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Abstract

Denna uppsats behandlar Joseph Sheridan Le Fanus kortroman ”Carmilla”(1871-72). Berättelsen

handlar om hur den unga kvinnan Laura lär känna den mystiska Carmilla, och de tycks forälska sig i

varandra. Men Carmilla visar sig vara en vampyr, och hon dodas. Tolkningar av verket har gått isär 

kring huruvida berättelsen ska forstås som ”queer” och transgressiv, eller som patriarkal och 

konservativ.

I min läsning av verket utgår jag från Tzvetan Todorovs undersokning av den fantastiska genren 

i boken The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre(1975). Den fantastiska genren 

karaktäriseras enligt Todorov av en hermeneutisk tvekan mellan olika forklaringar av en 

overnaturlig händelse. Jag undersoker hur ”Carmilla” passar in i denna genre, samt undersoker 

huruvida Lauras känslor infor Carmilla, där hon tvekar mellan skräck och kärlek, kan forstås som 

en form av fantastik.

Slutsatsen är att en fantastisk läsning av ”Carmilla” kan belysa hur verket undflyr en tolkning 

som ser verkets ideologiska innehåll som fast och entydigt. Istället menar jag att tolkningsarbetet 

kan ses som ett begär efter kunskap, som speglas av hur Lauras eget begär gestaltas i berättelsen, 

samt hur själva läsakten kan ses som meningsskapande.

2



Innehållsförteckning

Inledning..............................................................................................................................................4

Materialbeskrivning...........................................................................................................................5

Teori och metod..................................................................................................................................6

Tidigare forskning..............................................................................................................................7

Undersökning....................................................................................................................................11

Kusligt, fantastiskt och forunderligt i ”Carmilla”.....................................................................11

Den andras tema........................................................................................................................15

Den andra, den främmande och den abjekta.............................................................................18

Begär som fantastik...................................................................................................................20

Slutsats...............................................................................................................................................24

Litteraturlista....................................................................................................................................27

3



Inledning

”Carmilla” är mojligtvis Joseph Sheridan Le Fanus mest beromda berättelse.1 Kanske är detta på 

grund av dess roll som en foregångare till Bram Stokers Dracula (1897) eller den våg av 

homoerotiska vampyrfilmer som senare skulle inspireras av berättelsen om den unga kvinnan 

Lauras mote med vampyren Carmilla.2 Men berättelsen är intressant i sin egen rätt, och har 

intresserat forskare som en skildring av homoerotiskt begär mellan kvinnor och hur denna skildring 

kunde se ut i 1870-talets England.

I ett forord till novellsamlingen In a Glass Darkly (1872), där ”Carmilla” ingår, argumenterar 

Robert Tracy for att Le Fanu vidareutvecklade den overnaturliga berättelsen, och adderade till det 

overnaturliga ett nytt element i form av en ”sceptical narration”. Läsaren kunde inte längre vara 

säker på huruvida Le Fanus spoken var verkliga, overnaturliga eller hallucinationer.3 Detta är inte 

en berättarteknik som Le Fanu ensamt utvecklat, det är snarare vad som kännetecknar en hel genre 

texter, enligt Tzvetan Todorov, en litteraturteoretiker med rotter i strukturalismen. Detta är, enligt 

Todorov, vad som kännetecknar den fantastiska litteraturen: litteratur där berättelsens huvudperson 

och dess läsare tvekar mellan två olika forklaringar. Är det ett spoke eller en hallucination? Eller i 

fallet ”Carmilla”: är hon en älskad vän eller en blodtorstig vampyr?

I den här uppsatsen skall jag använda mig av det teoretiska ramverk som Todorov presenterar i 

The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre i en läsning av ”Carmilla” som en 

fantastisk berättelse. Todorov skulle formodligen framforallt intressera sig for en tvekan mellan 

tolkningen av Carmilla som vampyr eller som människa. Men jag intresserar mig också for en 

annan tvekan i berättelsen: Lauras känslor for Carmilla, en tvekan mellan kärlek och skräck.

1 Denna formulering används av McCormack i hans biografi over Le Fanu, W. J. McCormack, Le Fanu and 

Victorian Ireland(New York 1980), s. 190.

2 Jag hänvisar till Nina Auerbach, Our Vampires, Ourselves (Chicago 1995), s. 53-60, for en diskussion av filmerna i 

”Carmilla”:s fotspår.

3 Joseph Sheridan Le Fanu, In a Glass Darkly, red. Robert Tracy (Oxford 1993), s. viii ff.
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Materialbeskrivning

”Carmilla” publicerades for forsta gången i fyra nummer av tidskriften The Dark Blue, med borjan i

december 1871.4 The Dark Blue var en tidskrift som utgavs i London av John Christian Freund 

mellan 1871 och 1873. Tidskriften inneholl, forutom berättelser, även essäer, dikter och 

illustrationer.5 ”Carmilla” publicerades sedan i Joseph Sheridan Le Fanus berättelsesamling In a 

Glass Darkly, ett verk i tre volymer med fem olika historier vilka presenteras som hämtade ur den 

fiktionella doktor Martin Hesselius arkiv, något som lagts till i In a Glass Darkly och inte var en del

av berättelserna när de tidigare publicerats i tidskrifter. Det är inte Hesselius själv som presenterar 

dem, utan en icke namngiven lärjunge till doktorn. Den utgåva jag utgår ifrån i min analys är ett 

omtryck av den forsta utgåvan från 1872, där interpunktion och stavning har moderniserats och 

korrigerats utifrån jämforelse med tidskriftspublikationen.6

I ”Carmilla” berättar huvudpersonen Laura om en händelse som tilldrog sig for åtta år sedan. 

Hon bodde avsides i Österrike tillsammans med sin far och två kvinnliga guvernanter. Deras hushåll

får, på grund av vad som vid forsta anblicken tycks vara ett sammanträffande, omvårdnaden om en 

mystisk ung kvinna som kallar sig Carmilla. Carmilla och Laura känner genast igen varandra från 

en drom, och fattar tycke for varandra (med vissa reservationer, som vi ska återkomma till). Det 

visar sig dock att Carmilla är någon annan än den hon utger sig for att vara; hon är egentligen 

vampyren Mircalla Karnstein. Hon känns igen av en bekant till Lauras familj, general Spielsdorf, 

vars niece, Bertha, redan dodats av vampyren. Mircalla flyr, men general Spielsdorf, Lauras far och 

baron Vordenburg (som tycks vara någon form av vampyrjägare), oppnar tillsammans Mircallas 

grav och forgor henne.

En fråga som uppstår kring materialet är hur vi skall forhålla oss till den tillagda ramberättelsen. 

Doktor Hesselius är själv en karaktär i den forsta berättelsen i In a Glass Darkly, ”Green Tea”. 

Hesselius är däremot inte en del av berättelsen i ”Carmilla”. Samtidigt tillfor ramberättelsen något, 

specifikt en viss mojlig tolkningsriktning, som vi skall återkomma till (se s. 15), samt upplysningen 

om att Laura avlidit sedan hon tecknat denna historia.7 Ramberättelsen utgor en brygga mellan de 

olika berättelserna i samlingen. Så man kan kanske tänka att jag gor våld mot verkets helhet genom 

att bryta ut ”Carmilla” ur sitt sammanhang, då vi i denna uppsats ignorerar inte bara inter- utan i så 

fall också intratextuella samband med verkets ovriga texter. Jag inser att mitt val av avgränsning i 

material framforallt styrts av konvention. Ett ifrågasättande av ett verks forforstådda enhet och 

4 Ibid., s. 344.

5 Introduktion till The Dark Blue i The Rosseti Archive, http://www.rossettiarchive.org/docs/ap4.d2.raw.html, hämtad 

13 December 2016.

6 Le Fanu, s. Xxix.

7 Ibid., s. 243.
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begränsning utgor dock inte ämnet for denna uppsats, utan jag kommer noja mig att behandla 

”Carmilla” fristående, och inkludera ramberättelsen i min forståelse av texten där det synes mig 

relevant.

