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Abstract  

 
Södertörns University, spring/autumn 2016 

Author: Alexandra Issa  

Supervisor: Eva Jonsson 

Title: Her name was Carmilla – A queer theoretical analysis of Joseph Sheridan Le Fanu’s short novel 

‘Carmilla’ 

 

This dissertation is a text analysis of the short novel Carmilla (1872) by the Irish ghost story-author 

Joseph Sheridan Le Fanu. It is a close reading analysis where I apply a queer theoretical perspective 

using Mia Franck’s model to analyze different silence practices in Carmilla. I focus on the female 

vampire Carmilla and her companion Laura and how they are portrayed in this short novel. I will ask the 

questions: do the characters Carmilla and Laura show a non-heterosexual relationship, passion and 

desire? How do they depart from the gender norm and can they be seen as characters who deviate from 

what society considers ‘normal’ behaviour? And can Carmilla and Laura’s relationship be seen as an 

example of silenced homosexuality and in what way is it expressed? 

     Carmilla and Laura’s behaviour can certainly be described as queer and it is effective to examine the 

novella using silence practices through a queer perspective. Many of the practices are written silences. 

Mostly, its things that the reader realizes before the storyteller Laura does herself. They reveal numerous 

oddities in the story, taking the form of narrative, camouflaged, performative, ritualized and existential 

silences. Prominent examples are the way Carmilla hides both her vampiric and lesbian sides which 

Laura is repelled at in addition to her own lustful and passionate emotions. 

      As a future teacher, one of my most important jobs will be to educate my pupils about democratic 

values and that all kinds of discrimination should be discouraged. An essay of this sort is one way to 

educate them in how gender and sexuality can be seen from historical, political and cultural 

perspectives.  

 

Keywords: Joseph Sheridan Le Fanu, Carmilla, Laura, vampire, text analysis, Victorian, queer, queer 

theory, gothic literature, silence practices. 

Nyckelord: Joseph Sheridan Le Fanu, Carmilla, Laura, vampyr, textanalys, viktoriansk, queer, 

queerteori, gotisk litteratur, tystnadspraktiker. 
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1. Inledning  

 

Vampyrer har länge varit populära teman i både litteratur och film, där har de ofta förknippats med 

sexualitet, makt och begär. Vampyrmyten är nästan lika gammal som människan själv vilket innebär att 

romantikerna och de gotiska författarna under 1700- och 1800-talen inte var de första som skrev om 

vampyrer. Tidigare kallade vi vanligtvis vampyren för gengångare, men det var tack vare romatikerna 

som vampyren kom att bli så som vi idag är vana att se den.  

     Jag har så långt tillbaka jag kan minnas alltid intresserat mig för gotisk litteratur, i synnerhet 

vampyrlitteratur, det är också därför jag i min uppsats valt att skriva om just vampyrer. Jag kommer med 

det sagt att göra en analys utifrån ett queerteoretiskt perspektiv av novellen Carmilla (1872) skriven av 

den irländska författaren Joseph Sheridan Le Fanu. Med en närläsning utifrån det queera perspektivet 

kommer jag att fokusera på textens luckor, ologiskheter och gränsöverskridningar. Jag kommer att söka 

efter sådant som kan ses som ”brott mot normativiteten”, särskilt det som kan tyckas vara avvikande och 

udda samt sådant som bryter mot normativa uppfattningar om kön och sexualitet.1 Min egen läsning 

kommer att ta fasta på textens undertoner och sådant som kan uppfattas som dolt, men också det som är 

uppenbart och synligt. Vampyren kan ses som en slags ”övermänniska”, hon eller han är odödlig, ofta 

vackrare, starkare, visare och mer sensuell. Den är gränsöverskridande då dess queerhet uppstår i 

relation till människans ”normalitet”, det vill säga är att vampyren blir betydelsefull som karaktär i en 

heterosexuellt kodad omgivning som inte vill erkänna det okändas eller queeras lockelse.2 

     Novellen jag ämnar analysera tillhör den gotiska, eller skräckromantiska genren och de gotiska 

författarna var kända för att tänja på gränser och skrev om sådant som deras samtid inte ansåg tillhöra 

”det normala”. Det utmärkande i denna historia är att både offret Laura och vampyren Carmilla är unga 

kvinnor i jämförelse med annan 1800-talslitteratur. 

      I min uppsats kommer jag att definiera berättelsen Carmilla som en novell, till det använder jag 

Henrik Wallheims begreppsförklaring. Som litterär genrebeteckning härrör novell eller novella från 

1300-talets Italien, vilket ursprungligen betydde nyhet. När nyheten spreds till andra länder följde 

beteckningen helt enkelt med. Noveller uppträdde oftast i samlingar eller infogade i romaner. En novell, 

eller en kortare roman, har också kravet på sig att mängden karaktärer, beskrivningar och intriger är 

                                                 
1 Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén, (red.), Queera läsningar: litteraturvetenskap möter queerteori, 

Rosenlarv, Hägersten, 2012, s. 10. 
2
 George E. Haggerty, Queer Gothic, University of Illinois Press, Urbana, 2006, s. 187 & Katri Kivilaakso, Ann-Sofie 

Lönngren & Rita Paqvalén, 2012, s. 228.  
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begränsade.3 Carmilla ingick först som följetong i en av Le Fanus egna tidskrifter och som senare kom 

att publiceras i en novellsamling.  

1.1 Ämnesdidaktisk relevans, gymnasieskolans värdegrund och svenskämnets 

kursplan 

Nedan ges en kortfattad bakgrund till vilken slags relevans en uppsats som denna kan ha. Först 

behandlas relevanta delar av gymnasieskolans värdegrund, därefter en kort sammanfattning av det 

hithörande ur svenskämnets kursplan för gymnasieskolan.  

     Vampyrtrenden har de senaste åren varit stark hos både vuxna och unga och en uppsjö av både 

böcker och filmatiseringar om vampyrer har publicerats. Dock har berättelsen om vampyren Carmilla 

kommit i skymundan för annan litteratur och film. Att göra en queerteoretisk analys på Carmilla är 

relevant då den visar på hur kön- och sexualitet kan ses som en social konstruktion. Det som gör den så 

speciell är att den trots sin samtid porträtterar en kvinnlig vampyr med en sexuell dragning till andra 

kvinnor vilket i sin tur gör den betydelsefull i dagens genus- och queerintresserade samhälle. Som 

blivande lärare är det också min skyldighet att låta elever ta del av olika teorier, samt att arbeta med en 

demokratisk värdegrund där alla ska känna sig lika mycket värda. Att läsa litteratur från äldre tid och 

modern tid ger eleverna perspektiv för att förstå kontexter av historien och kulturer men också hur olika 

samhällen har sett på kön och sexualitet – något som också går att koppla till dagens uppfattningar och 

teorier. Detta gör att novellen Carmilla skulle vara ett alldeles föredömligt arbetsmaterial för 

gymnasieelevers litteraturstudier.  

     Eftersom skolväsendet vilar på en demokratisk värdegrund och att syftet är att elever ska utveckla 

kunskaper och värden samt att det ska utveckla elevers lust att lära. Utbildningen ska förmedla respekt, 

tolerans och solidaritet för mänskliga rättigheter där elever ska förstå och utbildas i alla människors lika 

värde samt att man ska sträva mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Skolan ska också underlätta 

förståelse för andra människor och ingen ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder.4 

Skolans uppdrag är att bland annat behandla olika perspektiv för att ge eleverna en grund till personliga 

ställningstaganden. Ur ett historiskt perspektiv ska eleverna ges verktyg till att förstå sin samtid samt 

förståelse för den historiska kontextens utveckling.5 Skolan har ett ansvar att elever ska kunna tillskriva 

sig kunskaper som ska fungera som redskap för att bland annat analysera, reflektera och att kritiskt 

                                                 
3 Henrik Wallheim, En underbar berättelse om ridderliga äventyr: V. F. Palmblad och den romantiska romanen, Gidlund, 

Diss. Uppsala: Uppsala universitet, Hedemora, 2007, s. 193-194. 
4 Gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s. 5. 
5 Ibid., s. 7. 
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granska samt värdera påståenden och förhållanden. Genom bland annat skönlitteratur kan eleverna söka 

sig till kunskap, självinsikt och glädje.6 

     Svenskämnet grundar sig på språk och litteratur, dess syfte är att eleverna ska kunna utveckla sin 

förmåga att läsa och arbeta med olika slags texter, något de ska lära sig är hur man bland annat kritiskt 

granskar texter genom analys och reflektion, detta genom att få arbeta med texter skrivna av både män 

och kvinnor från olika tider samt olika genrer.7   

2. Gotikens bakgrund 
 

Gotiken eller skräckromantiken som den ibland kallas för här i Sverige, är en litterär genre som oftast 

behandlas som ”mindre värd” än den ”riktiga romantiken”. Till skillnad från den vanliga romantiken har 

gotiken aldrig riktigt försvunnit sen dess uppgång kring 1700- och 1800-talen. 

     Fred Botting introducerar oss till gotikens framväxt i sin bok Gothic (2014). Han berättar hur den 

fungerade som ett motangrepp mot upplysningstidens ideal och idéströmningar och hur de gotiska 

författarna tänjde på gränser där varken moral, etik eller realism respekterades. De första gotiska 

berättelserna utspelade sig ofta under medeltiden. Vanliga teman i de gotiska berättelserna var 

galenskap, vansinne och besatthet. Andra vanliga gotiska teman som behandlades var om demoner, 

spöken, okontrollerad passion, religionskritik, våld, perversioner och besattheter.8  

     Under det sena 1800-talet, i samband med urbaniseringen av storstäderna, industrialiseringen och 

koloniseringen blev människor mer intresserade av teknologi och vetenskap. Något som i större 

uträckning kom att leda till en kritisk inställning gentemot kyrkans idéer och ideal.9 Trots att allt fler 

hade lärt sig att läsa under 1700-talet i och med att skolväsendet utvecklades var böcker fortfarande en 

lyxvara men i samband med bättre tryckteknik och billigare produktion av böcker kom det under 1800-

talet att förändras. Tidskrifter grundades och spreds som aldrig förr, nya litterära genrer skapades och 

folkbiblioteken grundades, det vill säga bibliotek som var öppna för den bredare massan. Bokläsning 

blev nu något som gemene man kunde ägna sig åt.10 

     Intresset för det gotiska växte sig i och med ovanstående allt större och det var nu vampyren gjorde 

sin entré i litteraturen så som vi känner till den idag. Författarna influerades av romantiken men det var i 

kontexten av det ovannämnda som fiktionen visade sig annorlunda: medeltidens kusliga borgar och slott 

                                                 
6 Gymnasieskola 2011, s, 9. 
7 Ibid., s. 160-161. 
8 Fred Botting, Gothic, Routledge, London, 1996 s. 2-5 & Katarina Harrison Lindbergh, Vampyrernas historia, Norstedt, 

Stockholm, 2011, s.115. 
9 Ibid., s. 128. 
10 Harrison Lindbergh, s. 115. 
11 Botting, s. 129. 
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som tidigare stått i centrum byttes nu ut mot herrgårdar i lantmiljö eller till exempelvis Londons disiga 

gränder med industri och maskineri som bakgrund.11 

2.1 Vampyren i litteraturen 

Strigoi, moroii, opier, vampire12 – kärt barn har många namn sägs det. Myten om vampyren är nästan 

lika gammal som människan själv, däremot är det nästintill omöjligt att veta exakt var vampyrtron 

uppstod och huruvida olika kulturer kan ha påverkat varandra.13 I Sverige känner vi monstret som 

vampyren och varelsen återfinns i nästintill hela världen, dock i skiftande former och med olika namn.14 

