplever spelaren samma sak. Allt spelaren hör 

och ser delar hen med Mandus. Och det faktum att Mandus har minnesförlust innebär att han 

inte vet mer än spelaren heller, så redan från början befinner sig karaktären och spelaren på 

samma ruta. Men spelaren har fördelen att vara medveten om att det är en berättelse, fördelen 

av att känna igen intertextuella element och genredrag som Mandus, som enbart existerar 

inom diegesen, inte är medveten om. Detta innebär att spelaren når insikt om vad som faktiskt 

har hänt före Mandus gör det. Spelaren inser tidigt att Mandus barn är döda och att Mandus 

var den som dödade dem. Spelaren kan se relationen mellan Mandus och Ingenjören utifrån 

och känna igen de antydningar som spelet ger om vart berättelsen faktiskt är på väg. Därmed 

vet spelaren, långt innan Mandus, att han måste dö. Hen inser att spelet är ett 

försoningsuppdrag och att det är hens uppgift att leda och guida Mandus mot hans enda 

ofrånkomliga slut: där Mandus placerar sig själv i templets mitt och tillåter maskinen att slita 

ut hans hjärta; ytterligare en referens till de aztekiska offerritualerna. Den splittrade själen är 

hel igen, och de två dör tillsammans, ”embraced forever.”59 

I slutändan kanske både Mandus och Ingenjören, två delar av samma själ, är båda skapade 

av en utomstående kraft. Inte gud, utan samhället som födde dem, visionen som splittrade 

dem. Och vem är gud? Spelaren, naturligtvis. Det är spelaren som leder dem bägge mot deras 

slut. Mandus noterar: ”I cannot help but feel I am trapped in some great game, forced to 

undertake endless herculean labors for the promised reward of my darling children!”60 

Spelaren kan inte bestämma hur spelet ska sluta – det är förutbestämt – men hen är den som 

styr Mandus steg, som placerar honom i maskinen, som sätter igång den. Och allt detta med 

insikten att det är det enda sättet att rädda världen: Mandus bröt mot oskrivna regler, åt den 

förbjudna frukten, utmanade gud och hela världen, och hans död återställer balansen. Men 

inte ens spelaren kan förändra hans öde; vägen dit var förutbestämd innan spelaren blev 

inblandad. Inte ens gud kan kontrollera ödet. Eller, om man vill bli väldigt metafilosofisk, så 

                                                 
58 Ibid., Level 14: “The Veil Lifts, the Bride is Waiting” 
59Amnesia: A Machine for Pigs, Level 16: ”Enoch, Edwin, Oswald and I” 
60 Ibid., Level 8: “This Leaking World” 
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är gud spelets skapare, som satte handlingen på sin kurs, och spelaren sveps bara hjälplöst 

med i guds stora plan.  

 

3. Avslutande diskussion 

 

3.1 Gud 

I Paradise Lost är guds existens en självklar konstant. Han fanns där vid själva universums 

skapelse, och han kommer att finnas där när allt tar slut. Hela världen strålar ut från honom. 

Allt han gör är gott och rätt; han vet svaret på alla frågor. Detta betyder inte att Milton eller 

hans samtida aldrig problematiserade frågan om gud och hans eventuella godhet, men hans 

existens sågs som obestridd.  

Både Clay och A Machine for Pigs är sekulära verk, skapade i en tidsperiod då guds 

existens är allt annat än allmänt accepterad. Men bägge verken utspelar sig ”förr i tiden”, då 

religion fortfarande var en stor del av människans vardagsliv. Mandus tror på gud. Han tycker 

inte om honom, men han ifrågasätter aldrig hans existens. Davie är troende, och en del av 

berättelsen ägnas åt hans växande tvivel. Kanske fanns det en gud en gång i tiden, men finns 

han fortfarande kvar? Davie och Stephen använder religiösa gester och symboler när de 

skapar Clay, men det finns ingenting som antyder att dessa faktiskt var nödvändiga; Stephen 

tycktes fullt kapabel att skapa liv utan guds inblandning.  