Teori och metod

I The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre undersoker och definierar Tzvetan 

Todorov den genre som han kallar ”the fantastic”. Han intresserar sig foga for denna genre som en 

historisk storhet, utan är snarare intresserad av att skapa ett teoretiskt ramverk for hur denna genre 

kan forstås. Han forstår fantastik (the fantastic) som en genre där det råder tvekan mellan olika 

forklaringsmodeller; där vad som är illusoriskt, imaginärt och verkligt tycks svårt att avgora. 8 

Denna tvekan mellan forklaringsmodeller är situerad hos läsaren, inte läsaren som den psykologiska

individen, utan läsaren som är implicit i texten. Även berättelsens karaktärer kan tveka mellan de 

olika forklaringarna. Dessa karaktärer utgor då en sorts identifikationspunkt, i vilkas tvekan den 

implicita läsaren deltar. Men det är inte nodvändigt att karaktärerna i berättelsen tvekar mellan 

forklaringsmodellerna, utan det räcker att tvekan infinner sig hos textens mottagare. Han menar 

vidare att fantastik forutsätter en viss attityd till texten från dess implicita läsare, en läsart som inte 

forstår berättelsen som allegorisk eller poetisk, utan snarare som en sorts realistisk läsning av 

orealistiska händelser.9 Todorov undersoker fantastik i verkets struktur, en struktur som Todorov 

menar manifesteras i vad som forenklat kan kallas verkets ”point of view”, dess komposition och 

dess teman.10

Fantastik är en mellangenre, mellan två genrer som han kallar for det kusliga (the uncanny) och 

det forunderliga (the marvellous). Det kusliga innebär att det overnaturliga får en naturlig 

forklaring, det forunderliga innebär att det overnaturligas existens är tagen for given, som i sagans 

värld.11 Ett givet verk kan vara del av alla dessa tre genrer i olika skeden av berättelsen. En vanlig 

form for detta är att händelser, som under berättelsens gång synes oforklarliga eller overnaturliga, i 

berättelsens upplosning får en naturlig forklaring. Denna berättelse har då visat sig vara del av den 

kusliga genren, trots att berättelsen innan dess upplosning verkat tillhora den fantastiska genren. Att

en berättelse på detta sätt kan byta genrer inom ett givet verk anser inte Todorov vara problematiskt,

utan han verkar tvärtom forespråka en syn på texten som inte ”fetischerar” verkets helhet. Han 

menar dock att det även finns verk som helt och hållet ror sig inom en specifik genre.12

8 Tzvetan Todorov, The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, overs. Richard Howard (New York 

1975), s. 36-37.

9 Ibid., s. 33.

10 Ibid., s. 20 f.

11 Ibid., s. 44 ff.  

12 Ibid., s. 42 f.
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Tidigare forskning

I sin omfattande vampyrstudie Vampyrer. En kulturkritisk studie av den västerländska 

vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet beskriver Anna Hoglund vampyrens framväxt som

ett populärkulturellt fenomen. Hon sätter vampyrens assimilering och populärisering i den 

västerländska kulturen i samband med något som hon kallar maktimprovisation. Denna term, 

hämtad från Stephen Greenblatt, betyder att en hegemonisk kultur använder sig av och 

”improviserar på” strukturer och foreställningar i en fortryckt kultur och därmed okar sitt inflytande

och sin legitimitet.13 Hon undersoker bl a utifrån detta hur kyrkan har utovat sitt inflytande over 

osteuropeisk kultur genom att infoga lokal folklore i en kristen världsbild, genom den 

maktimprovisationsstrategi som Hoglund kallar absorbering.14 På olika sätt sammanfogades 

vampyrmyten med kristendomen; vem som riskerar att återuppstå som vampyr efter doden knyts till

personens gudfruktighet,vampyrerna kom i vissa fall att kallas Judas soner, med Judas som jordens 

urvampyr. Fordrivandet av vampyrer borjade plotsligt kräva präster och vigvatten.15 

I västeuropa blev vampyrmyten populäriserad under upplysningstiden, till foljd av två fall av 

påstådd vampirism i det nuvarande Serbien. Bonden Peter Plogojowitz och soldaten Arnold Paole 

sades hemsoka sina hembyar och dessa båda ”vampyrepidemier” krävde ett antal människoliv.16 

Dessa händelser fick stor uppmärksamhet i västerländsk press och upplysningens olika auktoriteter 

som Rousseau och Voltaire deltog ivrigt i ”vampyrdebatten”. Vampyren blev ett ideologiskt slagträ 

medelst vilket dessa olika herrar kunde positionera sig och sprida sina ideologiska budskap. Anna 

Hoglund menar dessutom att vampyren var en utmärkt symbol for det ociviliserade ost, mot vilket 

det upplysta väst kunde kontrasteras. Men trots att upplysningsmännen forsokte tillskriva 

vampirismen naturliga orsaker och avfärdade vampyrtron som vidskepligt nonsens, anser Hoglund 

det sannolikt att det hos det franska och engelska folket fanns en vilja att tro på det som talade for 

vampyrens existens, vilket än mer odlade en bild av osteuropa som ”ett skrämmande dunkelt och 

svårdefinierbart ’något’”.17

Anna Hoglund beskriver vidare den transformationsprocess vampyren genomgått for att gå från 

forruttnande kadaver på den osteuropeiska landsbygden till att bli en forfinad gentleman som hor 

hemma i en adelsmiljo.18 Hon menar att denna bild skapades i och med den roman som brukar 

betraktas som den forsta moderna vampyrberättelsen, John Polidoris The Vampyre (1819). I The 

13 Anna Hoglund, Vampyrer: En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-

talet (Diss. Växsjo 2009), s. 20-21.

14 Ibid., s. 44.

15 Ibid., s. 44-45.

16 Ibid., s. 52-53.

17 Ibid., s. 57-60.

18 Ibid., s. 61.
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Vampyre forses for forsta gången vampyren med adlig titel, Lord Ruthven, och denna vampyr, 

baserad på den samtida kändisforfattaren Lord Byron, framstod for sin publik som en blandning av 

verklighet och fiktion. Den fiktiva Lord Ruthven tillskrevs drag från Lord Byron, och fick samma  

sociala ställning som honom. Vampyren klättrade uppåt i samhällsklasserna, men den blev också, 

liksom poeten Byron, en evig outsider, en rebell som utmanade borgerliga normer.19

Den kvinnliga vampyren har parallellt en annorlunda utveckling. Anna Hoglund menar att den 

kvinnliga vampyren drar sin inspiration från den grekiska mytologiska gestalten Lamia. Lamia 

gestaltas omväxlande som vacker och ful, men alltid med ormlika drag. Enligt myten kunde Lamia 

växla skepnad mellan orm och människa, något som avspeglas i hennes mänskliga utseende, med 

ormlika ogon och vassa huggtänder.20 Hoglund menar att de Lamialika dragen hos den kvinnliga 

vampyren kom att forknippas med sjukdomslika drag. Kalla händer blev hos vampyrkvinnan 

indikativa for en allvarlig sjukdom, istället for att vara ormlikt kalla. Ormlika blanka ogon blev 

feberblanka ogon. 21Hoglund forknippar dessa sjukdomstecken med lungsjukdomen TBC. Hoglund 

menar att vampyren Carmilla lider av något som liknar frånvaroattacker och krampaktiga anfall, 

som ibland är symptom på lungsjukdomen.22 

Hoglund menar att den litterära framställningen av en sjuklig, vampyrisk kvinna utgjorde en 

maktimprovisation som syftade till att fortrycka kvinnor som ville ta del av det offentliga rummet, 

kvinnor som var både intellektuellt och sexuellt aktiva och som hotade den patriarkala hegemonin.23

Carmilla beter sig okvinnligt, och i forhållande till Laura beter sig Carmilla som en manlig 

uppvaktare, enligt Hoglund. Dessutom är Carmilla vetgirig och tycks kunnig i samtidens 

vetenskap.24 Hoglund menar att berättelsen, liksom andra samtida berättelser om kvinnliga 

vampyrer, är tydliga exempel på en fortryckande patriarkal diskurs. Fruktan for den upproriska 

kvinnan gors extra tydlig i hur vampyrkvinnorna i berättelserna lierar sig med varandra, liksom 

Carmilla tycks samarbeta med sin påstådda moder samt den tredje kvinnan i deras resesällskap. 

Dessa vampyrkvinnor bestraffas med doden i berättelserna, och Hoglund menar att de inte får 

existera inom den patriarkala diskursen.25

Nina Auerbach tar upp ”Carmilla” i boken Our Vampires, Ourselves, en genomgång av den 

litterära och cinematografiska vampyrgestalten. Hon menar att Carmilla skiljer sig från andra av 

1800-talets vampyrer genom sitt forhållande till Laura. Andra av 1800-talets vampyrromaner 

19 Ibid., s. 92-97.

20 Ibid., s. 76-77.

21 Ibid., s 176-179.

22 Ibid., s. 185-186.

23 Ibid., s. 183.

24 Ibid., s. 187-189.

25 Ibid., s. 194-196.
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innehåller en underton av homoerotiskt begär, mellan manliga vampyrer och andra manliga 

karaktärer. De kvinnliga karaktärerna utgor enbart foda for vampyrens biologiska begär, det är män 

som väcker vampyrernas känslor. Carmilla begär till Laura är mycket mer uttalat, hon agerar ut det 

erotiska begär som goms undan av de manliga vampyrerna. Dessutom, menar Auerbach, så delar 

Carmilla upp sina känslor på ett annat sätt en de manliga vampyrerna. For henne är det bondflickor 

som är enbart foda, medan borgerliga flickor blir objekt for hennes kärlek. Distinktionen sker 

mellan klass istället for kon.26 Le Fanus porträtt av vampyren skiljer sig enligt Auerbach från 

samtida vampyrberättelser genom sin vardaglighet. Vampirismens verkningar forknippas med kallt 

vatten snarare än med blod och månljus.27 Auerbach menar att Le Fanus vampyr, istället for att vara 

ett ockult monster, är en skräckbild sprungen ur ”the Victorian dream of domestic cozyness.”28 

I sin avhandling Satanic feminism kommenterar Per Faxneld ”Carmilla” i kapitlet ”Satan as the 