Var det svenska ordet vampyr eller engelskans vampire kommer ifrån har diskuterats, och den förklaring 

som idag är mest vanlig är att ordet har slaviskt ursprung ur det serbiska ordet bamiiup, eller att det 

kommer ifrån ungerskans vampir.15 I svenskan dök ordet vampyr upp först år 1732, inlånat från tyskan 

som i sin tur hade fått det från något av de slaviska språken, samma väg kom ordet till engelskan.16 De 

folksagor och berättelser som är skrivna om vampyrer är i övervägande del nedtecknade under 1800-

talet och härstammar mestadels ifrån de slaviska och rumänska språkområdena.17  

     När vi tänker på vampyren som sig är det oftast en man vi ser framför oss, en charmant aristokratisk 

sådan med hög hatt och mantel. Han är blek, kall och rör sig smidigt längs disiga gator under nattens 

genombrott. Han törstar efter blod från vackra kvinnors bleka halsar. Han kan befinna sig på ett 

gammalt slott i Transsylvanien, på en herrgård i New Orleans eller varför inte, bo granne med dig? Det 

som kanske inte alla vet är att denna bild av vampyren är en modern företeelse från romantikens 1700-

1800-tal. I de tidiga vampyrberättelserna före romantiken är vampyren ett monster och porträtteras som 

människans raka motsats och det som kallades för vampyr var något som gick att jämföra med en 

gengångare som till sitt yttre var väldigt lik zombierna i serien The Walking Dead.18  

     De som ansågs löpa störst risk för att gå igen var de som troddes ha dött en felaktig död, genom 

självmord, mord, sjukdom eller kvinnor som dött i barnsäng. Till och med kvinnor som dödat sina barn 

ansågs löpa större risk att gå igen då de avlidit.19 Det fanns olika knep för att förhindra avlidna från att 

gå igen eller för att bekämpa dem som redan hunnit bli vampyrer. Några av de vanligaste knepen var att 

spetsa en påle igenom vampyrens kropp och sedan bränna liket på bål. På film har det oftast räckt med 

                                                 
 
12 Anna Höglund, Vampyrer: en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet, 

Växjö University Press, Diss. Växjö: Växjö universitet, Växjö, 2009, s. 38. 
13 Harrison Lindbergh, s. 9-10. 
14 Höglund, s. 38. 
15 Ibid., s. 39-40. 
16 Harrison Lindbergh, s. 20. 
17 Ibid., s. 135-136. 
18The Walking Dead Official homepage, http://www.amc.com/shows/the-walking-dead & IMDB - International movie data 

base, http://www.imdb.com/title/tt1520211/?ref_=nv_sr_1. 
19 Harrison Lindbergh, s. 23-24. 

http://www.amc.com/shows/the-walking-dead
http://www.imdb.com/title/tt1520211/?ref_=nv_sr_1
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att döda en vampyr med att slå en påle igenom dess hjärta. Dock har folksägnens påle en annan 

betydelse, nämligen att förhindra den döde från att resa sig upp i graven.20   

     De folkliga berättelserna om vampyrer var ett alldeles utmärkt material att använda som 

inspirationskälla för bland annat författare. Ett annat skäl till att vampyrtemat ökade i popularitet var för 

att berättelserna om gengångare och vampyrer nu trycktes och traderades i större utsträckning. Det hade 

förvisso funnits skrifter tidigare men nu var det betydligt fler som kunde läsa historierna.21 När 

vampyren tog steget från att ha varit en illaluktande, levande död till att bli en förfinad och välklädd 

ädling tros utvecklingen ha skett i samverkan med den skräckromantiska romanen, den romantiska 

poesin och den melodramatiska teatern, som alla var populära genrer.22 

     Sommaren året 1816 tillbringade paret Mary Shelley och Percy Shelley tillsammans med George 

Gordon Byron och läkaren John William Polidori vid Genevesjön. På grund av ett vulkanutbrott och 

efterföljande askmoln tvingades sällskapet att tillbringa sommaren instängda i huset – detta skulle leda 

till att de började experimentera med olika litterära genrer. Något som kom att leda till två klassiska 

verk inom den gotiska litteraturen varav den ena var Mary Shelleys Frankenstein och den andra 

Polidoris Vampyren. Det var i detta ögonblick som den litterära vampyren fick sin moderna gestalt så 

som vi känner den.23 Polidoris vampyr, Lord Ruthven, skulle komma att bli stilbildande för kommande 

vampyrer som porträtterades som ädla aristokrater. Något som även Bram Stoker influerades av då han 

skrev Dracula (1897). Stokers Greve Dracula blev i sin tur stilbildande för den aristokratiske ädlingen. 

Dock har vampyren fortsatt att moderniseras och utvecklas för att bättre passa in i sin samtid, den har 

nästintill humaniserats genom att författare och filmskapare spräckt hål på gamla myter som exempelvis 

rädsla för vitlök, kyrkor eller vigvatten. De nya och moderna vampyrerna har alltså blivit den raka 

motsatsen till monstren som porträtteras i äldre litteratur som i Polidoris Vampyren eller i Stokers 

Dracula.24  

2.2 Den kvinnliga vampyren och vampyren som queer 

Medan de manliga vampyrerna har förknippats med tyranni och dominans har de kvinnliga vampyrernas 

roll nästintill alltid porträtterats som förföriska, undersköna och gudomliga. Vampyrkvinnans ondska 

avspeglades sällan på ytan, det vackra var dock en förklädnad för det som dolde sig under ytan även om 

det fanns vissa skillnader i deras uppträdande som pekade på att de inte var mänskliga. Ett av de 

                                                 
20 Harrison Lindbergh, s. 80. 
21 Ibid., s. 143. 
22 Ibid., s. 144. 
23 Claudia Lindén & Hans Ruin, ”Vampyren, de odöda och historiens oro – Historiemedvetande som begär och fasa”. 

Viktoria Fareld & Hans Ruin (red.), Historiemedvetandets förvandlingar, band 1, 2016, s. 1 (under utgivning).  
24 Mia Franck, ”Vampyrens makeover – tystnad som normbrott i vampyrfiktion”, 2012, Katri Kivilaakso, Ann-Sofie 

Lönngren & Rita Paqvalén, (red.), Queera läsningar: litteraturvetenskap möter queerteori, Rosenlarv, Hägersten, 2012, s. 

231. 
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vanligare scenarierna hos de gotiska författarna var att porträttera en ung man som förfördes av en 

vacker vampyrkvinna som på ett eller annat sätt suger ut hans livskraft och lämnar honom svag och 

desperat. Detta går att jämföra med 1800-talets sexuellt lockande och mansslukande vamp, ett fenomen 

som uppenbarade sig under samma period som kvinnofrigörelsen inleddes. Hon var en kvinna som 

utnyttjade män och sågs som en utsugare och ett sexuellt monster. När hon var färdig med sina manliga 

offer lämnade hon dem utblottade och blödandes vilket gjorde att man såg henne som ett hot mot 

samhällets könsroller och familjeideal.25 I litteraturen blev det vanligt att mannen och kvinnan bytte 

roller, där kvinnan agerade som aktiv och mannen passiv. Vampyrkvinnorna var till sitt väsen onda och 

deras offer ställdes inför kvinnornas sexualitet med ambivalens: en blandning av frestelse och äckel.26 

Litteraturvetaren Anna Höglund menar att 1800-talets vampyrberättelser anses genomsyras av rädsla för 

kvinnlig makt, något som hon menar återfinns hos bland annat Edgar Alan Poe, Arthur Conan Doyle, 

Bram Stoker såväl som hos Joseph Sheridan Le Fanu.27  

     Det var däremot inte alla kvinnliga vampyrer från den gotiska litteraturen som hade ont uppsåt. En 

berättelse är en gammal grekisk saga som handlar om den nordafrikanska prinsessan, Lamias sorgliga 

öde. Guden Zeus förälskar sig i Lamia och tillsammans får de barn, något Zeus hustru Hera får reda på. 

Hera blir rasande av svartsjuka och straffar Lamia så pass att hon blir galen vilket leder till att hon dödar 

sina egna barn. Galenskapen förbannar Lamia till att fortsättningsvis söka upp andra kvinnors barn för 

att röva bort och döda dem för att få frid efter sin egen förlust, något som har klassats som ett tidigt  

vampyriskt beteende. Denna berättelse tog John Keats tillvara på då han skrev dikten Lamia (1819).28 

     År 1836 skrev även den franske författaren Théophile Gautier novellen Den döda älskarinnan. 

Berättelsen handlar om en präst som förälskar sig i en vacker vampyr vid namn Clarimonde. Hon är inte 

ond utan besvarar prästens kärlek på samma sätt. Svårigheten är hur prästen slits emellan prästerskapets 

celibat och denna vampyr, vilken han endast kan leva med på nätterna. Det unika med berättelsen är att 

Clarimonde inte livnär sig på honom med våld utan sticker honom varsamt med en nål för att dricka 

hans blod. Antagonisten i berättelsen är alltså inte Clarimonde utan abbé Serapion som förstått att något 

är fel. Han öppnar upp Clarimondes grav och oskadliggör henne. Prästen blir fri från vampyren och 

återgår till prästerskapet på heltid men kommer aldrig riktigt över sin kärlek till Clarimonde.29  

     Precis som nämns i inledningskapitlet finns en koppling mellan begreppen vampyr, homosexuell och 

queer vilket knyter an till dess motsatser: människa och heterosexuell. Mia Franck berättar hur 

vampyren och människan har en beroendeställning gentemot varandra och att vampyrens queerhet då 

                                                 
25 Harrison Lindbergh, s. 127-128. 
26 Höglund, s. 163. 
27 Ibid., s. 164-165. 
28 Harrison Lindbergh, s. 21. 
29 Ibid., s. 122. 
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uppstår i relation till människans normalitet. Det krävs en motsats för att någon mänsklig ska framstå 

som ”normal”, denna motpol blir då vampyren.30 Även George E. Haggerty menar att vampyren blir 

betydelsefull i en heterosexuellt kodad omgivning som inte vill erkänna det främmande, eller det 

queera.31  

     Vampyrer har i skönlitteratur ofta använts som verktyg för att skriva om sexualitet, makt och begär, i 

synnerhet den icke-heterosexuella.32 Den sexuella vampyren har idag blivit så etablerad att det är så vi 

numera ser på vampyren.33 Om någon kan tillåtas gå utanför de normativa ramarna så är det vampyren 

då den inte förväntas hålla sig inom människans moraliska lagar. En teori är att vampyrtemat använts av 

författare som en slags ventil för att bland annat uttrycka sina egna homosexuella känslor. Det finns 

dock inget, enligt Harrison Lindbergh som pekar på att författaren till Carmilla själv skulle ha varit 

homosexuell.34   

 

2.3 Joseph Sheridan Le Fanu 

Joseph Sheridan Le Fanu föddes i Dublin på Irland året 1814. Hans far var präst, modern var prästdotter 

och flera av hans närstående släktmedlemmar var dramatiker, författare och politiker. Le Fanu själv 

utbildades av privatlärare och genom självstudier i familjens egna bibliotek. Framförallt intresserade han 

sig för den irländska folkloren som senare skulle prägla den unge Le Fanus författarskap. Skräck och 

övernaturligheter skulle bli hans favoritteman och han skulle så småningom göra sig ett namn inom den 

gotiska traditionens klassiska element.35 Under sin livstid skrev Le Fanu sammanlagt fjorton romaner, 

som han dels lät publicera som följetonger i sin egen tidskrift eller lät trycka i bokform. Det var inte 

förrän år 1872, samma år som han dog, som novellsamlingen In a Glass Darkly utkom. Det var i denna 

som Carmilla ingick.36 

     Le Fanu kunde räkna in sig bland en av de bästsäljande författarna under 1860- och 1880-talen. Men 

efter 1880-talet föll hans författarskap i glömska – för att år 1923 bli återupptäckt i samband med att en 

samling av hans skräckberättelser publicerades. Carmilla är en av Le Fanus mest berömda berättelser 

vilken haft ett stort inflytande på den sena gotikens vampyrberättelser – inte minst på Bram Stoker då 

han skrev Dracula nästan 30 år senare.37 Resterna av vampyrtemat i Carmilla, har levt vidare ända in i 

vår tid och studerats beträffande frisinnad sexualitet, i synnerhet den lesbiska kärleken som anses vara 