Karaktärerna i båda verken har samma inställning till gud, men drar helt olika slutsatser 

från den. Gud har övergivit oss, säger Stephen, så vi kan göra vad vi vill. Gud har övergivit 

oss, säger Mandus, så vi måste skapa en ny, en som kan göra vad gud inte kunde. Stephen 

hävdar att gud blev vansinnig av all den ondska och destruktivitet han såg hos människorna, 

särskilt under 1900-talet, men han klarade inte av att döda sin egen skapelse, så istället 

försvann han bara. Ingenjören drevs också till vansinne av det han såg hos människorna och 

1900-talets alla fasor, men till skillnad från gud har han ingen kärlek till mänskligheten som 

hindrar honom från att döda dem. 

Gud är en viktig del av karaktärernas liv, men verken själva diskuterar inte huruvida han 

existerar eller inte. Det är tron som är det relevanta i sammanhanget. För berättelsernas intrig 

är det fullständigt ointressant om gud finns. 

 Det finns dock en viktig skillnad mellan Paradise Lost och de nyare verken i 

undersökningen, som är orsaken till en del av deras olika syn på gud: Miltons dikt är specifikt 
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en omskrivning av Första Moseboken, och den måste därmed utgå ifrån att händelserna som 

skedde i det ursprungliga verket faktiskt var sanningsenliga, i alla fall inom diegesen. 

Moderna berättelser som handlar om gud använder exakt samma utgångspunkt, oavsett 

författarna själva tror på dem eller inte (se till exempel filmen Prinsen av Egypten eller TV-

serien Supernatural). För en modern publik är det fullt möjligt att läsa Paradise Lost enbart 

som en spännande berättelse, men för Miltons samtida publik skildrade den en världsbild som 

ansågs vara sanningen, att gud skapade världen och människan. Det är en världsbild som de 

moderna verken inte behöver följa. Men det faktum att Clay och A Machine for Pigs kan ta ett 

tema som är så religiöst av naturen – människan som blir en skapare, likt gud – och helt och 

hållet distansera det från dess religiösa rötter är värt att diskutera. Man skulle helt kunna ta 

bort gud ur ekvationen och berättelserna skulle inte förändras; enbart karaktärernas motivation 

skulle vara annorlunda. De brott som huvudkaraktärerna i bägge verken begår är inte att 

utmana gud. Davies brott är att inte ta ansvar för sin skapelse; Stephens är mord, som i 

sammanhanget trots allt är relativt odramatiskt och mänskligt. Det är inte hans vilja att utmana 

gud som gör honom till ett monster, utan hans vilja att gå emot den allmänmänskliga moralen, 

som, trots religiösa doktriner, inte är religiös av naturen. Att döda är Fel; alla vet det, och vi 

behöver inte gud eller religion för att tala om det för oss. Mandus brott är inte heller att 

utmana gud genom att skapa en ny, utan att medverka till denna guds försök att utplåna 

mänskligheten. 

För en modern publik är det att bryta mot vad vi betraktar som normalt som gör Victor 

Frankenstein till en moraliskt tvivelaktig figur. Att han gick emot naturens lagar och försökte 

göra sig själv till gud är relativt oviktigt, men att han övergav sin skapelse hellre än att ta 

ansvar för den är något som den moderna publiken reagerar på. Både Clay och A Machine for 

Pigs tar fasta på detta. Att göra sig själv till gud är inte längre ett moraliskt problem i sig, 

eftersom gud är så avlägsen i vårt vardagliga liv; problemet är vad man väljer att göra med 

det. 

 

3.2 Skapelsen 

I Paradise Lost har skapelsen redan ägt rum. Det är först en bra bit in i dikten som läsaren får 

en beskrivning av hur det hela faktiskt gick till, när ärkeängeln Rafael rekapitulerar hela 

processen för Adam från sitt eget perspektiv. Underförstått är att läsaren redan är medveten 

om vad som skedde och Rafaels vittnesmål är för Adams skull. Den bibliska 

skapelseberättelsen är något som även moderna läsare i ett västerländskt/kristet samhälle är 
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åtminstone övergripligt bekanta med. I begynnelsen skapade gud himmel och jord, Adam 

kom från jord och gud blåste liv i hans näsborrar, etc. 