Emancipator of Woman in Gothic Literature”. Han ser Carmilla som en fiende till den specifikt 

kristna patriarkala ordningen. Hon utgor en kombination av en okristlig, en demon, och en sexuellt 

aggressiv, abnorm kvinna, som måste besegras av kristna män.29 Han menar att det i berättelsen inte

kan utläsas någon ”sympathy for the devil”, utan att den är berättad ”quite unambigiously from the 

hegemonic perspective of the Christian-patriarchal order”.30 Denna läsning kan ses som ett uttryck 

av Faxnelds tveksamhet infor det han kallar ”counter-reading as a strategy in present-day 

scholarship”.31 Detta är en läsart som han menar exemplifieras av Gilbert och Grubars läsningar av 

romantiska texter som Miltons Paradise Lost, en läsart där feministiska litteraturvetare ser texter 

som Faxneld anser är tämligen misogyna, som emancipatoriska eller subversiva. Han tar även upp 

en lesbisk litteraturteori, som medvetet, genom så kallat ”perversa” motläsningar (”counter-

readings”), soker att destabilisera heteropatriarkala texter. Detta är läsarter som Faxneld tar avstånd 

från ur vetenskaplig synpunkt. Denna typ av feministiska motläsningar utgor istället studieobjektet 

for hans avhandling.32

I sin essä ”Who's afraid of Carmilla? Le Fanus ’Carmilla’: Gender and power” visar Tomazs 

Fisiak hur Carmilla är en variation på den gotiska skräckens klassiska tema, tyrannen och ”jungfrun 

i nod”. I genredefinierande verk som The Castle of Ortranto (1764) och The mysteries of Udolpho 

(1794) utgors denne tyrann av en manlig gestalt, och den milda ungmons lidanden orsakade av den 

26 Auerbach, s. 38-42.

27 Ibid., s. 44.

28 Ibid.

29 Per Faxneld, Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-century Culture (Diss. Stockholm 

2014), s. 249 ff.

30 Ibid., s. 252.

31 Ibid., s. 38.

32 Ibid., s. 38-43.
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despotiske patriarken är ett återkommande tema i det sena 1700-talets gotiska skräck.33 Fisiak tar 

även upp antihjältinnor som ett återkommande inslag i den gotiska skräcken, som fungerar som 

kontraster till hjältinnornas helgonlikhet. Dessa kvinnor är aristokratiska och mäktiga, och Fisiak 

menar att de fungerar som en sorts kritik av en sorts aristokratisk lastbarhet, men också att den makt

de innehar kan ses som utmanande for en manlig hegemoni. Han tar även upp forforerskan Matilda 

i Matthew Lewis berättelse The Monk (1796), som är den som leder in berättelsens huvudperson på 

en bana av forfall. Tillsammans utgor dessa karaktärer den gotiska tradition som banade vägen for 

karaktären Carmilla, menar Fisiak.34

Fisiak framhäver Carmilla som skräckinjagande framforallt for män och att hon aktualiserar 

manlig oro. Han argumenterar for att Carmilla stor den patriarkala sociala ordningen, genom sitt 

otyglade, homosexuella begär, och genom att vara en sk. stark kvinna, en kvinna som inte tycks 

styras eller forsorjas av en man, en nid- eller skräckbild av ”den nya kvinnan”. 35 Han refererar till 

Simone de Beauvoirs text Det andra könet (1949), och positionerar Carmilla som detta andra, men 

som den som misslyckas med att leva upp till det som tillskrivs femininitet; hon inkräktar på 

männens område.

I Tamar Hellers läsning ”The Vampire in the house: Hysteria, female sexuality, and female 

knowledge in Le Fanu's ’Carmilla’” drar hon paralleller mellan vampyren och hysterikan. Läkaren 

Weir Mitchell skriver 1877 om hysterikan: ”A hysterical girl is […] a vampire who sucks the blood 

of the healthy people about her; and I may that pretty surely where there is one hysterical girl there 

will be soon or late two sick women”.36 I hennes läsning speglar Carmillas vampirism tillstånd 

relaterade till hysteri, anorexi och menstruation. Anorexi forstods under 1870-talet som en 

hysterirelaterad diagnos, som kan spåras i Carmillas ovilja att äta, att hon sover länge, och att hon 

knappt kan gå utan att bli utmattad. Men på andra sidan detta spektrum så ansågs hysterikan 

karaktäriseras av starka begär, perioderna av självsvält forbyts i perioder av ”nymfomani”. Även 

Carmillas lognaktighet ryms inom diagnosen.

Carmillas dagliga svaghet och forljugenhet doljer en otyglad och hotfull sexualitet, menar Heller.

Hon visar hur uppfattningen om kvinnlig homoerotik och autoerotik kunde blandas med varandra, 

och hur Carmilla fungerar som en autoerotisk spegling av Laura. 37

Tammis Elise Thomas undersoker i ”Masquerade Liberties and Female Power in Le Fanu's 

33 Tomasz Fisiak, ”Who's Afraid of Carmilla? Le Fanu's ’Carmilla’: Gender and Power”, All that Gothic (2014), E-bok,

s 138.

34 Ibid., s. 139.

35 Ibid., s. 140-142.

36 Weir Mitchell, citerat i Tamar Heller, ”The Vampire in the House: Hysteria Female Sexuality, and Female 

Knowledge in Le Fanu's ’Carmilla’ (1872)”, The New Nineteenth Century: Feminist Readings of Underread Victorian 

Fiction (Hoboken 2012), E-bok, saknar sidangivelser.

37  Ibid.
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Carmilla” maskeradmotivet i ”Carmilla”. Hon jämfor kort med Todorovs syn på det overnaturliga 

elementet som något inbrytande, som stor ordningen och utgor berättelsens katalysator. På samma 

sätt är det med maskeraden, eller karnevalmotivet. Thomas menar att vampyrmyten är nära kopplad 

till detta maskeradmotiv. Carmilla gommer inte bara sin vampyridentitet bakom sin forklädnad, 

utan doljer även en lesbisk identitet.38 Maskeradmotivet lämpar sig enligt Thomas väl for berättelser

om det tabubelagda, och hon tolkar många händelser i ”Carmilla” som omskrivningar for det 

sexuella begäret mellan Carmilla och Laura. Thomas ser Carmillas ”penetrerande” tänder som en 

omskrivning for en konsoverskridande sexuell kontakt.39 Vidare så ser Thomas maskeraden som en 

upp och nervänd tillvaro som oppnar for homosexualitet, och (sexuell) frihet for kvinnor. Detta är 

centralt for Thomas tolkning av ”Carmilla” som en subversiv text som fortäckt kan visa upp en 

revolutionär bild av kvinnlig auktoritet och kvinnligt begär.40

Undersökning

Kusligt, fantastiskt och förunderligt i ”Carmilla”

Det fantastiska existerar for Todorov i en tveksamhet infor valet mellan två forklaringsmodeller: 

den naturliga och den overnaturliga forklaringen. Eller som han uttrycker det: ”The fantastic is that 

hestitation experienced by a person who knows only the laws of nature, confronting an apparently 

supernatural event.”41 I ”Carmilla” finns det många exempel på båda dessa forklaringsmodeller. Vi 

skall undersoka dessa olika forklaringar, deras karaktär och plats i narrativet. 

Det forsta omnämnandet av det overnaturliga sker i Lauras återberättande av ett barndomsminne.

Hon vaknar upp mitt i natten och upptäcker att en ung, okänd kvinna sitter brevid hennes säng. Hon 

lugnas av hennes närvaro, och somnar om, men vaknar, skrämd, av en känsla som av två nålar som 

sticks in i hennes brost, och den okända unga kvinnan flyr undan, skrämd av Lauras skräckslagna 

utrop.42 Vi kan här ana Todorovs två forklaringsmodeller. Den overnaturliga forklaringen är att det 

verkligen var en kvinna där, som sedan spårlost forsvunnit. Tjänstefolket letar forgäves igenom 

hennes rum, men noterar att en plats i Lauras säng är varm, som att någon annan har legat där.43 

Laura själv verkar tolka händelsen som verklig: ”I knew the visit of the strange woman was not a 

dream; and I was awfully frightened.”44 Hennes far bistår med en naturlig forklaring och forsäkrar 

38 Thomas, Tammis Elise, ”Masquerade Liberties and Female Power in Le Fanu's Carmilla”, The Haunted Mind: The 

Supernatural in Victorian Literature (1999), s. 40-43.