                                                 
30 Franck, s. 228. 
31 Haggerty, s. 187. 
32 Franck, s. 229. 
33 Harrison Lindbergh, s. 203. 
34 Ibid., s. 234 & s. 344. 
35 Charlotte Hjukström, ”Efterord” i Joseph Sheridan Le Fanu, Carmilla, Bakhåll, Lund, 2015, s. 116-117. 
36 Ibid., s. 118-119. 
37 Ibid., s. 120-121. 
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ett dolt tema i berättelsen. Den tros vara en symbol som verkar för att bryta ned familjeidealen och dess 

hierarkiska funktioner. Även filmatiseringar av Carmilla har gjorts, första gången under titeln Vampyr 

(1932) av den danske regissören Carl Dreyer. Dock visar inte filmerna karaktären Carmilla som en stark 

och frigjord kvinna, det filmmakare istället tagit fasta på har i synnerhet varit de sexuella inslagen.38  

3. Teoretisk utgångspunkt 
 

Judith Butler anses vara en av förgrundsgestalterna till det queera forskningsfältet, och det är också 

hennes teori jag kommer att utgå från i mitt eget arbete. När hennes bok Genustrubbel publicerades år 

1990 uppnådde den stor popularitet i olika feministkretsar. Sedan dess har hon kommit att bli en av 

USA:s mest uppmärksammade genusteoretiker.39 

     Butlers utgångspunkt är att vi antas ha missuppfattat de orsaker som skapat och reglerat våra 

uppfattningar om kön, genus, kropp och begär. Hon menar att det vi uppfattat vara en orsak snarare är 

en verkan. Butler vänder upp och ned på de orsaksförhållanden som vi ansett vara de giltiga, och hon 

visar att de rådande köns- och sexualitetskonstruktionerna inte är orsakade av naturliga könskategorier 

som man och kvinna eller maskulinitet och femininitet, och som i sin tur uttrycker sig i en heterosexuell 

begärsstruktur. Hon menar också att kön och genus inte är biologiskt eller något vi ärver genetiskt. Det 

är först när man föds som man tilldelas ett kön. Hon menar att både kön och genus är socialt och 

kulturellt konstruerade föreställningar.40 Boken tar upp sådant som tvingande heterosexualitet i ett 

mansdominerande samhälle, samt distinktioner mellan kön, genus och begär och hur dessa 

konstruerats.41 Även i Butlers bok Genus ogjort (2004) diskuteras genus och sexualitet med betoning på 

frågan vad det kan innebära om begränsade normativa föreställningar om sexualitet och genus kan göras 

ogjort. Hon menar att en normativ föreställning kan upplösa en som person och undergräva ens 

förmågor. Hon utgår från att genus görs och att man inte gör det ensam utan tillsammans med andra 

eller för någon annan.42 I denna bok skriver hon mer om tal, kroppar och performativitet. Hon menar 

dock att performativitet inte bara handlar om talakter utan också om kroppsliga handlingar och att vi 

faktiskt menar något med det vi säger men också att vi gör något med vårt tal och våra handlingar – och 

hur det påverkar en annan. Detta är inte alltid samma som innebörden vi medvetet förmedlar. Hon 

fortsätter: ”Det är i denna mening som kroppens betecknanden överskrider subjektets intentioner.”43 

                                                 
38 Erik Butler, Metamorphoses of the vampire in literature and film: cultural transformations in Europe, 1732-1933, Camden 

House, Rochester, N.Y., 2010, s. 181. 
39 Judith Butler, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Daidalos, Göteborg, 2007, s. 7-9. 
40 Ibid., 2007, s. 9. 
41 Ibid., 2007, s. 43-44. 
42 Judith Butler, Genus ogjort: kropp, begär och möjlig existens, Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2006, s. 23.  
43 Ibid., 2006, s. 199-200. 
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Begreppet queer förtydligas och förklaras mer ingående i Fanny Ambjörnssons bok Vad är Queer 

(2006). Här visar hon på varför begreppet queer är samhällsrelevant och förklarar hur vi ska se kritiskt 

på och bortom sådant som de flesta av oss upplever som naturligt, normalt och självklart. Hon menar att 

svaret på frågan Vad är queer? har flera olika betydelser där: konstig, pervers eller sexuellt avvikande är 

bland de vanligaste svaren. Inom genusvetenskapen kan svaret istället bli att queer är en teori om 

sexualitet och normalitet medan andra anser att det är en form av aktivism. Ibland används begreppet 

även som ett samlingsnamn på gruppen homo-, bisexuella och transpersoner. Ambjörnsson säger 

förvisso att alla svar går att betrakta som korrekta och hur vi än väljer att tolka begreppet är det en 

benämning på personer som utan tvekan faller utanför ramen norm. Gemensamt handlar det om det 

annorlunda och att vara queer är att ha ett kritiskt förhållningssätt till normen. Det är alltså ”brotten mot 

normerna” som är det centrala inom det queera begreppet vad det än handlar om. Queerteorin har sitt 

ursprung och fokus i den homopolitiska rörelsen där brottet är att avvika från sexuella normer, 

strukturer och identiteter. Istället för att kämpa för upprättelse och tolerans väljer man istället att vända 

upp och ned på det ”normala”, det vill säga, normen. Det queera synsättet uppmanar oss att tänka 

utanför och bortom den normaliserande uppdelningen. Att kritiskt ifrågasätta det som anses vara 

sexuellt normalt eller onormalt vare sig du är kvinna eller man.44 

     Queerteorin har ett bredare fokus på att undersöka sexualitetens kontext i samhället i jämförelse med 

exempelvis genusteorin och frågor som man vill besvara brukar vara: ”Vad är egentligen sexualitet? Hur 

har synen på sexualitet förändrats historiskt? Vilken relation har sexualitet till föreställningar om 

kvinnligt och manligt? Vad har makt med saken att göra?”45 Men inriktningen handlar inte enbart om att 

flytta blicken från avvikaren till det normala. Den vill också uppmärksamma hur sexualitet är något 

mångtydigt och svårgripbart som inte är enkelt att förklara eller avgränsa från andra fenomen. Enligt ett 

queerperspektiv kan sexualitet förstås på många sätt: sexualitet som identitet, i annat fall kan det vara en 

handling. Ibland analyseras sexualiteten som ett normsystem där juridiska lagar sätter ramarna för vad 

som är normalt eller onormalt och ibland kan det förstås som ett begär efter exempelvis makt, 

tillhörighet och erkännande.46  

3.1 Queer läsning 

Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren och Rita Paqvalén har i förordet till antologin Queera läsningar 

(2012) gett en god förklaring till den queera läsningen och hur den kan användas. En queer läsning 

innebär att man intresserar sig för textens luckor, sprickor och ologiskheter. De menar att man genom 

                                                 
44 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Natur och kultur, Stockholm, 2006, s. 7-9. 
45 Ibid., s. 35-36. 
46 Ibid., s. 35-36. 
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det queera perspektivet kan tyda sådant som uppfattas som ambivalent eller till och med dolt samt att 

försöka lokalisera sådant som bryter mot det normativa – i synnerhet uppfattningar om kön och 

sexualitet.47 Den queera läsningen intresserar sig för det heteronormativa men det krävs också kunskap 

om textens historiska, kulturella och textuella kontext för att en queer läsning ska kunna användas.48 

     I samma antologi skriver Sanna Karkulehto i sin artikel, ”Litteraturforskning och queerpolitisk 

läsning” (2012) hur en queerforskares uppgift inte är att svara på vad det queera eller heterosexuella är. 

Snarare handlar det om att se på dess konstruktion. Med detta menas att man tittar på olika kulturella 

diskurser och representationer, värdekombinationer och föreställningar där å ena sidan det queera, och å 

andra sidan det heterosexuella kan ses som konstruktioner. Man undersöker hur de representeras och hur 

dessa representationer av sexualitet påverkar samhällets uppfattningar om just sexualitet och kön. 

Praktiskt kan queerforskare inom litteraturvetenskapen studera hur homosexualitet har skildrats i 

klassisk litteratur, genom att göra detta kan man förstå hur olika skildringar har format allmänna 

uppfattningar om gränsöverskridande sexualiteter.49  

     Karkulehto menar också att om queera motiv och teman i vissa texter inte är synliga för alla, betyder 

det inte att texterna skulle vara fria från köns- eller sexualpolitiska perspektiv, snarare tvärtom. 

Innebörderna som berör kön och sexualitet förblir dolda eller osynliga i en text som oftast är politiskt 

laddade. Det politiska som förblir osynligt eller dolt i en text följer oftast samhällets och kulturens 

normer om vad som är accepterat att skriva om eller inte.50 

3.2 Queer gotik 

I sin avhandling Queer Gothic (2006) kallar George E. Haggerty all gotisk litteratur för queer. Han 

menar att det inte var en slump att gotiken uppnådde sin storhetstid under 1700- och 1800-talen då 

diskussionen om kön och sexualitet var ytterst central – och också början till dagens 

samhällsströmningar beträffande just kön och sexualitet. Gotiken tänjde som sagt på gränser, och 

eftersom det var fiktion var det tillåtet att anspela på sådant som då ansågs otillåtet eller onormalt. Hit 

hörde sådant som: sodomi, romantisk vänskap, incest, pedofili, sadism, masochism, nekrofili, 

kannibalism, maskulina kvinnor, feminina män etcetera.51  

     Haggerty skriver att gotiken var ett försök till att kritisera det hegemoniska samhället. Otillåten 

sexuell relation var ett av de teman som var vanligast. Begär och passion porträtterades ofta som 

aggressivt och sjukligt likt en besatthet, detta för att kritisera patriarkatet – det var ett sätt att ifrågasätta 

                                                 
47 Kivilaakso, Lönngren & Paqvalén, s. 8-ff. 
48 Ibid.,  s. 9. 
49 Sanna Karkulehto ”Litteraturforskning och queerpolitisk läsning”, 2012, Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita 

Paqvalén, (red.), Queera läsningar: litteraturvetenskap möter queerteori, Rosenlarv, Hägersten, 2012, s. 27. 
50 Ibid., s. 29. 
51 Haggerty, s. 1-2. 
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samhällets normer genom att i sina texter beskriva sådant som kunde ses som ”brott mot heteronormen”, 

alltså att de överskrider de ”normala” sexualitets- och könsnormerna, menar Haggerty. Han fortsätter 

berätta hur han läser all gotik som queer och allt queert som gotik och framhäver hur de båda ringar in 

”brott mot heteronormativiteten”.52 Haggerty berättar vidare hur han tolkar sex som makt men också att 

makt är sex och att de gotiska författarna med hjälp av exempelvis texter om sex utmanade systemet. 

Vampyren är inte något undantag, då dess gestaltning är sammanvävd med queera 

sexualitetskonstruktioner. Det Haggerty är noga med att poängtera då man gör en queer läsning på 

gotisk och romantisk litteratur är att man inte ska glömma bort den historiska kontexten och att man 

måste förstå den tidens syn på sexualitet och inte läsa in oss själva i vår moderna tid allt för mycket.53        

     Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter tolkar jag inte det queera perspektivet som endast något 

hetero- eller homosexuellt. Snarare är det gränsdragningar, överskridningar och ologiskheter som jag 

vill fokusera på. Detta kan absolut uppfattas som homosexualitet eftersom det inte alltid ansetts tillhöra 

det ”normala”.  

4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera novellen Carmilla utifrån ett queerteoretiskt perspektiv 

med en analysmodell som avser att inringa olika slags tystnader som kan förstås som queera uttryck.  

 

Jag kommer utgå utifrån nedanstående frågeställningar: 

  

 På vilket sätt uttrycker karaktärerna Carmilla och Laura ett icke heterosexuellt begär? 

 Hur avviker de från genusnormen och på vilket sätt kan de ses som normbrytande och 

gränsöverskridande? 

 Kan Carmilla och Lauras relation ses som exempel på tystad eller dämpad homosexualitet och 

hur visar det sig i sådant fall? 