Frankenstein beskriver aldrig hur Varelsen skapades. Den intradiegetiska förklaringen till 

detta är att Victor Frankenstein inte vill att någon ska upprepa processen, och eftersom han är 

berättaren är det han som bestämmer vad han väljer att dela med sig av. I motsats till detta är 

skapelseprocessen i Clay beskriven i nära detalj i en scen som pågår i flera kapitel. Men 

scenen är bara på ytan en skildring av skapelseprocessen; på djupet handlar den, precis som 

resten av boken, om relationen mellan Davie och Stephen och Stephens subtila manipulation 

av Davie. Det är inte ens helt klart ifall händelserna alls äger rum, vilket har påpekats av både 

Don Latham och Rachel Falconer.61 Stephen är kapabel till hypnos, vilket han visar genom 

hur han behandlar sin släkting ”Crazy Mary” som han bor hos och som alltid befinner sig i ett 

tillstånd av hypnotisk kontroll. Att allting tycks vara så luddigt för Davie från Clays skapelse 

och framåt kan vara ett resultat av samma hypnos; här är Latham och Falconer oense, Latham 

lutar åt hypnosteori, till skillnad från Falconer. Det är möjligt att det enda som egentligen 

händer är att Davie möter Stephen och Stephen hypnotiserar honom till att tro att de skapar en 

levande varelse av lera. Som mycket annat i boken är skapelsesekvensen och karaktären Clay 

enbart fonder mot vilka Stephens försök att fördärva Davie skildras. 

Liksom i Frankenstein finns det inte någon egentlig skapelseprocess i A Machine for 

Pigs. Mandus lägger fram teorin att Ingenjören alltid har varit en del av honom, och det som 

ledde till att han fick ett eget liv – förutsatt att han faktiskt har ett eget liv och inte bara 

existerar i Mandus sinne – var en rad händelser som Mandus varken planerat eller förväntat 

sig. Däremot beskrivs processen att skapa Ingenjörens ”wretches” i ingående, ofta 

frånstötande detalj. Till skillnad från Clays mer primitiva, magiliknande skapelsesekvens 

innefattar de dokument som skildrar Mandus och Ingenjörens experiment notiser om kemiska 

processer, elektricitet och alkemi. Spelaren har vid ett tillfälle möjlighet att roa sig själv 

genom att försöka återuppliva en död mus som är kopplad till en elektrisk laddning. Men 

dessa processer är inte skapande i egentlig mening; mer likt Frankenstein i filmen från 1931, 

snarare än romanens Frankenstein, tar Mandus och Ingenjören bara redan existerande kroppar 

och bygger något nytt av dem. 

I både Clay och A Machine for Pigs placeras skapelsen någonstans mellan gudomlighet 

och faderskap, precis som i Frankenstein. Clay är en produkt av både Davie och Stephen och 

bär delar av bägge två inom sig. Själva processen att skapa honom har något rått och primitivt 

                                                 
61 Latham, s. 10; Falconer, s. 147 
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över sig, inte helt olikt en mänsklig sexakt. Att Stephen behövde Davies hjälp att göra det 

lägger ytterligare lager till den metaforen. A Machine for Pigs gör fadersmetaforen ännu mer 

tydlig; Mandus gick med på att genomföra experimenten, antyds det, för att han hoppades 

skapa någon slags ersättning för sina döda söner. I en dagboksanteckning beskriver han hur 

han vandrar runt bland sina varelser medan de sover. ”My children, I whisper to their dreams, 

you are my children now. I have children once again, and your forms imperfect will be the 

engines to make my own blood flow again.”62 Dessutom finns i bakgrunden hela tiden hans 

relation till Ingenjören, som han kallar sin “förstfödde” och som, i spelets början, kallar 

honom ”pappa” när han vädjar till honom att inte döda honom. Vilket i sin tur kan ses som en 

parallell till vad som hände med Mandus biologiska barn, som dog för hans hand. 

Clay har ingen egen själ men bär på essenser av bägge sina skapares själar. Ingenjören är 

en sargad del av Mandus egen själ. Själen blir i den här metaforen en ersättning för biologiska 

band. 

Föräldraskap som en metafor för skapelse är inte en ny idé. Den har ofta tagits upp i 

diskussioner gällande Frankenstein; som noterat ovan reagerar många läsare på att Victor 

Frankenstein överger sin Varelse och jämställer det med en förälder som överger sitt barn. 

Man har ofta diskuterat om det var en parallell som Shelley medvetet lade in.  

Dåligt föräldraskap finns även i de två nyare verken. Mandus dödade sina egna barn – 

även om hans avsikter var att skydda dem – och han behandlar Ingenjören, som i mångt och 

mycket är hans barn, med avsky. Från Ingenjörens perspektiv är det ett svek, precis som att 

överges av sin förälder, sin skapare, sin gud.  