39 Ibid., s. 44 f.

40 Ibid., s. 47.

41 Todorov, s. 25.

42 Le Fanu, s. 246.

43 Ibid., s. 247.

44 Ibid.
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att det bara var en drom, vilket forstås är en tolkning som ligger nära till hands, men en tolkning 

som inte Laura for fram i detta skede av historien. Senare, i sitt forsta mote med Carmilla, som 

Laura känner igen som den okända kvinnan från sitt barndomsminne, berättar Carmilla hur hon 

hade en drom som precis speglar Lauras barndomsminne. Laura svarar då: ”[I]n vision or reality, I 

certainly saw you.”45

En ”sjukdom” sprider sig over området efter Carmillas ankomst. Ett antal flickor i omgivande 

byar dor under mystiska omständigheter. Det är, forstår vi senare, Carmillas verk. Men Laura ger 

dessa dodsfall naturliga forklaringar. När hon återberättar vad hon hort om dessa så säger hon: ”the 

poor girl who fancied she saw a ghost […] she thought something seized her by the throat as she lay

in bed” [min kursivering].46 Laura tolkar dessa händelser som sjukdom. Återigen har hennes fader 

rollen som den auktoritet som forsäkrar att dessa händelser är naturliga: ”Papa says such horrible 

fancies do accompany some forms of fever.”47

När Laura själv på natten blir attackerad av vampyren, som vi måste forstå det som, så kallar hon

det for en drom: ”I had a dream that night […] I cannot call it a nightmare, for I was quite conscious

of being asleep. But I was equally conscious of being in my room […].”48 Dessa dromepisoder är 

kanske de som tydligast exemplifierar Todorovs fantastiska genre. Laura kallar dem for drommar, 

men: ”[E]ven now, I recall the occurence of that night. It was no such transitory terror as a dream 

leaves behind it.” Var det verkligen en drom? Forståelsen av Carmilla som en vampyr antyder något

annat. Men forstår Laura någonsin att Carmilla är en vampyr? Det sägs rakt ut av general 

Spielsdorf. 49 Men detta avslojande tycks inte skaka om Lauras upfattning av sin mystiska gäst. Som

Thomas påpekar verkar Laura mer bekymrad over Carmillas forsvinnande än av att hon skulle vara 

en vampyr. 50

Todorov påpekar att fantastik karaktäriseras av två stilistiska grepp (”stylistic devices”), 

användandet av imperfekt och modalitet. Todorov menar att användandet av imperfekt-tempuset 

skapar en distans mellan berättaren och karaktären i berättelsen (vilket i hans exempel, precis som i 

vår berättelse, är samma person), såtillvida att vi forblir ovetande om berättarens hållning till 

berättelsen.51 Den implicita läsaren får indikationer på att Laura ser på tidigare nämnda drom som 

just en drom, men detta tempus, i kombination med jag-perspektivet, gor att vi har svårt att avgora 

huruvida det är berättelsens Laura eller berättaren Laura som tänker detta. Vad det gäller 

45 Ibid., s. 259.

46 Ibid., s. 266.

47 Ibid., s. 267.

48 Ibid., s. 278.

49 Ibid., s. 312.

50 Thomas, s. 59.

51 Todorov, s. 38 f.
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modalisation skiljer sig ”Carmilla” betydligt från Todorovs exempel. Todorovs exempel från 

Aurelia svämmar over av språkliga konstruktioner som ”It seemed to me... I believed... I felt...”, 

som introducerar en ambiguitet till den språkliga utsagan. I ”Carmilla” kan vi finna motsatsen: 

”[My story] is not only true, nevertheless, but truth of which I have been an eye-witness.”52 Eller: ”I

certainly saw you...[It] was certainly not a dream [Min kursivering].”53Detta när hon talar om den 

forsta drommen hon kan minnas. Men senare drommar beskrivs betydligt mer ambivalent, med 

meningar som: ”I felt a stinging pain as if two large needles darted […] deep into my breast […] 

The figure appeared to have changed its place [Min kursivering]...”54 Men i stora delar av 

berättelsen lyser dessa språkliga konstruktioner med sin frånvaro. Det finns en forklaring till detta: 

trots att Laura är både berättare och berättelsens huvudperson så uttrycker hon sig mycket lite i 

texten om motet med det overnaturliga. Forutom i dromepisoderna är det inte Lauras egen berättelse

som tar foreträde, utan andra personer berättar eller ger sina tolkningar av händelserna, som i fallet 

med de insjuknade bondflickorna, som tror sig sett spoken. Överhuvudtaget upptas en ganska liten 

del av berättelsen med berättelser om det overnaturliga, eller det som hor hemma i Todorovs genre 

det forunderliga.

Thomas pekar i sin analys av ”Carmilla” på att vampyrberättelser har en viss narrativ struktur. 

Vampyrer är utklädda till människor, och i deras berättelser aktualiseras en spänning mellan denna 

hemlighet och dess avslojande, mellan bedrägeri och sanning.55 I storre delen av berättelsen tror 

Laura att Carmilla är en vanlig människa. Carmilla ger också naturliga forklaringar till Lauras 

drom-upplevelser: ”I used to think that evil spirits made dreams, but our doctor told me it is no such

thing […] It is nothing magical, it is simply natural.”56 Liksom en detektivroman så ror sig 

berättelsen om Carmilla från mysterium till avslojande. Todorov noterar också denna egenhet i det 

fantastiska narrativet; den fantastiska berättelsens tid är irreversibel. Avslojandet, den overnaturliga 

händelsen, forändrar läsarens forståelse av berättelsen i ovrigt. Så menar Todorov, att omläsningar 

av fantastiska berättelser är en sorts metaläsningar, enbart i den forsta läsningen är läsarens 

identifikation med karaktärerna, med en fantastisk tvekan, mojlig.57 Skall man då forstå att 

läsningen av ”Carmilla” forändrats när jag läst boken, och från borjan vet att hon är en vampyr? Vi 

skall se hur denna forståelse av Carmillas sanna väsen framställs i berättelsen.

Den forsta som upptäcker Carmillas väsen, bortom hennes forklädnad som människa, är en 

”kvacksalvare” som besoker slottet. Han upptäcker att Carmillas tänder är ovanligt vassa, ”like a 

52 Le Fanu, s. 248.

53 Ibid., s. 259, s. 247.

54 Ibid., s. 278.

55 Thomas, s. 42.

56 Le Fanu, s 280 f.

57 Todorov, s 89 f.
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needle”, och erbjuder sig att slipa ner dem, vilket gor Carmilla vredgad. Den andra personen som 

känner igen Carmilla som vampyr är general Spielsdorf. Generalen berättar om sin nieces bortgång 

och en mystisk gäst, Millarca, och denna berättelse speglar det vi läst i Lauras berättelse. Parallellt 

med att generalen berättar färdas sällskapet mot en overgiven by, där familjen Karnstein levde for 

ett sekel sedan. Generalen antyder att grevinnan Mircalla Karnstein fortfarande är vid liv. De moter 

en gammal skogsvaktare, som berättar hur byn blev overgiven på grund av ”revenants”, levande 

doda, vampyrer.58 Denna berättelse är utan fantastiska markorer, vi befinner oss nu i den 

forunderliga genren. Efter detta avbrott fortsätter generalens historia, som nu har hunnit upp Lauras 

historia och fortsätter bortom hennes; fantastisk tvekan återkommer, när generalen nu återberättar 

hur han fick upplysningen om att deras mystiska gäst, Millarca, var en vampyr:  ”Nothing, you will 

say, could be more absurd than the learned man's letter [to me]. It was monstrous enough to have 

consigned him to a madhouse. He said that [my niece] was suffering from the visits of a vampire!”59

Men han foljer brevets instruktion, och gommer sig i sin nieces rum under natten. Där får han se 

Millarca, och forsoker doda henne, men hon flyr. När sedan Carmilla moter sällskapet, känns hon 

genast igen av generalen, som anfaller henne med en yxa, och hon flyr. Generalen bekräftar att 

Carmilla är densamma som besokaren Millarca och grevinnan, vampyren, Mircalla Karnstein.

Laura verkar så småningom, en aning tvekande, acceptera den overnaturliga forklaringen: 

You have heard, no doubt, of the appalling superstition that prevails in Upper and Lower Styria, in 

Moravia, Silesia, in Turkish Servia,* in Poland, even in Russia; the superstition, so we must call it, of 

the Vampire. If human testimony, taken with every care and solemnity, judicially, before commisions 

innumerable, each consisting of many members, all chosen for integrity and intelligence, and 

constituting reports more voluminous perhaps than exists upon any other class of cases, is worth 

anything, it is difficult to deny, or even doubt the existence of such a phenomenon as the Vampire.*

 For my part I have heard of no theory by which to explain what I myself have witnessed and 

experienced, other than that supplied by the ancient and well-attested belief of the country.60 

Forst kallar hon det for vidskepelse, sedan forsoker hon ge denna forklaring belägg på ett 

närmast vetenskapligt sätt. Hur det overnaturliga kopplas ihop med osteuropeisk vidskepelse skall 

vi återkomma till när vi talar om tematiseringen av den andra.

Den sista personen som forklarar Carmillas sanna väsen är baron Vordenburg. Baronen är något 

av en ockult vetenskapsman, vilket får romanens upplosning att bära drag av både det forunderliga 

och det kusliga; det kusliga for att Vordenburg här forklarar romanens händelser, ”the paranormal 

explained” som Todorov karaktäriserar den kusliga genren. Men händelserna får inte en naturlig 

forklaring, utan det overnaturliga blir istället en naturvetenskap, vilket snarare pekar mot den 

58 Le Fanu, s. 304-308.

59 Ibid., s. 310.

60 Ibid., s. 315.
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forunderliga genren; det overnaturliga tas for givet. Ramberättelsens doktor Hesselius är, liksom 

baronen, också en vetenskapsman som undersoker det overnaturliga. När ”Carmilla” ges ut i denna 

form så finns således en indikation om denna forklaringsmodell, det overnaturliga som vetenskap. 