 

 

                                                 
52 Haggerty, s. 2. 
53 Ibid., s. 3-5. 
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5. Material, metod och avgränsning 

Mitt huvudsakliga material är novellen Carmilla (1872) av författaren Joseph Sheridan Le Fanu, vilken 

jag läser på svenska. Novellen är en nyöversättning från år 2015 av Charlotte Hjukström.54  

     Som metod har jag valt att göra en närläsning av novellen utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. Min 

utgångspunkt är Mia Francks analysmodell från hennes artikel ”Vampyrens makeover – tystnad som 

normbrott i vampyrfiktion” (2012). Franck menar att man kan använda sig av begreppet tystnad för att 

avläsa heteronormativa brott i fiktion – det innebär för det första att uppmärksamma olika varianter av 

tigande i berättelser och för det andra att undersöka hur talakten i sig kan tolkas i ljuset av vad som 

hemlighålls.55 Jag kommer att analysera Carmilla utifrån samma analysmodell som Franck använder i 

ovan nämnda artikel, dock har jag valt att modifiera om den då jag anser att flera av punkterna går in i 

varandra och kan uppfattas som snarlika. Nedan följer Francks modell i sin helhet sedan kommer jag 

berätta hur jag valt att modifiera om den så den passar min analys bättre: 

1. Berättad tystnad inskriven i berättelsen. Hur gestaltas karaktärers tystnad? Möjliggör den skönlitterära 

framställningen genom berättarrösten ett ifrågasättande av (hetero) normativitet? 

2. Kamouflerad tystnad, som ett stråk närvarande i oskyldiga samtal. På vilket sätt kan en diskussion som på ytan 

behandlar normativt acceptabla samtalsämnen dölja underliggande frågor om normalitet i ett oskyldigt samtal?  

3. Performativ tystnad. Vilka handlingar utförs för att iscensätta mänsklighet, könstillhörighet och sexualitet? 

4. Ritualiserad tystnad som åläggs karaktären för att hemlighålla strukturer inom samhället. Vilka ceremonier 

används för att skyla över normbrott?  

5. Existentiell tystnad. Hur gestaltas tystnaden som kunskapsbrist? Kan karaktärers omedvetenhet såväl vara 

tystande som möjliggöra uttrycksfullhet?56 

Som redan sagt är flera av punkterna snarlika varandra. Jag har löst detta genom att slå ihop ”berättad 

tystnad” med ”kamouflerad tystnad” under en och samma rubrik och  ”performativ”, ”ritualiserad” och 

”existentiell tystnad” i en egen rubrik. Franck har själv löst det genom att slå ihop några av punkterna. I 

sin egen analys har hon valt att endast använda den berättade tystnaden och den performativa tystnaden 

som underrubriker, vilket gör att de andra tystnaderna försummas. Hon berättar inte heller hur hon har 

tänkt kring att inte fördela alla punkter under egna rubriker. Personligen fann jag det mer funktionellt att 

slå ihop vissa av tystnadspraktikerna med varandra. Exempelvis handlar den kamouflerade tystnaden om 

hur en diskussion kan innehålla underliggande frågor om normalitet – vilket logiskt sett är en slags 

berättad tystnad där man ska försöka beskriva hur olika karaktärers tystnad gestaltas. Detsamma gäller 

                                                 
54 Le Fanu, Joseph Sheridan, Carmilla, Bakhåll, Lund, 2015. För novellen på originalspråk hänvisas läsaren till Projekt 

Gutenberg, http://www.gutenberg.org/files/10007/10007-h/10007-h.htm. 
55 Franck, s. 232. 
56 Ibid., s. 233-234. 

http://www.gutenberg.org/files/10007/10007-h/10007-h.htm
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den performativa tystnaden som ämnar se på handlingar som utförs för att iscensätta normalitet, eller i 

detta fall – mänsklighet, den ritualiserade tystnaden avser att se på exempelvis ceremonier, eller ritualer 

som görs för att skyla normbrott – eller något som inte är mänskligt medan den existentiella 

tystnadspraktiken ämnar se på hur karaktärers medvetenhet eller omedvetenhet kan tolkas som en 

tystnad i sig. Jag har valt Francks text och modell då den ger mig verktyg till att kunna göra en 

queerteoretisk analys av Carmilla, dock anser jag att den kräver en viss omjustering för att göras mer 

tydlig. Detta då flera av punkterna är likartade.   

     Huvudsakligen kommer jag att fokusera på novellens huvudkaraktärer, Carmilla och Laura, eftersom 

det är de som är mest relevanta för syftet med min analys. Lauras far eller någon annan karaktär nämns 

kortfattat men endast i samband med någon av de ovanstående karaktärerna. 

 

6. Tidigare forskning  
 

Nedan kommer jag kortfattat sammanfatta en del av den tidigare forskning som gjorts om vampyren 

inom litteraturen och mer specifikt om novellen Carmilla.  

6.1 Vampyren i litteraturen – monstret i motsats till ”husets ängel” 

Litteraturvetaren Anna Höglunds doktorsavhandling Vampyrer – en kulturkritisk studie av den 

västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet (2009) är hittills den enda vetenskapliga 

avhandlingen på svenska om vampyrer. Det är ett stort arbete och kan betraktas som ett översiktsverk 

om vampyrens och människans gemensamma historia. I avhandlingen diskuteras en mängd verk om 

vampyrer från både äldre och modern tid. Det jag lagt mest fokus på och som varit mest relevant för min 

egen studie är hennes studie om vampyrkvinnan som hot gentemot den patriarkala ordningen och som 

gränsöverskridande i sin samtid. Vampyrkvinnan är mer än ofta i den viktorianska litteraturen en kvinna 

som går emot sin tids idealkvinna, i synnerhet den borgerliga kvinnan. Den borgerliga kvinnan 

förväntades vara en ”husets ängel”, någon som gav upp sina egna önskningar och behov för att ägna sitt 

liv åt make och barn. Kvinnans hela existens skulle vigas åt att vara sin älskade till lags. Höglund ser 

”husets ängels” roll som ett slags martyrskap som pågick till dess att döden skiljde dem åt.57  

     Mia Franck använder sig av ett feministiskt och queerteoretiskt synsätt när hon i sin artikel 

”Vampyrens makeover – tystnad som normbrott i vampyrfiktion” (2012), granskar hur tystnad skrivs in 

i skönlitteratur, med utgångspunkt i Charlaine Harris Sookie Stackhouse-serie. Franck menar att 

vampyren ofta tolkats utifrån sexualitetskonstruktioner, särskilt med fokus på hur dess sexualitet kan 

                                                 
57 Höglund, s. 159-160. 
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tolkas som queer och att begreppet vampyr är nära förbundet med homosexualitet.58 Vampyren sätts i 

kontrast till människan och kan ses som gränsöverskridande i jämförelse med människan som sätter 

normerna för vad som anses vara normalt eller inte. Människan har alltså ett tolkningsföreträde, och 

även om de böcker Franck analyserar innehåller sexuella förbindelser mellan människa och vampyr blir 

det alltid vampyren som ses som queer. Franck menar att vampyrerna i Harris böcker kan ses som 

sexuellt annorlunda och tillhörande en annan ras – som utnyttjar olika tystnadspraktiker för att passera 

som mänskliga.59  

6.2 Forskning om Carmilla 

Sexualitet och vänskap i romantisk och viktoriansk litteratur berörs i Carolyn W. De La L. Oultons bok 

Romantic Friendship in Victorian Literature (2008), hit hör bland annat studier kring Carmilla. Oulton 

berättar hur de romantiska och gotiska författarna var försiktiga i sitt skrivande, även om berättelserna 

handlade om romantisk vänskap mellan samma kön avslutades berättelserna ofta med att hjältinnan 

gifter sig eller att väninnan dör.60 Hon är precis som Haggerty noggrann med att poängtera att den 

romantiska vänskapen inte alltid behöver vara samma sak som överskridande sexualitet, eller 

homosexualitet om man så vill.61 Carmilla och Lauras vänskap stämmer enligt Oulton överens med de 

traditionella mönstren gällande den romantiska vänskapen. Oulton menar att när Carmilla dödas har 

heterosexualiteten segrat. Under historiens gång upptäcker Laura sina egna känslor, vilket hon bemöter 

med ambivalens, hon tycker om känslan men blir också generad och förskräckt över känslor som inte 

anses vara ”normala”.62   

     Ken Gelder, professor i engelska, har i sin studie Reading the Vampire (1994) undersökt vampyren i 

litteratur och på film. Han följer vampyrens utveckling och sätter in den i sin historiska kontext för att 

visa hur vampyren både fascinerat och skrämt oss genom tiden. Han betraktar Carmilla som en queer 

vampyr och menar att de manliga karaktärerna, som alla är fadersgestalter, allierar sig med varandra för 

att förgöra Carmilla. Gelder ser detta som en ”male paranoid plot”63, ett knep riktat mot lesbiska 

kvinnor som ett farligt hot mot fädernas dominans över sina annars lydiga döttrar. Carmilla tömmer 

deras döttrar på livskraft, något de måste hämnas för på ett brutalt vis. Gelder menar dock att historien 

på ett otal ställen visar sympati för Carmilla.64  

 

                                                 
58 Franck, s. 247. 
59 Ibid., s. 248. 
60 Carolyn W. De La L. Oulton, Romantic friendship in Victorian literature, Ashgate, Aldershot, England, 2007, s. 4. 
61 Ibid., s. 1. 
62 Ibid., s. 100-103. 
63 Ken Gelder, Reading the vampire, Routledge, London, 1994, s. 60-61. 
64 Ibid., s. 60-ff. 
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För vidare läsning om Carmilla som ett hot mot heterosexualiteten finns Elise Tammis Thomas essä 

”Masquerade Liberties and Female Power in Le Fanu’s Carmilla”, i The Haunted Mind: The 

Supernatural in Victorian Literature (1999).65 Elise Thomas läser Carmilla som en erotiskt laddad 

novell om lesbisk kärlek och förförelse – dock fokuserar hon på novellens maskeradtema. Hon relaterar 

maskeradtemat som en utveckling av det undertryckta eller dolda, något som varken är rationellt eller 

realistiskt. Elise Thomas studerar Le Fanus vampyr som homosexuell och menar att Carmilla fungerar 

som en symbol för det kvinnliga begäret, i synnerhet det lesbiska. Maskeradtemat är också en symbol 

för Carmilla i sig, och är ett knep för att intrigen ska kunna representera det kvinnliga begäret.  

     Baler och maskerader var under 1700-talet populärt, vilket senare skulle influera de gotiska och 

romantiska författarna. Det kusliga temat blev en drömlik zon mellan verkligt och overkligt. Enligt Elise 

Thomas blir maskeradscenen ett avlägsnande från det verkliga. I Carmilla omnämns två baler, båda 

kopplade till Carmillas offer. Elise Thomas berättar vidare hur maskeradbalen är en initiering till terror 

och död i novellen. Carmilla är inte utklädd på maskeraden, Elise Thomas fortsätter med att Carmillas 

vampyrism är en utklädnad i sig eftersom hon inte klär ut sig till levande. En vampyr behöver heller inte 

klä ut sig till det motsatta könet eftersom gränserna är utsuddade.66 Elise Thomas ser inte 

maskeradtemat som endast vampyrism utan även som lesbianism. Novellen kan ses som en förklädnad 

för att förklara något som då inte ansågs normativt. Den tidens strikta censurlagar gjorde det svårt för 

författare att skriva om sex i klartext. Vampyren blev alltså ett kamouflage för sex.67 Hon menar också 

att om berättelsen handlat om en man och en kvinna så hade den inte alls varit lika intressant att studera. 

Analysen fokuserar på spänningen mellan det hemliga och igenkännandet. I likhet med Gelder kan 

Carmillas död ses som en symbol för patriarkatets, heterosexualitetens och maskulinitetens seger. 

Genom utdrivningen av monstret Carmilla, räddas Laura av de manliga karaktärerna från sjukdomen, 

det vill säga: homosexualiteten.  