Stephens relation till sina föräldrar i Clay är komplicerad. Hans fars död och hans mors 

vansinne, vilka han påstår sig vara orsaken till, är ett slags svek. Det faktum att vuxenvärlden 

inte fanns där för honom och ”såg efter honom”, som Davie senare uttrycker det, kan vara 

skälet – eller ett av skälen – till att Stephen blev den han är. Davies föräldrar är, å andra sidan, 

kärleksfulla och förstående, men Davie kan ändå inte vända sig till dem när det gäller Clay 

och Stephen. Hans och Stephens olika inställningar till Clay speglar också deras relation till 

de vuxna i sin närhet; Davie försöker hjälpa Clay, försöker ta ansvar för honom och ”se efter 

honom”, medan Stephen inte bryr sig. 

Oavsett vad måste alla inblandade i slutändan ta ansvar för sin skapelse och sina 

handlingar, och bli förälder snarare än gud. Gud kan lämna sin skapelse till att leva sitt eget 

                                                 
62 Amnesia: A Machine for Pigs, Level 7: ”In the Nest of Eggs” 
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liv utan sin skapares inblandning, men en förälder förblir ansvarig, på någon nivå, så länge 

skapelsen existerar. 

 

3.3 Syndafallet 

I alla verken som behandlas här, utom Paradise Lost, är det skaparen, inte skapelsen, som äter 

den metaforiska förbjudna frukten. Det är detta syndafall som ger dem den kunskap som krävs 

för att utmana gud. I Frankenstein, ursprunget för mycket av de teman som diskuterats i 

uppsatsen, upptäcker Victor Frankenstein svaret på livets gåta och vänder sig därmed från 

gud, och det är enbart genom detta som hans Varelse hamnar i en situation där han själv väljer 

att ”falla”, att ta avstånd från samhället och gängse uppfattningar om moral. Det är inte olikt 

Paradise Lost, där det också finns två fall, och det första möjliggör det andra; det är Lucifers 

eget fall som inspirerar honom till att söka upp människorna, fördärva dem, och manipulera 

dem till att falla precis som han.  

 Även i Clay finns två fall. Stephens skedde innan romanens början, men det framgår 

aldrig helt tydligt varför han ”föll”, och om det var ett val eller om det tvingades på honom av 

omständigheter bortom hans kontroll, om han blev lurad till det på något vis eller om det, i 

likhet med Lucifer, bara låg i hans natur. Syndafallet i Paradise Lost innefattar att Adam och 

Eva görs medvetna om ondskans och syndens existens, både inom sig själva och utanför. 

Samma sak händer med Davie i Clay, där detta fall också blir en metafor för att växa upp och 

inse att världen är komplicerad, skrämmande och inte alltid lättolkad. 

I A Machine for Pigs har fallet också redan skett när berättelsen börjar. Till skillnad från 

Miltons dikt – och dess bibliska förlaga – var inte själva handlingen att ”äta den förbjudna 

frukten” ett medvetet val. Mandus hade ingen anledning att misstänka att det märkliga klot 

han funnit bar på förbjuden kunskap, och Ingenjören hade heller ingen möjlighet att välja bort 

den kunskap han bokstavligen föddes med. För honom fanns den alltid där, som för alla 

människor som kom efter Adam och Eva. I slutändan var det inte akten att äta den förbjudna 

frukten som orsakade fallet, utan vad de två fallna valde att göra med kunskapen de fått. Om 

de hade ignorerat den och fortsatte som vanligt hade de kanske bägge kunnat få ett lyckligt 

slut. Men frågar kvarstår om det alls vore möjligt att ignorera något sådant? Precis som de 

som först läste Paradise Lost gjorde det från ett perspektiv där syndafallet redan har skett och 

också nått full cirkel i och med Jesus död och återuppståndelse – att han dog för våra synder, 

som de säger – kan också spelaren betrakta Mandus försök att ”rädda” världen från ett 

perspektiv där hans vision blev sann men vi överlevde och passerade igenom det. Vi har 

kunskap som karaktärerna i verken saknar. Och till skillnad från Adam, som fick se hela 
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framtiden vecklas ut framför sig, med allt det onda och allt det goda, kunde Mandus och 

Ingenjören bara se det onda. Om de på fullaste allvar trodde att det de gjorde – trots de 

moraliska problem det skapade – var nödvändigt för att rädda världen, var det då fortfarande 

en synd? Detta lämnas naturligtvis till spelaren att bedöma. 