Lauras berättelse sägs hänga samman med en essä skriven av doktor Hesselius, som behandlar 

samma ämne, ett ämne som beskrivs sålunda: ”involving, not improbably, some of the profoundest 

arcana of our dual existence, and it's intermediates”.61 Hur det verkliga och det overnaturliga ska 

forstås och skiljas åt forklaras inte närmare hos Todorov, utan vi lämnas en common-sense 

forklaring om att det ”verkliga” korresponderar med det som allmänt anses vara verkligt.62 Den 

esoteriska inramning som ”Carmilla” ges genom sin ramberättelse och omgivande texter i In a 

Glass Darkly luckrar ytterligare upp distinktionen mellan detta ”verkliga” och det overnaturliga.63

När Carmilla forgors är Laura inte närvarande, utan hon återberättar denna scen utifrån ”a copy 

of the report of the Imperial Commision”.64 Bl. a. Per Faxneld noterar att Carmilla forgors av män, 

och således återställes en heteropatriarkal (kristen) ordning.65 Men detta är inte triumfatoriskt 

återgivet, utan snarare ganska torrt och ”objektivt”. Och jag tycker mig kunna forstå viss fantastisk 

tvekan även nu. Carmilla beskrivs som en vanlig, levande människa, om än hon ligger i en kista 

fylld med blod, även om denna beskrivning enligt berättaren tydligen sammanfaller med ”all the 

admitted signs and proofs of vampirism”.66 När hon dodas så skriker hon, inget omänskligt skrik, 

utan tvärtom: ”[I]n all respects [a shriek] such as might escape from a living person in their last 

agony.”67 Hur annorlunda är inte denna beskrivning av vampyrens dod, från hur senare Bram Stoker

i Dracula beskriver den snarlika scen där vampyren Lucy dodas: ”The Thing in the coffin writhed; 

and a hideous, blood-curdling screech came from the opened red lips.”68 Här är Lucy fortingligad 

och ”annan”, Carmillas dod betonar istället hennes mänsklighet.

Den andras tema

Todorov ser två sorters tematik i fantastiken, en tematisering av självet, och en tematisering av den 

andra. ”Carmilla” tycks vara ett tydligt exempel på det senare. Den andras tema är, forklarar 

Todorov, sexualitet och begär, eller i psykoanalytiska termer, libido.69 Todorov noterar att begäret i 

61 Ibid., s. 243.

62 Todorov, s. 41.

63 For en diskussion av esoteriska teman i In a Glass Darkly hänvisar jag till Devin P Zuber, ”Swedenborg and the 

disintegration of language” i Victorian Sensations: Essays on a Scandalous Genre (Columbus 2006), s. 74-84, samt 

McCormack, s. 148-194.

64 Le Fanu, s. 316.

65 Faxneld, s. 252.

66 Le Fanu, s. 315.

67 Ibid., s. 315 f.

68 Bram Stoker, Dracula(New York 1981), s. 231.

69 Todorov, s. 126 f.
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den fantastiska litteraturen ofta sammankopplas med våld, grymhet och dod. Den kopplingen är 

också tydlig i ”Carmilla”. När Carmilla talar om sin kärlek till Laura, pratar hon också ofta om 

doden: ”I live in you; and you would die for me, I love you so.”70, ”You must come with me, loving 

me, to death”.71 Eller när Carmilla fortäckt berättar om hur hon själv blev vampyr: ”[A] cruel love

—strange love, that would have taken my life. Love will have its sacrifices. No sacrifice without 

blood.”72 Varfor detta likställande av dod och kärlek? En mojlig tolkning är att detta är vampyrens 

begär, att vampyrens begär är på samma gång mordiskt och kärleksfullt. Det är också forklaringen 

baron Vordenburg ger Carmillas beteende: 

[The vampire's] horrible lust for living blood supplies the vigour of its waking existence. The vampire 

is prone to be fascinated with an engrossing vehemence, resembling the passion of love, by particular 

persons. […] It will never desist until it has satiated its passion, and drained the very life of its coveted 

victim. But it will, in these cases, husband and protract its murderous enjoyment with the gradual 

refinement of an epicure, and heighten it by the gradual approaches of an artful courtship.73

Todorovs exempel ror sig uteslutande om berättelser med manliga huvudpersoner. Temat den 

andra handlar inte bara om sexualitet, utan också om den sexuella kvinnan. Men jag skulle vilja 

påstå att det snarare handlar om männens begär, realiserat och externaliserat i, eller genom, en 

djävulskvinna. Männens begär väcks till liv och leder till lidande och dod, männens skräck är 

kanske inte så mycket for djävulskvinnan, utan for de känslor hon väcker hos dem. Som i ett 

exempel Todorov hämtat ur The Monk: ”A sensation till then unknown filled his heart with a 

mixture of anxiety and delight […] ’Hold!’ he cried, in a hurried, faltering voice; ’I can resist no 

longer!’”74 Fisiak pekar på karaktären Matilda i The Monk som en foregångsgestalt till Carmilla. 

Matilda är forforerskan som får munken Ambrioso att begå fruktansvärda handlingar.75 Men det är 

inte hon som utfor dem; det är Ambriosos egna begär som beskrivs som ”worked up to frenzy”, 

”his ill-regulated passions [min kursivering]”.76 Som Todorov uttrycker det om The Sargossa 

Manuscript (1804-10): ”[T]he devil's gift is the wakening of desire, which nothing can ever 

afterward bring to an end.”77 Männen kämpar mot sina egna begär. 

Hellers undersokning av Carmilla är titulerad ”The Vampire in the House”, en tydlig allusion till 

dikten ”The Angel in the House” (1854-62). Denna dikt anses fånga det viktorianska kvinnoidealet, 

kvinnan som en ängel, ren, oskuldsfull, trostande och mild, men också som tillhorande hemmet, det 

privata livet.78 Hellers ”The Vampire in the House” är då dennes motbild, tolkar jag det som, även 

70 Le Fanu, s 274.

71 Ibid., s. 276.

72 Ibid., s. 277.

73 Ibid., s. 317.

74 Matthew Lewis, citerad i Todorov, s. 127.

75 Fisiak, s 139.

76 Lewis citerad i Todorov, s. 127.

77 Todorov, s. 129

78 The Norton Anthology of English Literature, Volume E: The Victorian Age(New York 2012), 9:de upplagan, red. 
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om Heller inte tar upp uttrycket ”The Angel in the House” och dess betydelse i sin text. Utifrån 

Todorov skulle jag vilja gora foljande tolkning: ”The Angel in the House” har rollen som den 

trostande ängeln, i en kapitalistisk, avmystifierad omvärld. Hustruns roll är, i denna nya värld, att 

vara ett sorts moraliskt ankare. Djävulskvinnans roll är den omvända; Matilda leder bort Ambrioso 

från moralen, till ett tillstånd av fullkomligt känslorus, otyglad passion.79

Djävulskvinnan existerar, menar jag, inte i hennes själva karaktär, utan i en viss relation som 

upprättas mellan henne och en man. Hur ska vi kunna forstå denna relation mellan en djävulskvinna

och en annan kvinna? Todorov tar upp att den fantastiska litteraturen innehåller många exempel på 

”abnorm” kärlek, han talar då om incest, ”supernumerär” (flersam) kärlek, samt homosexualitet. 

Han tar även upp sadism och nekrofili.80 Det mesta av detta stämmer overrens med innehållet i 

”Carmilla”: det incestuosa i att Laura själv härstammar från familjen Karnstein, som Carmilla 

tillhor, det homosexuella begäret mellan Carmilla och Laura, det nekrofila i att Carmilla är dod, 

uppstigen ur sin grav, samt det sadistiska inslagen i Carmillas kärlek, hennes blodsutgjutande 

tänder. Men dessa kategorier, i det andras tema, forstås av Todorov som relationen mellan ”man and

his desire [min kursivering]”.81 Vad händer när det handlar om ”woman and her desire”?

Fisiak beskriver Carmilla som den Andra(här med versal, efter de Beauvoirs ”l'Autre”) efter hur 

de Beauvoir använder begreppet for att undersoka hur det kvinnliga konstruerats som den Andra i 

forhållande till mannen, som utgor det normativa. Fisiak menar att Carmilla utmanar den maskulina 

definitionen av femininitet genom att i sitt beteende inkräkta i den manliga sfären, utova sin agens, 

etc. Men hur är det då med Laura? Är hon inte också den Andra i denna mening? Todorov skriver: 

”If the themes of the self implied an essentially passive position, we note here [in the theme of the 

other], by way of distinction, a powerful action on the surrounding world: man no longer remains 

an isolated observer, he enters into a dynamic relation with other men.”82 En berättelse om aktivitet. 

Detta tycks stå i skarp kontrast mot lyckad femininitet, som de Beauvoir menar är att ge upp sin 

agens, att bli ”object and prey”.83 Hur aktiv är Laura egentligen i sin berättelse? Auerbach noterar 

hur Lauras berättelse overtas av andra, av männen, experterna, och språket blir mer officiellt eller 

formellt.84 Även Heller noterar detta overtagande, hon menar att Lauras kunskap mer och mer 

formedlas genom män, som general Spielsdorf, olika läkare, baron Vordenburg och i slutändan även

genom Hesselius och hans lärljunge, som är de som gor denna text tillgänglig for läsaren. For Heller

Stephen Greenblatt, s. 1608.