     Jonas Varsted Kirkegaard är fil. kand. i modern kultur och kulturförmedling. Han har i sin artikel 

”Aldrig ræd for mørkets magt – den kvindelige vampyr som seksuel rebel” (2004) som medverkar i 

tidskriften Kosmorama kommit att utgöra det främsta exemplet på vampyren som en sexuell vamp.68  

Han menar att det inte är konstigt att Carmilla fått statuera ett exempel på lesbisk sexualitet och med det, 

blivit en unik, stark och frisinnad kvinnokaraktär i äldre litteratur. Kirkegaard har även tagit fasta på att 

de manliga karaktärerna i berättelsen verkar existera i en annan sfär samt Lauras ambivalens gentemot 

Carmillas beteende. Eftersom vampyren bryter mot både det kristna och manliga monopolet, hämnas 

                                                 
65 Tammis, Elise, Thomas, “Masquerade liberties and female power in Le Fanu's ‘Carmilla’”, 1998, Elton E. Smith & Robert 

Haas, (red.), The haunted mind: the supernatural in Victorian literature, Scarecrow, London, 1998, s. 39-65. 
66 Ibid., s. 42. 
67 Ibid., s. 44-45. 
68 Jonas Varsted Kirkegaard, ”Aldrig ræd for mørkets magt: den kvindelige vampyr som seksuel rebel”, 2004, Kosmorama, 

nr 50, 2004, s. 109-130. 
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männen genom att spetsa henne med en påle genom hjärtat, något som Kirkegaard menar kan ses som 

en fallisk symbol, en metafor för patriarkatets vinst.69 

7. Novellen Carmilla  
 

Novellens berättare är den artonåriga kvinnan Laura som bor ensam med sin far och tjänstefolket i ett 

slott beläget i den ödsliga och primitiva regionen Steiermark i Österrike. Det är igenom hennes 

berättelse, och självbekännelse, som vi får veta vad hon varit med om, och hon är väl medveten om att 

vi kommer att ha svårt att tro på det hon kommer att berätta: 

 

Jag ska nu berätta någonting så egendomligt att all er tillit till min sannfärdighet kommer att 

krävas om ni ska tro på min berättelse. Icke desto mindre är den inte bara sann, utan dessutom en 

sanning till vilket jag har varit åsyna vittne.70  

 

I samband med en vagnsolycka möter Laura den vackra, till synes jämngamla kvinnan Carmilla och en 

dam som påstår sig vara Carmillas mor. Modern lämnar Carmilla hos den lilla familjen då hon har ett 

brådskande och hemligt ärende. Den unga kvinnan blir till den ensamma Lauras lycka, gäst hos familjen 

och de blir goda vänner. Denna vänskap är dock förrädisk och leder Laura rakt in i fördärvet. Det dröjer 

inte länge förrän Carmillas besynnerliga beteende väcker både uppmärksamhet och nyfikenhet hos 

Laura. Carmilla sover till långt in på eftermiddagen, är lättjefull och har en bräcklig hälsa. Carmilla får 

också konstiga utfall gentemot Laura, något som Laura inte riktigt vet hur hon ska hantera.  

     Samtidigt som Carmilla är gäst hos familjen bryter en farsot ut i trakten. Farsoten sprider sig och 

börjar likna en epidemi och flertalet människor faller offer för en grym död efter att ha hemsökts av 

förskräckliga mardrömmar – något som lämnar dem i total sinnesförvirring. Det dröjer inte länge förrän 

Laura känner av samma slags symptom. Det kommer dock visa sig att Carmilla egentligen inte heter 

Carmilla, utan är grevinnan Mircalla Karnstein, hon är inte alls jämngammal med Laura utan är en 

hundrafemtioårig vampyr. För att göra sig av med det fasansfulla monstret tar Lauras far, general 

Spielsdorf, baron Vordenburg och bygdens präst saken i egna händer. Tillsammans letar de upp 

Mircallas grav i slottsruinerna där hon en gång levat. När de väl funnit henne kan de konstatera att hon 

är en levande död och också den som spridit smittan som åsamkat så mycket sjukdom och död i trakten. 

Männen spetsar hennes hjärta med en påle, halshugger henne och bränner henne därefter på bål. Detta 

friger Laura från den hemska sjukdomen, men tankarna på Carmilla kommer aldrig riktigt att försvinna.  

                                                 
69 Kirkegaard, s. 115-118. 
70 Le Fanu, Carmilla, s. 12. Fortsättningsvis kommer citat ur novellen hänvisas med sida inom parentes löpande i texten. 
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8. Analys och resultat 
 

Om man vid en queer läsning antar att novellen anspelar på att normer tas för givna så kan man också 

ifrågasätta dem. Det kan göras genom att man till exempel löser upp en heteronormativ karaktär för att 

på så vis synliggöra olika makthierarkier. Franck menar att sexualitet ofta är närvarande i 

vampyrfiktion,71 och det har diskuterats huruvida Le Fanu ville skildra lesbisk kärlek med sin novell – 

under täckmantel av vampyrtemat – för att inte vålla skandal. Det var med andra ord inte lätt att skriva 

om sex eller passion i klartext då hårda censurregler satte stopp för särskilda typ av texter. Det finns 

dock enligt Harrison Lindbergh inga egentliga bevis på detta då en vänskapsrelation mellan två kvinnor 

mycket väl kunde ha sett annorlunda ut då i jämförelse med idag..72  

     Trots att novellen idag uppfattas som queer vill jag ändå lyfta fram den då den fallit i skuggan av 

annan vampyrlitteratur. Att sexualitet, begär och passion ofta närvarar i Le Fanus berättelse är tydlig 

både i hur det framhävs språkligt och i relationen mellan Laura och Carmilla. Det känslomässiga 

förhållandet mellan de unga kvinnorna är dock komplicerad då Carmilla både attraherar och förför sitt 

offer samtidigt som hon stöter det ifrån sig.  

8.1 Berättad och kamouflerad tystnad – det dolda och maskerade 

Den berättade tystnaden är den som är inskriven i berättelsen, det är vad som skrivs som gestaltar 

karaktärernas tystnad samt om textens framställning möjliggör ett ifrågasättande av 

heteronormativiteten. Franck beskriver den berättade tystnaden som så att den kan vara utstuderad 

eftersom fiktiva karaktärer kan betona sitt val att tiga och därmed ifrågasätta (hetero)normativa 

förväntningar på kön och sexualitet73 Den berättade tystnaden kamouflerar alltså avvikelser för att 

signalera normalitet.74 Det kamouflerade, eller den utklädda tystnadspraktiken för oss vidare till hur 

tystnad kan vara närvarande i oskyldiga samtal, det är här man kan se hur en diskussion behandlar 

normativt acceptabla samtalsämnen men som under ytan kan dölja underliggande frågor om normalitet. 

Även denna är en slags berättad tystnad som skrivs in i berättelsen, det är också därför jag valt att föra 

de två tystnadspraktikerna samman. Det queera i en text är oftast sådant som kan beskrivas som 

avvikande och konstigt – detta kan absolut handla om en avvikande sexualitet men också att en hel 

berättelse är avvikande på olika sätt. Detta kan förstås tydligare om man som Haggerty läser och förstår 

                                                 
71 Franck, s. 235. 
72 Harrison Lindbergh, s. 154.  
73 Franck, s. 235. 
74 Ibid., s. 242. 
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all gotik som queer.75 Redan i början av sin berättelse skriver Laura att det hon kommer berätta kommer 

att vara svårt att tro på. Det är alltså en avvikande och konstig berättelse – på så vis kan jag, utifrån 

Haggertys ord förstå att hela berättelsen är queer. Detta visar sig både tydligt men också dolt i hur 

karaktärerna handlar och talar.   

8.1.1 Det första mötet – passion eller vänskap?  

 

Efter vagnsolyckan berättar Lauras far om vad Carmillas mor sagt innan hon och hennes sällskap gett 

sig av. Hon framhöll hur ogärna hon ville besvära familjen med sin dotter eftersom denne hade bräcklig 

hälsa. Ju mer hemlighetsfullt det blev desto mer nyfiken blev Laura på den unga kvinnan. (s. 25) Det 

skulle dock inte dröja länge förrän Laura äntligen får träffa Carmilla. Då hon för första gången ser den 

unga kvinnan efter olyckan blir hon alldeles mållös och chockad över vad hon ser: 

 

Jag såg exakt samma ansikte som hade visat sig för mig en natt i barndomen, som hade etsat sig 

fast i mitt minne och som jag i alla år hade grubblat över med sådan fasa, utan att någon 

misstänkte vad jag funderade på. (s. 27) 

 

Laura har träffat Carmilla tidigare, som sexåring, i något hon trott varit en dröm. Tillsynes ensam vaknar 

hon en natt i sin barnkammare och blir förargad av att, som hon uppfattar det, blivit försummad av sin 

barnflicka: 

 

[…] och jag hade just börjat gnälla som förberedelse till ett ordentligt illvrål när jag till min 

förundran fick se ett allvarligt men mycket vackert ansikte betrakta mig från sängkanten. Det var 

en ung dam som knäböjde vid sängen med händerna mot täcket. Jag såg glatt överraskat på 

henne och slutade gnälla. Hon smekte mig med sina händer, lade sig ner bredvid mig på sängen 

och drog mig intill sig med ett leende; jag kände mig omedelbart behagligt tröstad och somnade 

igen. Jag vaknade vid känslan av att två nålar samtidigt trängde in mycket djupt in i mitt bröst, 

och det fick mig att skrika högt. Damen drog sig tillbaka utan att släppa mig med blicken; 

därefter gled hon ner på golvet , och jag trodde att hon gömt sig under sängen. (s. 8) 

 

Det är först nu som Laura blir riktigt rädd, hon skriker allt vad hon kan och alla kommer inrusande in i 

hennes sovrum. Berättelsen avfärdas mycket snabbt som en mardröm men Laura tyckte att deras 

ansiktsuttryck talade för något helt annat. Dock fanns inget tecken på att hon blivit stungen av något, 

eller någon. Efter den mystiska händelsen blev Laura så nervöst lagd att hon inte klarade av att vara 

ensam ens på dagtid. På nätterna fick tjänstekvinnorna vaka i hennes rum, något som skulle fortsätta 

                                                 
75 Haggerty, s. 1. 
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ända tills hon var i fjortonårsåldern. (s. 9) En präst tillkallades som kom för att be för Laura och hjälpa 

henne med att lära sig be själv. (s. 10) Den scen som Laura beskriver ”lyser i mitt minne som skimrande 

färgbilder omgivna av mörker”. (s. 11) Händelsen är en berättad tystnad då ingen tror på Lauras 

berättelse som sexåring, det är också en slags kamouflerad tystnad då jag som läsare förstår att det är 

samma kvinna Laura möter som ung vuxen, trots att hon själv inte riktigt tror att så kan vara fallet. Hon 

tappar till en början talförmågan av synen och hon förklarar mötet som en blandning av fasa och 

nyfikenhet. Den unga kvinnan är enastående vacker och hennes förtjusande ansikte ser ut att vara fyllt 

av intelligens fast med ett melankoliskt uttryck. (s. 27-28) Det skulle inte dröja länge förrän den unga 

kvinnan bryter tystnaden med ett igenkännande leende på läpparna:  

 

”Fantastiskt!” utbrast hon. ”För tolv år sedan såg jag ditt ansikte i en dröm, och sedan dess har 

jag aldrig kunnat glömma det”.  

 […] – jag är säker på att det var du – som jag ser dig nu; en vacker ung kvinna med gyllene hår 

och stora blå ögon, och läppar – dina läppar – just den som du är nu” […]. (s. 28-29) 

Den skräck som ger Laura tunghäfta vid det ”första mötet” försvinner i takt med att Carmillas leende 

mjuknar, vad det än är som gjorde situationen obehaglig är nu som bortblåst. Laura tar Carmillas hand, 

hon är blyg och blir generad, dock gjorde situationen henne både djärv och vältalig. (s. 28) Det Laura 

inte vet är att Carmilla använder sig av Lauras ”dröm” som täckmantel och för att skydda sin egen 

identitet. Det var i själva verket ingen dröm. Laura var sex år när den mystiska händelsen inträffade i 

barnkammaren och Carmilla såg exakt likadan ut då som nu. Carmilla säger: ”Jag vet inte vem av oss 

som borde vara mest rädd för den andra.” (s. 29) Hon fortsätter: ”Om du inte hade varit så vacker skulle 

jag nog ha varit synnerligen rädd för dig, men eftersom du är sådan du är, och eftersom vi båda är unga, 

känns det som om jag lärde känna dig för tolv år sedan […]”. (s. 29-30) Redan i början av novellen möts 

man som läsare av en berättad tystnad, jag vet genast mycket mer än Laura, trots att berättaren är Laura 

själv. Det dramaturgiska knepet skapar spänning men är också en aning ironiskt då man som läsare 

genast förstår att något inte är helt i sin ordning med den mystiska kvinnan, Carmilla. Jag förstår också 

mycket snart genom Lauras ovisshet att Carmilla hemsökte Laura i hennes barnkammare som sexåring 

men att hon väljer att kamouflera sitt tidigare intrång genom att skylla på en dröm som de båda märkligt 

nog haft.  