 

3.4 Försoningen 

Försoningen är ett tema som återkommer i alla verken. I Paradise Lost är den förutbestämd: 

en gång ska Sonen återvända till jorden och dö för våra synder, och då återfår vi titelns 

förlorade paradis. I Frankenstein kommer försoningen med döden. Victor Frankenstein dör 

innan han hinner konfrontera sin skapelse; hans död är det pris han får betala för sina brott, 

och är också vad som får Varelsen att acceptera sitt eget öde. Boken slutar med att Varelsen 

lämnar sin skapare och ger sig av för att aldrig återvända: ”Polluted by crimes and torn by the 

bitterest remorse, where can I find rest but in death?”63 Både han och Frankenstein kommer 

att glömmas bort, och deras själar vila i en frid de aldrig fick i livet. Även om läsaren aldrig 

får se Varelsen dö, kan man utgå ifrån att det är precis vad som händer. 

I Clay måste inte skaparna dö för att uppnå försning. Både Davie och Stephen överlever. I 

A Machine for Pigs, däremot, krävs att både skaparen och skapelsen dör. Ingenjören kan inte 

existera utan Mandus, och Mandus inser att så länge han är vid liv kommer någon liten del av 

Ingenjören alltid att finnas kvar. Han kan med andra ord aldrig sona för brottet att ha skapat 

honom så länge han förblir vid liv. Så han offrar sig själv för att rädda mänskligheten: likt 

Jesus, vilket är en passande metafor. Om Jesus och gud i Bibeln – och Paradise Lost – var 

godheten personifierad, är Mandus och guden han skapade som en mörk spegelbild. Istället 

för att dö för mänsklighetens synder och föra dem närmare paradiset dör han för sina egna 

synder och lämnar mänskligheten till att finna sin egen väg till himlen eller helvetet. Medan 

han ligger där, i djupet av sin egen maskin med sin döende gud, lyssnar han på världen 

ovanför och inser att den, på gott eller ont, fortfarande existerar. 

Davies botgöring blir att leva med sina minnen och vetskapen av vad han har gjort. 

Botgöringen är hans medvetenhet om det mörker som finns inom honom. Och vetskapen om 

att ondskan fortfarande finns kvar. Stephen är vid liv, och på drift någonstans i världen, men 

ingen vet var han är och om han någonsin kommer att komma tillbaka. Det är som att säga att 

det finns ondska som aldrig kan förintas. Men den kan bekämpas. 

                                                 
63 Shelley, s. 236 
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Både Clay och A Machine for Pigs lämnar mycket oavslutat. I A Machine for Pigs dras 

hela mänsklighetens framtid in i maktkampen mellan Skapare och Skapelse – som den eviga 

kampen mellan gud och Satan, där slagfältet är människornas värld och insatsen är 

människornas framtid – men i slutändan lämnas världen i stort sett ovetande, och när de båda 

dör är det långt från resten av världens ögon. Ingen kommer någonsin att veta vad som 

verkligen hände och hur nära de var undergången, men vilken påverkan detta har på världens 

utveckling och det väntande seklet lämnas osagt. Kanske fortsätter världen på den valda 

vägen som Mandus försökte förhindra. Kanske utvecklas den åt något helt annat håll, en helt 

ny historia som ingen kan förutse. Men världen finns fortfarande kvar. 

I Clay lämnar kampen aldrig stenbrottet. Davie berättar sanningen enbart för Maria. Om 

det han skriver ner någonsin når någon annan inom diegesen berättas aldrig. Han noterar till 

och med att det är fullt möjligt att hans eventuella läsare inte kommer att tro på honom, och 

att det egentligen inte spelar någon roll. Den mest omvälvande händelsen i hans liv kan vara 

fullständigt oviktig för någon annan. Och vad hände efter att boken tagit slut? Vart tog 

Stephen vägen? Kommer han någonsin att komma tillbaka? Ingen vet. 

Det finns, som sagt, kanske saker som människan inte är menad att veta. 

 

 Herren Gud sade: ”Människan har blivit som en av oss, med kunskap  

om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så 

 att hon lever för alltid.”64 

  

                                                 
64 1 Mos 3:22 
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