79 Jämf. Todorov, s 127: ”We are in the presence here of an experience incomparable, in its intensity, to any other.”

80 Ibid., s. 131 f.

81 Ibid., s. 139

82 Ibid.

83 Simone de Beauvoir, citerad i Fisiak, s. 142.

84 Auerbach, s. 46.
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innebär detta overtagande en patriarkal intervention, en intervention mot en process där Carmilla 

introducerar Laura for kvinnlig kunskap. Hon kopplar samman ”Carmilla” med berättelsen The 

Bostonians (1885-86), och menar att båda dessa berättelser sammankopplar lesbianism med en 

kvinnlig intellektuell samvaro.85 Det begär som Carmilla aktiverar hos Laura är då inte det 

destruktiva begär som finns i Todorovs studieobjekt. Huvudpersonerna i Todorovs berättelser 

forsoker fly från sina begär, tillbaka till en religios asexualitet eller till en helgonlik modersgestalt.86

Laura forsoker inte fly, hennes relation till sitt begär visar sig annorlunda. Lauras moder är 

frånvarande i berättelsen, men vi vet att hon stammar från Karnsteins, släkten som Carmilla tillhor. 

Något som skulle kunna forstås som Lauras moders rost är närvarande vid ett tillfälle i berättelsen. I

en drom hor hon en rost säga: ”Your mother warns you to beware of the assassin.”87 Denna 

formaning foljs av en vision av Carmilla i sitt nattlinne, dränkt i blod. Todorov nämner ett liknande 

exempel: I Jacques Cazottes Le Diable Amoureux (1772) drommer huvudpersonen Alvaro att han 

blir knuffad utfor ett stup av Biondetta (”djävulskvinnan” i detta verk), men han blir räddad av sin 

moders hand. 88 Senare i Le Diable Amoureux så räddar sig också Alvaro undan Biondetta genom 

att fly till sin moder. På så sätt kan han främja sig från sitt eget begär. Men hos Laura får modern 

inte samma roll. Thomas menar att denna varning i en heterosexistisk läsning av texten självklart är 

en varning for vampyren Carmilla, men att Laura istället tolkar varningen som en varning for att 

Carmilla skall bli mordad. Lonnmordaren som varningen här gäller är i så fall general Spielsdorf, 

vilken som bekant senare faktiskt mordar Carmilla, menar Thomas.89 I Todorovs exempel är 

varningen entydig, i ”Carmilla” ser vi hur varningen får en dimension av ambiguitet, en fantastisk 

tvekan mellan Carmilla som den som utgor faran eller den som är i fara. 

Den andra, den främmande och den abjekta

Vi har noterat att Todorov talar om den andra främst som ett objekt for sexuellt begär.  När han talar

om djävulskvinnan i Le Diable Amoureux så identifierar han henne som en inkarnation av det 

sexuella begäret.90 Samtidigt noterar han att begäret och djävulen inte är allegoriskt forknippade, 

utan är teman som existerar sida vid sida. 91 I ”Carmilla” omges vi av en annan sorts andra, en 

kolonial, osteuropeisk sådan. Vampyren är ett osteuropeiskt monster. Berättelsen talar om ”oupires”

innan den talar om vampyrer. Det är ”kvacksalvaren” som vi tidigare nämnde som uttalar detta 

85 Heller.

86 Todorov, s. 129 f.

87 Le Fanu, s. 283.

88 Todorov, s 130.

89 Thomas, s. 60.

90 Todorov, s. 127.

91 Ibid., s. 143.
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namn: ”Will your ladyships be pleased to buy an amulet against the oupire,* which is going like the

wolf, I hear, through these woods, […] They are dying of it right and left.”92

Han namnger den mystiska sjukdomen, och kallar den for ”oupire”. Notera uttalandets 

ambiguitet: sjukdomen tar fysisk form och jagar ”som vargen”. Kvacksalvaren utgor inte direkt 

någon auktoritet: han karaktäriseras som en lurendrejare, eller snarare som en narr: han får både 

Laura och hennes pappa att skratta med sina upptåg, får vi veta. Han är deformerad, puckelryggig, 

människolik snarare en mänsklig, hans tänder beskrivs som ”fangs” och han är klädd med ”more 

straps and belts than [Laura] could count”.93 När Laura nämner ordet vampyr är det som ”the 

appalling superstition that prevails in Upper and Lower Styria, in Moravia, Silesia, in Turkish 

Servia,* in Poland, even in Russia”.94 Vampyren är exotisk, och Le Fanus berättelse utspelar sig 

långt borta från hans läsares viktoriansk-anglosaxiska vardag. Hoglunds beskrivning av hur 

vampyren spelade en roll som ”symbol for det morka, vidskepliga och ociviliserade ost” tycks här 

på så vis aktualiserad.95 

Vi har nämnt att baron Vordenburgs forklaring, som tar vampyrernas existens for given, gor att 

vi närmar oss den forunderliga genren. Todorov delar upp denna genre i underkategorier; vad vi här

närmar oss, menar jag, är det Todorov kallar ”the exotic marvelous”. Denna genre karaktäriseras av 

att vi befinner oss i ett (for den implicita läsaren) okänt land, det overnaturliga beskrivs som 

naturligt, och distinktionen uppfattas bara av den moderna läsaren.96 Det okända landet utgors här 

av osteuropa: det skapar en fantastisk tvekan mellan vampyrer som osteuropeisk vidskepelse och 

vampyrer som något som faktiskt existerar i det morka, okända ost.

Fisiak beskriver Carmilla som den Andra efter Simone de Beauvoirs Det andra könet. Men 

också som abjekt, efter hur Julia Kristeva använder denna term i Powers of Horror: an Essay on 

Abjection (1980). Det abjekta är en perversitet som utmanar den ordnade identiteten och det 

ordnade systemen. Det monstrosa eller abjekta är det som är på gränsen eller går over gränsen, 

mellan människa och djur, mellan normal och abnorm sexualitet, mellan overnaturligt och naturligt,

samt mellan den välformade och den groteska kroppen, menar Fisiak.97 Fisiak tycks bara se detta 

abjekta i berättelsens vampyrer. Men jag vill mena att även andra karaktärer bär det abjektas 

markorer: både kvacksalvaren och baron Vordenburg. Vi har noterat hur kvacksalvarens står vid 

denna gräns till deformitet och djuriskhet. Baronen beskrivs av Laura som ”one of the strangest-

looking men I ever beheld […] His face was brown and dried in deep furrows; he wore an oddly-

92 Le Fanu, s. 268.

93 Ibid., s 267 f.

94 Ibid., s 315.

95 Hoglund, s. 59.

96 Todorov, s. 55 f.

97 Fisiak, s. 142 f.
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shaped hat with a broad leaf […] [He] walked slowly, with an odd shambling gait […] his lank 

hands, in old black gloves ever so much too wide for them, waving and gesticulating in utter 

abstraction.”98 Och senare: ”The Baron's grotesque features puckered up into a mysterious smile”.99 

Även han tycks grotesk, deformerad, även om generalen mottar honom som en hjälte. Vad delar 

båda dessa karaktärer forutom sitt groteska yttre? De är båda insatta i vampirismen, men de tycks 

också båda i berättelsen forknippas med allt det vidskepliga eller också det ockulta, den dolda 

vetenskapen. Kvacksalvaren bär med sig de magiska varelserna mandragora och salamander, 

ihopsydda av andra djur, med andra ord, inte verkliga, fejk. Baronens koppling till det overnaturliga

beskrivs som desto mera verklig. Laura beskriver hans boksamling med ockulta skrifter, och hur 

han undersokt ”the marvellously authenticated tradition of Vampirism”.100

Så är det abjekta här en markor for närheten till en gränsoverskridande kunskap om det 

overnaturliga? Todorov skriver: ”When vampires and devils are 'on the right side,' we must expect 

the priests and religion itself to be condemned and vilified with the worst names”.101 Vi ska 

återkomma till frågan om huruvida Laura uppfattar Carmilla som ”på rätt sida” i nästfoljande 

avsnitt. Men vi kan notera att den groteska beskrivningen av baronen skapar viss tvetydighet kring 

huruvida han har rollen som hjälte i berättelsen.