     Laura erkänner för läsaren att ”den sköna främlingen” väcker egendomliga känslor inom henne, hon 

känner en underlig dragning till Carmilla, men också något som liknar en motvilja. Dock förklarar hon 

att det är lockelsen som väger tyngst. (s. 30) Kvinnan anspelar på Lauras nervositet och berättar om sin 

egen dragning till henne:  
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[…] ”Jag undrar om du känner samma oförklarliga dragning till mig som jag till dig; jag har 

aldrig haft en vän, kommer jag att få en nu?” Hon suckade, och hennes vackra mörka ögon såg 

lidelsefullt in i mina. (s. 30) 

 

Carmilla är inte rädd för att visa känslor och hon beter sig inte som en kvinna under sin samtid förväntas 

göra. Hon förför Laura utan att bli generad. Precis som Anna Höglund framhåller uppvaktar hon Laura 

så som en man skulle ha förfört en kvinna.76 Hon är framfusig och aktiv i sitt beteende till skillnad från 

sin samtids passiva kvinna och tar sig friheter som en kvinna inte bör. Exempelvis får vi längre fram i 

berättelsen ta del av hur hon tar nattliga promenader utan manligt sällskap samt är hon ytterst kritisk till 

religion och politik. Hon ikläder sig med andra ord en mans roll eller en kvinna som tar för mycket plats 

vilket kunde uppfattas som hotfullt.77 På så vis följer hon inte sin tids normer, inte ens om det endast 

handlar om en ”romantisk vänskap”. Även Gelder diskuterar Carmillas beteende som maskulint, eller 

queert om man så vill.78 Det är med andra ord inte svårt att se det queera i Carmillas beteende tidigt i 

berättelsen. Inte heller är det svårt att förstå att känslorna som väcks inom Laura genomsyras av 

spänning, passion, begär och lust – samtidigt som hon översköljs av vemod och blir generad då hon 

innerst inne vet att det inte hör till det normativa att känna så för en annan kvinna. Om det är lesbiska 

känslor som väcks till liv inom Laura eller endast ett passionerat sätt att uttrycka vänskap på är 

diskutabelt men eftersom det är Lauras berättelse vi får följa så kan hon uttrycka sina känslor precis som 

hon själv vill. Då det handlar om fiktion kan det vara så enkelt att dragningskraften till Carmilla förvisso 

kan ha en övernaturlig förklaring, då hon är vampyr. Franck talar om vampyren som en ”övermänniska” 

– vars egenskaper alltid är mer framstående och starkare än en dödligs.79 Att se på den kvinnliga 

vampyren (eller vampen) som en manslukerska, en orm som sakta kväver sina offer är inte heller helt 

svårsmält. Det som gör berättelsen intressant och synnerligen unik är att offret som får all 

uppmärksamhet är Laura och inte Lauras far. Med andra ord är Carmilla ingen klassisk manslukerska, 

snarare en kvinnoslukerska.   

8.1.2 Bekännelsen 

Berättelsen är utformad som ett långt brev där man som läsare aldrig riktigt får veta vem det är Laura 

skriver till. Mottagaren, eller läsaren är okänd, dock skriver Laura: ”En storstadsdam som min kära 

läsare finner dem kanske inte lika originella som vi här ute på landet gjorde.” (s. 37) Vilket tyder på att 

bekännelsen, eller brevet är till en storstadskvinna. Laura jämför vid flertalet andra gånger hur det är på 

landet i jämförelse med storstaden. I en storstad kan anonymiteten vara större och människor kan lättare 

                                                 
76 Höglund, s. 168. 
77 Ibid., s. 188-189 & 195. 
78 Gelder, 1997, s. 60. 
79 Franck, s. 228. 
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dölja sådant som samhället kan anse vara avvikande. Att som läsare inte få veta vem denna kvinna är, 

pekar på en tydlig inskriven och berättad tystnad då det öppnar upp för fria och personliga tolkningar. 

     Eftersom Laura är novellens berättare begränsas också läsarens vetskap om vampyren Carmilla och 

dennes inre tankar, detsamma gäller övriga karaktärer. Dock ökar berättarknepet berättelsens spänning 

och läsaren får på så vis veta saker och ting innan Laura själv. Ett tydligt exempel på det är att vi som 

läsare förstår att det är något mystiskt med Carmilla redan vid första mötet, vi förstår att mötet med 

Laura som sexåring inte är någon dröm och vi förstår att Carmilla är vampyr långt innan Laura och 

hennes familj gör det. Detta i sig är en slags berättad tystnad och eftersom läsaren vet mer blir det också 

en spänning i handlingen. Som läsare får man istället tillgång till Lauras personliga känslor och tankar 

genom olika beskrivningar. Berättarperspektivet blir på så vis väsentligt då det är Laura som ger oss 

bilden av det heteronormativa eller det icke-heteronormativa. Vi får följa hennes emotioner både som 

frisk, naiv och nyfiken men också hur hennes sinnesstämning förändras då hon insjuknar i sjukdom – 

vilket följer ett traditionellt gotiskt element då Laura börjar tänka mycket på döden – stämningen 

förändras då till att bli dyster, mörk och allvarlig.  

     Innan Laura faller offer för sjukdomen funderar hon mycket på vem Carmilla egentligen är och var 

hon kommer ifrån. I novellens fjärde kapitel, Hennes vanor – en promenad i sakta mak får man följa 

hennes beskrivningar av Carmilla. (s. 32-ff) Carmilla väcker stor förtjusning hos Laura men hon 

erkänner också att Carmilla har egenskaper som inte alls tilltalar henne lika mycket. (s. 32) Bortsett från 

att Carmilla är långsammare än normalt i sina kroppsliga rörelser är hon otroligt vacker och graciös. Det 

finns absolut ingenting som pekar på att Carmilla är sjuklig, inga synliga symptom i alla fall. Carmilla är 

alltid reserverad med att berätta om sig själv eller sin familj. Av nyfikenhet och envishet försöker Laura 

med allt i sin makt för att få Carmilla på fall, utan att lyckas. Laura som annars är van vid att alltid få 

som hon vill, blir frustrerad trots att hon är medveten om att det är orättvist att pressa Carmilla på 

information, i synnerhet ouppfostrat, (s. 33) hon skriver att: ”Varken förebråelser eller smekningar hade 

någon effekt.” (s. 34) Carmilla märker hur irriterad Laura blir över det hemlighetsfulla och säger: 

”Käresta, ditt lilla hjärta är sårat, du får inte tycka att jag är grym när jag lyder den obevekliga 

lagen om min styrka och svaghet; om ditt älskade hjärta är sårat, blöder mitt vilda hjärta 

tillsammans med ditt. I hänryckningen mitt i min oändliga förnedring lever jag i ditt varma liv, 

och du ska dö – dö, ljuvligen dö – in i mitt. Jag kan inte hjälpa det; så som jag kommer dig nära 

ska du i din tur komma andra nära och uppleva extasen i den grymheten, som samtidigt är 

kärlek; så forska inte mer just nu i mig och mina angelägenheter, utan lita på mig av hela din 

kärleksfulla själ.” (s. 34) 
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Carmilla talar om en förnedring, som läsare kan man undra om förnedringen är vampyrismen eller 

homosexualiteten, eftersom Laura inte vet om Carmillas vampyriska sida – anser jag att det kan vara 

den sexuella läggningen Carmilla talar om som förnedrande – eller både och. Att kärleken är grym, kan 

här tolkas som att det är grymt att förälska sig i ”fel kön” – då det går emot samtidens norm. 

Förälskelsen är könlös, men enligt normen ses det som avvikande och oacceptabelt. Carmilla talar även 

om Lauras blödande hjärta i jämförelse med sitt vilda hjärta. Det vilda hjärtat går att jämföra med den 

frigjorda konstnärskvinnan som inte ville låta sig tämjas av patriarkatet.80 Det som är Carmillas styrka 

blir också hennes svaghet då hon kan göra som hon vill utan att bry sig om sin omgivning, men det blir 

en svaghet då det varken är omtyckt eller ansenligt. Laura finner det Carmilla säger ytterst besynnerligt, 

hon vet inte hur hon ska tolka det som sägs medan läsaren ganska snart förstår att Carmillas vill döda 

Laura. Om Carmilla lyckas döda Laura så är det inte hennes kropp som fysiskt dör utan hennes oskuld 

och heterosexualitet. Carmillas mål är att fresta och locka Laura till att ge med sig för begäret och 

lusten. När Laura inte längre är oskuld initieras hon till vuxenlivet och blir en självständig kvinna. Hon 

kan då göra sig fri sin faders omvårdnad och bilden som ”pappas lilla flicka” luckras upp. Carmilla 

förklarar för Laura att hon inte kommer att förstå känslan av det styrande begäret förrän hon gett med 

sig för det. Det är en grym och förbjuden kärlek Carmilla talar om – för att den är förbjuden och 

avvikande. Det är en kamouflerad tystnad då det går att läsa in många tvetydigheter i meningarna – 

Lauras död är egentligen inte menad som en fysisk död snarare en metafor ämnad till att locka henne ut 

från det patriarkala samhällets heteronormativitet in i det queera och passionen och begäret till en annan 

kvinna.  

     Efter ett utagerande som citatet ovan brukade Carmilla ”[…] trycka sina läppar i mjuka, glödande 

kyssar mot min kind. Hennes upphetsning och formuleringar var obegripliga för mig.” (s. 35) När 

Carmilla betedde sig som ovan blev Laura ofta illa till mods och generad: ”När hon var i denna gåtfulla 

sinnesstämning tyckte jag inte om henne. Jag kände en intensiv och särpräglad upphetsning som för det 

mesta var njutbar, men blandades med en diffus känsla av rädsla och vämjelse.” (s. 35) Laura känner 

som sagt skam och äckel för sina känslor och blir besvärad över Carmillas dominanta attityd. Återigen 

ett avvikande och förbjudet beteende som går emot det kvinnoideal Laura uppfostrats inom. Efter 

Carmillas besatta anfall blir hon apatisk och matt i långa stunder. Laura jämför det med ”en älskares 

passion” och att den både är frånstötande men på samma gång överväldigande. (s. 36) Även här 

synliggörs den berättande tystnaden för oss då Carmilla kamouflerar det hungriga monstret inom sig 

genom smekningar och kärleksförklaringar. Besattheten tolkar Laura som en slags förälskelse, medan 

jag som läsare förstår att det är monstret som har svårt att dölja sin rätta identitet. Laura är i sin 

                                                 
80 Höglund, s. 168. 
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berättelse öppen med sina ambivalenta känslor vilka tyder på klassiska gotiska element – hur det vackra 

och passionerade kontrasteras med äckel och vemod.81  

     Laura är, som Anna Höglund skulle ha kallat det ”en husets ängel”, en bild skapad och porträtterad 

av patriarkatet.82 Hon är pappas flicka, enda barnet, bortskämd, naiv och osjälvisk. Hon vet hur man 

som ung dam ska bete sig och vet vad samhället förväntar sig av henne som ung kvinna. Carmilla kan 

ses som Lauras raka motsats. Höglund menar att det i vampyrkvinnans gestalt sker en förening av 

kvinnan och döden, och om det existerade en föreställning om döden som kvinnomakt så måste 

vampyrkvinnan uppfattas som ”rena dynamiten”.83 Den var också väl lämpad för framställningen av 

”monstret bakom ängeln”, mycket kan ha berott på samtidens femme fatale-tradition. Den fatala 

kvinnan förför samtidigt som hon förgör. Hon är vacker, sensuell, sexuell och intellektuell men bakom 

masken döljer sig ett monster.84 Det är en berättad och kamouflerad tystnad som är inskriven i 

berättelsen och som alltid är närvarande.   