Begär som fantastik

Fisiak skriver, citerande Chaudhuri: ”The abject both fascinates and horrifies: it thrives on 

ambiguity and the transgression of taboos and boundaries.”102 Fantastikens ambiguitet är den mellan

naturligt och overnaturligt. Ett tolkningsarbete som aldrig blir färdigt, en betydelse som ständigt 

undslipper bestämning. I min läsning av ”Carmilla” ser jag hur tolkningsarbetet kring vad som är 

naturligt och overnaturligt sker genom andra aktorer än Laura. Laura intresserar sig betydligt mer 

for ett annat tolkningsarbete: att forstå sina egna känslor infor Carmilla. När Laura i sin 

barndomsdrom ser Carmilla reagerar hon forst med ”pleased wonder”, därefter känner hon sig 

”delightfully soothed”, men när hon blir biten blir hon rädd, och fortsätter vara det en lång tid 

därefter.103 När de mottar Carmilla i sitt hem vill Laura träffa henne så fort som mojligt: ”As she is 

comfortably in bed, I thought, I will run up to her room and see her.”104 Thomas noterar att Laura 

och Carmilla byter plats i dessa två scener. I Lauras barndom var det Carmilla som kom till Lauras 

98 Le Fanu, s. 313.

99 Ibid., s. 318.

100 Ibid., s. 316.

101 Todorov, s. 137.

102 Shohini Chaudhury, citerad i Fisiak, s. 143.

103 Le Fanu, s. 246 f.

104 Ibid., s. 256.
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sovrum och intierar vad Thomas kallar ”vampiric sexual contact”. I denna nästa scen är det istället 

Laura som soker sig till Carmillas sängkammare, och tar en aktiv roll, är den som soker fysisk 

kontakt då hon tar Carmillas hand i sin.105 När Laura besoker Carmilla på hennes rum i denna scen 

känner hon igen henne från sin drom. Detta gor att hon stelnar av skräck, även då detta ansikte 

beskrivs som ”pretty, even beautiful”.106 När Laura sedan upprepar Carmillas reaktion 

(”Wonderful!”) på deras igenkännande av varandra, är det med svårighet: ”Overcoming with an 

effort the horror that had for a time suspended my utterances.” Skräcken tycks då forbytas: 

”Whatever I had fancied strange [in her smile], was gone, and it and her dimpling cheeks were now 

delightfully pretty and intelligent.”107

Efter deras igenkännande av varandra beskriver Laura sina känslor infor Carmilla: ”I felt rather 

unaccountably towards the beautiful stranger. I did feel, as she said, ’drawn towards her’, but there 

was also something of repulsion. In this amiguous feeling, however, the sense of attraction 

immensely prevailed. She interested and won me; she was so beautiful and so indescribably 

engaging.”108 Thomas menar att detta är en sammanfattning av hur Laura känner for Carmilla, 

hennes begär overvinner hennes rädsla. Men, jag menar att man inte bor forstå berättelsen som att 

begär overvinner rädsla eller tvärtom: utan Lauras attityd till hennes känslor är i enlighet med 

Todorovs fantastiska mellanläge, fast här ett mellanläge mellan attraktion och repulsion.

När hon beskriver Carmillas närmanden skriver Laura:

In these mysterious moods I did not like her. I experienced a strange tumultuous excitement that was 

pleasurable, ever and anon, mingled with a vague sense of fear and disgust. I had no distinct thoughts 

about her while such scenes lasted, but I was conscious of a love growing into adoration, and also of 

abhorrence. This I know is paradox, but I can make no other attempt to explain the feeling.109

Hon tycks forgäves forsoka forstå sina egna känslor, men också Carmillas. Carmilla talar fritt om

sin kärlek till Laura, vilket får Laura att utbrista: ”What can you mean by all this? I remind you 

perhaps of some one whom you love; but you must not, I hate it; I don't know you —I don't know 

myself when you look so and talk so.”110 Hon hatar ”det”; är det Carmillas sexuella närmanden hon 

hatar? Mojligen, men en annan mojlig tolkning är att hon frustreras av att hon inte forstår sig själv, 

sina paradoxala känslor infor Carmilla. Samtidigt kopplas denna frustration ihop med hennes 

oforståelse infor Carmillas beteende. ”I strove in vain to form any satisfactory theory—I could not 

refer them to affection or trick.”111 Det här är inte Lauras forsok att forstå en overnaturlig händelse, 

105 Thomas, s. 49 f.

106 Le Fanu, s. 259.

107 Ibid.

108 Ibid., s. 260 f.

109 Ibid., s. 264.

110 Ibid., s. 264 f.

111 Ibid., s. 265.
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utan Lauras forsok att forstå Carmillas lesbiska närmanden. Hon forsoker hitta naturliga 

forklaringar: lider Carmilla av någon sorts sinnessjukdom? Eller är hon måhända en forklädd 

manlig uppvaktare? Men ingen av dessa forklaringar tycks henne sannolika.

Thomas menar att Lauras begär gentemot Carmilla uttrycks i hennes nyfikenhet, i ett begär efter 

vetande. Laura är inget passivt objekt for Carmillas sexuella närmanden, utan Laura närmar sig 

aktivt Carmilla, men Lauras begär omformuleras till ett begär efter kunskap. Thomas menar vidare 

att Lauras forsok att tolka Carmillas beteenden misslyckas for att hon tolkar dem utifrån en 

heterosexuell kontext. Carmilla är inte en forklädd man utan en forklädd lesbisk vampyr. 112 Men, 

jag vill invända att Lauras begär-som-nyfikenhet inte nodvändigtvis behover tolkas som ett sokande

efter sann kunskap. Laura verkar, trots allt, väldigt motvillig till att forstå Carmilla som en vampyr. 

Laura beskriver hur hon älskade att leka med Carmillas hår medan hon var i hennes rum och 

lyssnade till hennes rost, tveklost ett erotiskt laddat parti, liksom många andra av deras 

interaktioner. Men sedan utbrister Laura: ”Heavens! If I had but known all!”113 Thomas tolkar detta 

som att Laura forsoker distansera sig från sitt eget begär.114 Men kanske kan man också forstå det 

som en forklaring till varfor Laura är så ointresserad av generalens berättelse, som trots allt skulle 

kunna forklara vem Carmilla är. Lauras begär upprätthålls genom att inte nå sin tillfredsställelse, 

när hon ”knows all” kan hon inte fortsätta begära Carmilla.

Även Heller visar på ett samband mellan lesbiskt begär och kunskap i ”Carmilla”. Hon noterar 

att Laura forsoker forstå, hennes begär efter kunskap. Men hon menar också att Laura ägnar sig åt 

en sorts ”labour-intensive ignorance”. Hon är inte redo att forstå sitt eget begär som sexuellt, utan 

skyddar sig bakom en påstådd ovetskap. Så menar också Heller att Carmilla inte bara bär på en 

vampyrsmitta, utan också sprider en kvinnlig kunskap. Detta utbyte av kvinnlig (sexuell) kunskap 

utgor ett hot mot textens manliga auktoriteter, som sedan tar over berättelsen. Men Heller menar att 

dessa auktoriteter inte fullkomligt lyckas, och hon antyder att denna kunskap kan fortsätta spridas 

vidare av Laura, i själva den text vi läser, som inte alls är riktad till doktor Hesselius, utan till en 

”town lady”.115 Att hon delger denna berättelse till en annan kvinna skulle således kunna ses som en

fortsättning på denna kunskapsformedling om begär mellan kvinnor, som återigen blir hindrat av en

manlig auktoritet (doktor Hesselius). Och även om ramberättelsen informerar om Lauras bortgång 

så mojliggor Vordenburgs forklaring av hur vampyrens offer sedan själva stiger upp ur graven, att 

Lauras berättelse fortsätter...116

Vi har tidigare nämnt att Lauras drommar skulle kunna forstås som fantastiska episoder. 

112 Thomas, s. 50 ff.

113 Le Fanu, s. 262.

114 Thomas, s. 50.

115 Le Fanu, s. 265.

116 Heller.
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Eftersom de genomgående beskrivs som drommar kan vi inte veta om dessa nattliga visiter 

verkligen äger rum. Thomas m. fl. forstår denna nattliga kontakt som av erotisk natur. Laura 

beskriver sina drommar sålunda:

Vague and strange sensations visited me in my sleep. The prevailing one was of that pleasant, peculiar 

cold thrill which we feel in bathing, when we move against the current of a river. This was soon 

accompanied by dreams that seemed interminable […] But they left an awful impression, and a sense 

of exhaustion, as if I had passed through a long period of great mental exertion and danger. After all 

these dreams there remained on waking a remembrance […] especially of one clear voice, of a female's

[…] producing always the same sensation of indescribable solemnity and fear. Sometimes there came a

sensation as if a hand was drawn softly along my cheek and neck. Sometimes it was as if warm lips 

kissed me, and longer and more lovingly as they reached my throat, but there the caress fixed itself. My

heart beat faster, my breathing rose and fell rapidly and full drawn; a sobbing, that rose into a sense of 

strangulation, supervened, and turned into a dreadful convulsion, in which my senses left me and I 

became unconsious.117 

Det går inte att ta miste på den erotiska laddningen i detta parti. Thomas poängterar hur Carmilla

penetrerar Lauras brost med sina tänder under dessa visiter, i någon sorts faksimil av ett 

heterosexuellt samlag. Heller tolkar dessa ”strangulations” och ”convultions” som klassiska 

symtom på hysteri. Men vi kan också notera episodens vaghet; vi kan som sagt inte genom denna 

utsaga säkerställa att dessa episoder verkligen ägt rum. Vi kan också notera en vaghet kring hur 

Laura uppfattar episoden: hon menar forst att den behagliga känslan är den som råder, sedan hur 

drommarna ständigt lämnar en ”awful impression”. 

Todorov menar, som vi nämnt, att användandet av imperfekt forsvårar en entydig forståelse av 

en text. I exemplet han använder handlar det just om kärlek: ”I used to love Aurélia” specificerar att

jag älskade Aurélia, men specificerar inte att så fortfarande är fallet.118 Det är på samma sätt svårt att

avgora hur Laura tolkar händelserna hon varit med om. Hon kallar fortfarande episoder som skulle 

kunna forstås som nattliga besok av Carmilla for drommar, och hon återger allt Carmilla berättar, 

som vi skulle kunna forstå som logner och bortforklaringar, som att det var Carmillas uppriktiga 

berättelser. Lauras hållning till Carmilla och sin egen berättelse kan kontrasteras mot hur general 

Spielsdorf återberättar hur hans niece miste livet. Han avhåller sig inte från att markera att han nu 

forstår att han haft att gora med ett monster, och påpekar att allt Millarca och hennes ”mor” berättat 

for honom är logner, noga planlagda.119

Berättelsens epilog inleder Laura med foljande parti:

I write all this you suppose with composure. But far from it; I cannot think of it without agitation. 

[Writing this] has unstrung my nerves for months to come, reinduced a shadow of the unspeakable 

horror which years after my deliverance continued to make my days and nights dreadful, and solitude 

insupportably terrific.120

117 Le Fanu, s. 282

118 Todorov, s. 38.

119 Le Fanu, s. 299.

120 Ibid., s 316.
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Detta skulle kunna bekräfta att skräck for Carmilla är det som nu kvarstår, då hennes vampirism 

blivit avslojad. Men samtidigt så foljer detta parti direkt på mordet på Carmilla, vilket också ger 

intrycket av att det som uppror Laura är hur hennes vän brutalt bragts om livet. ”My deliverance” 

pekar mot en forståelse av händelseforloppet som en räddning (Laura har tidigare i berättelsen 

omnämnt händelseforloppet som hennes färd mot dodsriket).121 Samtidigt nämner hon hur hon inte 

utstår ensamhet. Av rädsla for Carmilla? Eller av saknad? I epilogen verkar hon, då hon återger 

baron Vordenburgs forklaringar av händelseforloppet, inse att Carmilla är en vampyr. Hon nämner 

”Carmillas expulsion”,122 och hur hon anagrammatiskt forändrat sitt namn från Mircalla till Millarca

till Carmilla. Trots detta så avslutar hon berättelsen med att tvekande minnas Carmilla: 

The image of Carmilla returns to memory with ambiguous alternations—sometimes the playful, 

languid, beautiful girl; sometimes the writhing fiend I saw in the ruined church; and often from a 

reverie I have started, fancying I heard the light step of Carmilla at the drawing-room door.123

Hon tvekar fortfarande; men inte bara mellan människa eller vampyr, utan också mellan skräck 

och begär. ”From a reverie I have started”: started, ett ord som kan betyda att bli forskräckt eller att 

bli overraskad, lämnar oss ovetande om det är skräcken for vampyren, eller längtan efter vännen, 

som väcker Laura i dessa stunder.

Slutsats

Den fantastiska genren tycks mig vara karaktäriserad av den obesvarade frågan. Begäret till 

kunskap som aldrig blir tillfredsställt, en suggestiv avsaknad av en slutgiltig och enhetlig mening. 

Hur långt har vi egentligen gått i tolkningen av texten? Vi har undersokt verket ”Carmilla”, i hog 

grad efter Todorovs devis: vi har undersokt textens struktur, men inte tolkat denna struktur. Vi har 

snarare sett en mängd av olika tolkningsmojligheter, en meningsmultiplicitet i texten. Tidigare 

forskning kring ”Carmilla” ger oss inblick i två huvudsakliga tolkningar av texten. Tolkningen som 

tydligast foreträds av Thomas, av berättelsen som ett overskridande av en heteropatriarkal status 

quo, och tolkningen som foreträds tydligast av Faxneld, där berättelsen handlar om en misogyn 

reaffirmering av detsamma. Att läsa ”Carmilla” som fantastik, menar jag, mojliggor en 

textforståelse där båda dessa tolkningar existerar sida vid sida.

Olika läsningar är också närvarande i texten. Lauras far bistår med en sorts patriarkal och 

bortforklarande läsning, en läsning av texten som kuslig, i Todorovsk mening. General Spielsdorf 

lyckas overtyga, eller overtaga, denna tolkning, och omformulera den i en forunderlig tolkning. 

Baron Vordenburg är halvmänsklig i mer än sitt groteska yttre, han tycks nästan som en allvetande 

121 Ibid., s. 281 f.

122 Ibid., s 317.

123 Ibid., s. 319.
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berättare i sin formåga att forklara berättelsens händelseforlopp, en ”interpretatio ex machina”. 

Dessa entydiga tolkningar tillhor de manliga karaktärerna. Det är de som har av intresse att 

patologisera, kategorisera och kontrollera. Laura behover inte nodvändigtvis forstå sitt begär-efter-

kunskap som erotik, eller hitta en slutgiltig forståelse av Carmilla som sin älskare, utan enbart 

mojligheten att det existerar en mängd olika tolkningar utgor ett hot mot den makt vars 

maktutovning utgår från en monolitisk forståelse av verkligheten. Hotet från den osterländska 

vampyren besegras, i detta synsätt, inte genom att forinta alla vampyrer, utan genom upprättandet 

av en ”vampyrens patologi”, av Vordenburg, Hesselius, och Van Helsing-typer, det overnaturligas 

antropologer. Formaliseringen av utrotandet av dessa vampyrer utgor den verkliga makthandlingen, 

själva utrotandet är bara en formalitet.

I läsningen av texten uppstår en annan tolkningsmojlighet. Det fantastiska uppstår i motet mellan

text och läsare, även om denna läsare benämns som ”implicit”. Läsarens viktiga funktion är att tolka

texten, eller snarare, att misslyckas med en entydig tolkning: det är fantastik. Men, som Todorov 

påpekar, så kan denna läsare ofta identifiera sig med textens huvudperson; Laura. Laura är också 

osäker på hur dessa händelser ska tolkas. Jag tycker det är synnerligen intressant att Todorov talar 

om omläsningar av fantastiska berättelser som metaläsningar: Lauras eget återberättande blir då en 

sorts metaläsning av sin egen upplevelse. En fantastisk berättelses tid är irreversibel, menar 

Todorov, den kan inte berättas två gånger utan att dess karaktär forändras.124 Så är det självklart 

också med upplevda händelser: Laura kan inte återuppleva sin tid med Carmilla, utan att forändra 

dessa händelsers karaktär, till ett återberättande. ”Carmilla” komplicerar också forhållandet mellan 

läsning och omläsning, mellan upplevelse och återberättande, genom att låta general Spielsdorf 

berätta om Berthas upplevelse, som är nästan identisk med Lauras. Laura noterar detta och menar 

att hon efter detta har ”abundant matter for thinking”.125

Vi har undersokt hur Laura omformulerar sitt begär i termer av sokande efter kunskap. Detta 

sokande skulle kunna likställas med de forsok till att hitta en fast betydelse, som den fantastiska 

litteraturen oavlåtligt undviker. Begär kan i så fall inte bara likställas med ett tema i texten, utan är 

också något som karaktäriserar relationen mellan den fantastiska texten och dess läsare. Laura utgor

både denna texts läsare, och dess forfattare; hon både nedtecknar sin historia och forsoker tolka den.

Liksom Heller påpekar så sprider Laura i sitt återberättande vidare, om inte en kunskap, så ett begär

efter kunskap. Så berättar Laura denna berättelse, aningen motvilligt, efter en annan kvinnas 

uttryckliga ”earnest desire” till att veta.126 Laura utgor objektet for en annan kvinnas begär-efter-

kunskap, hon tar over Carmillas plats. Nämnvärt är att den berättelse som Carmilla berättar for att 

124 Todorov, s. 89.

125 Le Fanu, s. 305.

126 Ibid., s. 316.

25



tillmotesgå Lauras nyfikenhet också är berättelsen om Carmillas eget forsta mote med en vampyr. 

Detta kunskapsutbyte sker bortom de manliga auktoriteternas forståelse och insyn. Den fantastiska 

läsakten står i motsatsforhållande till den patriarkala, monolitiska läsningen. Men inte genom att 

upprätta sin egen monolitiska läsning, som i hur Thomas menar att en queer tolkning av Carmilla är 

vad texten skriver fram.127 Jag menar att den queera läsningen snarare finns i tolkningsprocessen i 

sig, i en begärande läsakt.

Jag måste dock hålla med Thomas om att det är svårt att se denna berättelse som en berättelse 

om patriarkal reaffirmation. De manliga auktoriteterna tycks sorgligt impotenta. Representationen 

av den heterosexuella penetrationen i denna berättelse är enbart destruktiv, medan den lesbiska 

penetrationen är befruktande; den falliska pålen är vad som dodar Carmilla; Carmillas bett skapar 

vampyrer. Den patriarkala ordningen vill utradera annan betydelse; Lauras begär efter Carmilla är 

betydelse-skapande. Todorov menar att den fantastiska genren tycks ge utrymme for forfattare att 

uttrycka sig bortom censurer och tabun, bortom både samhällscensur och psykologisk 

självcensur.128 Mojligen är dessa tabubelagda ämnen också mer än skräckelement: säkerligen har 

”Carmilla” inspirerats av vad som forskräckte Le Fanus samtid, som ”nya kvinnor” och det okända 

ost, men den fantastiska berättelsen saknar en didaktisk eller domesticerande dimension, den åkallar

onda andar utan att nodvändigtvis besvärja dem vid berättelsens slut. Texten fortsätter att producera

mening: den fantastiska genren antyder att denna meningsproduktion sker i läsakten. Vampyren är 

inte framforallt destruktiv, utan fortsätter, även efter sin dod, att producera, om inte vampyrer, så 

läsande, tolkande, skapande subjekt.

127 Thomas, s. 60 f.

128 Todorov, s. 158 ff.
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