8.1.3 Älskade, älskade 

Laura är alltid nyfiken men hon får sällan direkta svar från Carmilla – de gånger Carmilla bestämmer sig 

för att bemöta Lauras frågor väver hon ofta in dem i gåtfulla och nästintill poetiska svarsmönster. Det är 

under en månskensvandring som Laura tar sig mod till att  fråga om Carmilla någon gång varit 

förälskad:  

”Jag är säker på att du har varit förälskad, Carmilla, och att det i detta nu pågår en romans.” 

”Jag har aldrig varit förälskad i någon och tänker inte bli det”, viskade hon, ”om det inte blir i dig.”  

Så vacker hon var i månskenet! 

Blyg och underlig var den blick hon gav mig innan hon skyndsamt gömde ansiktet mot min hals och mitt hår 

med häftig, nästan snyftande andhämtning, och lade sin darrande hand i min. 

Hennes mjuka kind var brännhet mot min. ”Älskade, älskade”, mumlade hon, ”jag lever i dig, och du skulle 

kunna dö för mig, jag älskar dig så.”  

Jag ryggade tillbaka. (s. 48) 

Efter detta utfall blir Carmilla matt och nästintill apatisk vilket får Laura att tro hon drabbats av den 

hemska epidemin som härjar i bygden. Ihärdigt vill hon kalla på läkare, något som Carmilla viftar bort 

och menar att hon snart mår bra igen och att hon blir matt av kraftansträngning, något Laura tolkar som 

”dårskap”. (s. 50) Dock fortsätter de att prata trots Carmillas ”dåraktiga anfall”, de börjar prata om baler, 

något som Laura ännu inte fått uppleva. Carmilla själv säger att hon inte minns hur det var då det var så 

                                                 
81 Haggerty, s.1. 
82 Höglund, s. 161. 
83 Ibid., s. 161. 
84 Ibid., s. 161. 



27 

 

länge sedan hon sist var på en: ”’Det som hände den kvällen har gjort bilden otydlig och färgerna 

urblekta. Jag blev nästintill mördad i min säng, sårad här”, hon rörde vid sitt bröst, ”och blev aldrig 

densamma.”’ (s. 53) Hon fortsätter sin historia och berättar hur en grym kärlek höll på att bli hennes 

död: ”Kärleken kräver sina offer. Inget offer utan blod.” (s. 53) Detta är ett utmärkt exempel på en 

inskriven kamouflerad tystnad. Något som Laura antagligen skulle kunna tolka som en dålig romans 

med dithörande brustet hjärta kan jag som läsare tyda berättelsens avvikelser. För det första förklarar 

Carmilla att hon inte varit förälskad och om hon så skulle bli det så skulle det bli i Laura, hon förför 

henne ytterligare. Om hon inte är förälskad så är det ett kamouflerat knep för att linda Laura kring sitt 

lillfinger ännu mer. För det andra kan vi förstå att det möjligtvis kan ha varit denna natt då Carmilla 

själv blev förförd och biten, på samma ställe där Laura en gång blev biten eller stungen – i bröstet. 

Kanske föll Carmilla offer för en vampyr som vilken förvandlade henne till det hon är idag. Att kärleken 

kräver sina offer förklarar hur hon själv föll offer för någon, eller något. Hon blev aldrig densamma – 

hon dog och återuppstod som vampyr. Vi som läser får dock inte ta del av vem förövaren är eller om det 

är en hon eller han. Om det var en hon kan det i så fall tolkas som om Carmilla efter en romantisk natt 

med en kvinna aldrig blev densamma igen då hennes homosexuella lustar väcktes till liv. Här finns det 

en spricka i fasaden då den lämnar mycket för läsaren att tolka själv – enligt ett heternormativt 

perspektiv läser vi in en han men i och med avsaknaden av information ger det utrymme för alternativa 

och sannerligen queera tolkningar.   

     Även Elise Thomas ser Carmillas berättelse om sin första bal som hennes initiering till livet som 

vampyr. Hon menar dock att berättelsen lämnar fler frågor än svar. Precis som redan sagt vill man enligt 

ett klassiskt heteronormativt perspektiv tro att det är en manlig förförare, men detta får man aldrig veta. 

I originalversionen av Carmilla förstår man att det är en maskeradbal hon varit på. I den svenska 

nyöversättningen anges endast ordet bal. Om vi ska förstå det som en maskerad är utklädnad och 

kamouflage av hög vikt och viktigt för novellens intrig, då utklädnaden per automatik skapar en mystik. 

Elise Thomas fortsätter och menar att Le Fanu inte har straffat Carmillas vampyrism med 

homosexualitet – det är med andra ord troligtvis inte ett homofobiskt straff författaren presenterar.85 

Snarare följer Le Fanu traditionen av att man förvandlas till vampyr genom självmord och att grevinnan 

Mircalla vid allt för tidig ålder fallit offer för en sådan ”demon”. (s 113-114) Elise Thomas menar att Le 

Fanu visar empati för sin vampyr genom att i slutändan ge henne ett värdigt slut genom förklaringen att 

hon själv fallit offer för en vampyr.86  

                                                 
85 Elise Thomas, s. 52-53. 
86 Ibid., s. 53. 
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8.1.4 En återkommande dröm 

En natt har Laura en dröm som skulle bli början till ett besynnerligt lidande. Vid fotänden av sängen ser 

hon en jättelik svart katt. Den rör sig smidigt fram och tillbaka på golvet. Laura blir vettskrämd. Den 

hoppade upp på sängen och Laura kan känna en fasansfull smärta som två stora nålar, tränga djupt in i 

hennes bröst. När Laura vaknar med ett skrik ser hon Carmilla ståendes alldeles blickstilla i hennes 

sovrum, utan att röra på sig når hon fram till dörren och går ut. (s. 55-56) Denna mardröm, 

återuppväcker gamla minnen hos Laura, hon blir rädd och nervös och vågar inte längre vara ensam. Till 

sin förvåning berättar Carmilla att hon haft en liknande upplevelse den natten. (s. 57-58) Efter den 

natten kom Laura att sova djupt flera nätter i rad där oförklarliga förnimmelser skulle hemsöka henne i 

drömmarna – och varje morgon känner hon sig alldeles kraftlös och svag. Hon börjar tänka på döden 

och har en konstant känsla av att hon håller på att sjunka – likt en nedstigning till underjorden. 

Tröttheten börjar avspegla sig i Lauras ansikte, ögonen har blivit större och hon har fått mörka ringar 

under ögonen, hon har blivit blekare. Trots detta känner sig Laura inte sjuk, hon tycker snarare att 

åkomman kan vara förbunden med nerverna och tankeverksamheten. Trots sitt lidande berättar hon det 

inte för någon, inte ens för Carmilla, som i takt med Lauras tillstånd blir allt mer kärleksfull gentemot 

henne, det är som om ”Hon slukade mig med blickar som blev allt hetare i takt med att mina krafter och 

min livsgnista avtog” […]. (s. 60-62)  Hon beskriver en av sina drömmar som nedan: 

Ibland kändes det som om en hand strök lätt över min kind och hals. Ibland var det som om varma läppar 

kysste mig, och kyssarna blev längre och längre och allt mer innerliga ju närmare de kom min hals, men där 

fastnade de. Mitt hjärta började slå fortare, andhämtningen blev snabbare och djupare och övergick i ett 

flämtande som ökade så att jag fick kvävningskänslor och kulminerade i en fruktansvärd konvulsion som 

fick mig att förlora medvetandet. (s. 62) 

För en läsare på 2000-talet vore det inte egendomligt att tolka Lauras drömscenario som en orgasmisk 

liknelse. Kvävningskänslan och konvulsionen som får henne att tappa medvetandet hon beskriver om är 

alltså en liknelse för att hon nu nått klimax. Dock vore den tolkningen kanske inte lika självklart för en 

samtida läsare, då man ansåg att en kvinna inte var kapabel till njutning utan endast hade sex med en 

man för att befruktas och ge denne arvingar. Ingen annan lyfter denne denna händelse men tolkar man 

ändå Lauras dröm som en orgasm måste det således tolkas som ett queert inslag – och eftersom detta 

inte är något som förväntas av en kvinna är det också en inskriven och berättad tystnad – i synnerhet då 

jag tolkar det som att det är en dröm om en annan kvinnas kyssar. Om det är Carmilla som kysser 

hennes hals får vi aldrig riktigt veta men eftersom drömmarna börjar uppstå efter att Carmilla besökt 

henne i sovrummet som en katt vore det inte helt omöjligt. Jag har också i beaktande att det är en man 

som skrivit Carmilla – och att det har diskuterats att det är en skildring av lesbisk romans med 
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vampyrtemat som kamouflage.  

     Lauras känslor har sannerligen get henne samvetskval. Hon vet att känslorna hon har gentemot 

Carmilla avviker från den norm som ses som acceptabel. Att ständigt känna hur hon sjunker visar på hur 

Laura inte vet hur hon ska handskas med alla de känslor hon har inombords. Det är också ett klassiskt 

gotiskt drag att kontrastera lust, passion och begär med äckel, skuld och vemod. Att Carmilla framträder 

som en svart katt är även det ett klassiskt mönster, då katten kan ses som en kvinnlig varelse – som 

Harrison Lindbergh och Fred Botting påpekar är det klassiskt att porträttera kvinnliga vampyrer som 

kattdjur då de dels är nattdjur men också kan ses som lömska.87 Carmillas beteende är också 

ormliknande som inte heller helt oväntat förknippas med kvinnliga egenskaper. Laura beskriver henne 

vid ett tillfälle som något som mycket väl kan liknas med hur en orm förlamar och bedövar sitt byte: 

”Hennes framviskande ord lät som en vaggvisa i mina öron och omvandlade min motståndskraft till 

någon sorts trans, ur vilken jag tycktes vakna först när hon släppte taget om mig. (s. 35)  

     Den kvinnliga sexualiteten kan ses som ett hot, ett vapen. Höglund anser dock att det inte endast är 

sexualiteten som utgör kvinnlig makt utan en kombination av det, kreativitet och intelligens som utgör 

kvinnans fullständiga vapen. I flera texter är vampyrkvinnans också politiskt klarsynt, något som även 

stämmer in på Carmilla då hon dels diskuterar religion och vetenskap med Lauras far. När hon talar, 

eller citeras av Laura förstår vi också att hon är kreativ genom att kamouflera och dölja sin rätta identitet 

genom poetiska metaforer. Dessa metaforer kan ses som en slags tystnadspraktik då hon döljer 

sjukdomens sanna natur, de romantiska känslorna gentemot Laura eller att hon talar på ett gåtfullt sätt 

som jag som läsare och med kännedom om hennes sanna natur egentligen planerar att döda Laura, något 

Laura själv inte förstår till en början. Laura misstänker Carmillas delaktighet i sin sjukdom väldigt sent i 

historien medan jag kopplar det tidigt. Egenskaper som dessa var sedda som orimliga för en kvinna i 

samtidens genus- och könsnorm.88 Kvinnan får alltså tack vare sin intelligens och kreativa läggning ett 

övertag om mannen – eller som i detta fall – ett övertag Laura. 

 

 

 

 

                                                 
87 Harrison Lindbergh, s. 113 & Botting, s. 137. 
88 Höglund, s. 165-166. 
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8.1.5 Vändningen 

 

Carmillas förrädiska planer går dock inte som tänkt då en vän till familjen kommer på besök, General 

Spielsdorf vars myndling Bertha har dött av sjukdom som han fullt bestämt anser vara en mystisk gästs 

fel: 

Hon dog i oskuld, i frid och i det ljuva hoppet om salighet. Det odjur som svek vår bedårande gästfrihet bär 

hela skulden. Jag trodde att jag välkomnade oskulden, glättigheten, ett förtjusande sällskap till min Bertha. 

Gud i himlen! Vilken dåre jag har varit! Jag tackar Gud för att mitt barn dog utan så mycket som en aning 

om sjukdomens natur eller det avskyvärda begäret hos den som orsakat allt detta elände. (s. 14)  

 

Citatet ovan är från det brev generalen skrev till Lauras far, något man som läsare får ta del av tidigt i 

berättelsen. Vid besöket får man dock en mer utförlig förklaring från generalen om hur de mött en ung 

kvinna vid namn Millarca och dennes mor på en storslagen maskerad. Modern hade en önskan att 

generalen skulle ta hans om dottern medan hon var bortrest. Hedersfullt går generalen med på detta men 

det olyckliga mötet ledde till att Bertha insjuknade mycket snart och blev så svag att hon dog – något 

han ytterst bestämt tror vara Millarcas fel. Precis som Laura, är han är väl medveten om att hans historia 

kommer vara svår att tro på. Dock anser Lauras far att historien stämmer väldigt bra in på deras egen 

gäst, Carmilla. Särskilt då det visar sig att Berthas symptom påminner om de symptom Laura påvisar. 

Generalens plötsliga besök beror på att han vill inspektera Karnsteins ruiner, en utdöd ätt som på långt 

håll är släkt med Laura. Byn är sedan länge övergiven och slottet en ruin. Han tror nämligen att Millarca 

är grevinnan Mircalla Karnstein och att hon inte riktigt är så död som man kan tro trots att det är cirka 

hundrafemtio år sedan hon ska ha dött. (s. 77-95) När de väl når ruinerna efter ätten Karnstein säger 

generalen: ”Det var en ond familj, och här skrevs deras blodstänkta annaler”, fortsatte han. ”Det är 

hemskt att de till och med i döden fortsätter att plåga människor med sina avskyvärda lustar. […]” (s. 

95) Han är nu ute efter hämnd och vill hitta hennes grav för att ”halshugga monstret” och sätta stopp på 

hennes farsot en gång för alla. (s. 95-96)  

     Bertha ska enligt generalen ha dött av sjukdom, men vi vet också att generalen vill stoppa Carmilla, 

eller Millarca, från att ”plåga människor med deras avskyvärda lustar”. Som läsare så anar man att 

Carmilla förfört Bertha på exakt samma sätt som hon förfört Laura. Sjukdomen som generalen påstår ha 

lett till Berthas död är egentligen en lust gentemot det kvinnliga könet som väckts inom Bertha. Även 

detta är ett exempel på en berättad tystnad. Bertha var egentligen inte sjuk, snarare föll hon för en person 

av samma kön, detta är exakt vad som händer med Laura. Ett sätt att förstå texten är att de unga 

kvinnorna inte blir sjuka av vampyrismen utan snarare av extrema samvetskval då de går emot sin 

samtids ideal och normer. Enligt Elise Thomas är vampyrismen i berättelsen det samma som lesbianism, 
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eller queert om man så vill.89    

     Det kommer dock inte dröja länge förrän generalen möter den Carmilla som Laura känner. Laura blir 

något chockad när han med ett vrål greppar sin yxa och börjar springa mot Carmilla. Vi åsynen av hans 

raseri förändras Carmillas anlete från att ha varit charmerande till brutalt och grymt. Oförklarligt snabbt 

parerar hon hans kraftiga slag och tar tag om hans handled. Mannen kämpar ett tag för att komma loss 

men tvingas istället att släppa yxan och lika snabbt var Carmilla spårlöst försvunnen. Scenen är över på 

ett ögonblick och generalen ber Laura att fort ta sig därifrån och söka skydd på prästgården tills allt är 

över, vilket hon gör. (s. 104-105) Laura får aldrig någon förklaring till den förskräckliga scenen och 

bara några dagar efter Carmillas försvinnande skulle Laura genast börja må mycket bättre. (s. 108-109)  

Även Bertha beskrivs som en ”husets ängel”, hon är oskuldsfull och precis som Laura bodde hon ensam 

med sin förmyndare där inte allt för många kvinnliga umgängen fanns till hands. Carmilla, eller Millarca 

som hon kallade sig i denna familj, var som ett sändebud från ovan då de ansåg henne så charmig och 

intelligent. (s. 77-ff) Carmilla är i sig ett kamouflage inskriven i berättelsen, hon gömmer sig bakom 

många olika identiteter och anagram av sitt egentliga namn Mircalla Karnstein. Det är när generalen 

ställs ansikte mot ansikte med Carmilla som hela berättelsen tar en hiskelig vändning, hon visar sig vara 

övernaturligt stark när hon tvingar generalen att släppa taget om yxan vilket visar på att hon antar rollen 

som dominant och innehar fler manliga egenskaper än kvinnliga. Det motsäger änglaidealet då hon kan 

dominera över en man på ett sådant sätt. Däremot blir Lauras medverkan i novellens slutscen passiv och 

oväsentlig då generalen beordrar henne att fly till prästgården. Hon har inte alls samma attityd som 

Carmilla och låter sig bestämmas över. 

8.2 Performativ, ritualiserad och existentiell tystnad – Att handla och agera  

Här kommer jag att titta på vilka handlingar Carmilla utför för att iscensätta mänsklighet, men också hur 

både Carmilla och Laura gör för att iscensätta könstillhörighet och sexualitet. Detta kommer att ske 

genom att studera den performativa, ritualiserade och existentiella tystnaden. Här betonas språkets 

betydelse och hur sexualitetskonstruktioner framhävs i handlingar och talakter samt vilken roll den 

spelar för att vampyren ska passera som människa.90 Den ritualiserade tystnaden är den tystnad som 

åläggs karaktären för att hemlighålla strukturer inom samhället, exempelvis genom olika slags 

ceremonier eller ritualer för att skyla över normbrott. Den existentiella tystnaden å andra sidan handlar 

om att försöka finna hur den gestaltas som kunskapsbrist – med andra ord försöker man studera om en 

karaktärs omedvetenhet och tystande kan möjliggöra uttrycksfullhet. 

                                                 
89 Elise Thomas, s. 60. 
90 Franck, s. 242. 
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Carmilla försöker dölja sina gränsöverskridande beteenden när det gäller sin vampyrism, men ibland 

lyckas hon inte riktigt, dock är det oftast i Lauras sällskap som dessa utfall inträffar. Vid en promenad 

förbi en begravning blir hon också arg och illamående av psalmsång: ”Det skär i mina öron.” (s. 38) 

Laura undrar om Carmilla ber sina böner, hon kommer inte ner förrän sent på eftermiddagarna när 

familjeandakten är över och deltar inte i aftonbönerna, hon pratar heller aldrig om religion. (s. 54) 

Hennes icke-troende tendenser visar sig även senare i berättelsen då Lauras far pratar om farsoten som 

härjar i trakten:  

”Vi är i Guds händer: ingenting kan hända utan hans tillåtelse, och allt slutar väl för dem som älskat  

honom. Han är vår trofaste skapare; han har gjort oss alla och kommer att ta hand om oss.” 

”Skapare? Naturen!” sa den unga damen till svar på min milde faders ord. ”Och den här sjukdomen som  

erövrar landet är naturlig. Naturen. Allt härstammar från Naturen – eller hur? Alla ting i himlen, på  

jorden och i underjorden lever och handlar väl enligt Naturens påbud? Det är vad jag tror.” (s. 43-44) 

 

Efter detta utfall får hon inget svar av Lauras far, han bemöter henne med likgiltighet och tystnad för att 

så småningom byta samtalsämne helt. Carmillas icke-troende tendenser är inte ett accepterat beteende, 

hon tror inte på guds skapelse, utan är en anhängare av naturen. Hon anser att allt har skapats av naturen 

och författaren har valt att skriva naturen, Naturen för att göra det än mer påtagligt. ”Sjukdomen” som 

härjar, och som hon står skuld till, menar hon är ”naturlig”. Det naturliga innebär att det inte är något 

man kan förhindra, den enda övre makten för henne är Naturen och ingenting annat. Även detta är ett 

tydligt gotiskt element, religionskritik och tanken på natur och vetenskap var central hos de gotiska 

författarna.91 Som läsare förstår man att Carmilla vet mer om sjukdomen än vad Laura och hennes far 

gör. Fadern försöker lugna de unga kvinnorna med att säga ”Vi är i Guds händer” medan Carmilla, som 

är ansvarig för sjukdomen vet att gud inte har något att göra med det som händer i byn. Jag väljer att 

tolka hennes mening som exempelvis Elise Thomas gör, att sjukdomen det talas om är vampyrismen 

vilken i sin tur är homosexualiteten,92 och det är den Carmilla menar vara naturlig. Det är varken sjukt 

eller smittsamt att dras till någon med samma kön. Det är inte homosexualiteten som bringar sjukdom 

det är mer sannolikt att det är den patriarkala och homofobiska samhällsstrukturen som skapar vemod 

och ångest hos Carmillas offer.  

 

 

 

                                                 
91 Haggerty, s. 2. 
92 Elise Thomas, s. 60. 
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8.2.1 Vampyrens Jag – Carmilla, Millarca och Mircalla 

 

Carmilla försöker anpassa sig till mänskliga beteendemönster för att accepteras. Både medvetet och 

omedvetet vill hon uppfattas och passera som människa och försöker därefter anpassa sitt agerande för 

att betraktas som normal. På så vis kan hennes ageranden och handlingar ses som både performativa, 

ritualiserade och existentiella tystnader. Dock lyckas hon inte alltid hemlighålla sitt avvikande beteende, 

detta utmärker sig tydligt då de möter en försäljare och hans konstant skällande hund under en 

promenad:  

Er ädla väninna, den unga damen till höger, har en mycket vass tand – lång, smal och spetsig som en syl, 

nästan som en nål, haha! Jag såg den tydligt med mina skarpa ögon, och om den råkar vålla den unga damen 

obehag, vilket jag tror att den gör, så finns jag här med min fil och min tång; jag kan göra den rund och 

trubbig om damen så önskar, så att den inte längre passar en fisk, utan en vacker ung dam som hon. […] (s. 

42) 

Carmilla blir förnärmad och arg av detta och får ett raseriutbrott på försäljaren. Som läsare kan man 

förstå att hon är rädd för att ha blivit upptäckt. Hon lugnar dock ned sig en aning men blir alldeles matt 

av anfallet. Av försäljaren får de höra att ytterligare ett sjukdomsfall inträffat i byn, han erbjuder dem att 

köpa skyddsamuletter som han påstår ska skydda dem mot den epidemi som sprider sig i trakten. Laura 

köper en amulett och för att inte väcka några misstankar skyndar sig även Carmilla att köpa en för att 

dölja att det egentligen är hon själv som ligger bakom farsoten. (s. 43) Hon anpassar sig efter de ritualer 

och ceremonier människor har för att inte väcka misstro vilket på så vis blir en ritualiserad tystnad då 

hon gör som människor gör för att inte väcka misstanke. Vampyren gestaltas ofta som en annan ras än 

människan därför behöver vampyren anpassa sig för att kunna ge sken av att vara mänsklig på gott och 

ont.93 Den anser sig vara bättre än människan och är ständigt gränsöverskridande i sitt beteende – vilket 

i sin tur alltid leder till en normkränkning då den i människans samhälle kan driva med sexuella tabun 

och ifrågasättandet av normala eller avvikande beteenden. Vampyren låter sig alltså inte begränsas – 

men straffet är döden eftersom människan inte tolererar ett sexuellt avvikande beteende, vampyren 

bryter alltså mot förväntningarna om normalitet.94 Ritualer som vampyren gör för att passera som 

människa kan vara att exempelvis låtsas dricka trots att man inte dricker annat än blod, skylla 

verkligheten på drömmar, en sjukdom på naturen eller som i ovan nämnda fall, köpa en skyddsamulett 

för att det är vad som skulle ha förväntats av henne som människa trots att hon vet att amuletten inte kan 

skydda dem. Efter att ha förstått att människan vill kunna skydda sig från sjukdomar och död frågar hon 

Laura:  

                                                 
93 Franck, s. 232. 
94 Ibid., s. 245. 
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”Är du rädd för att dö?” 

”Ja, det är väl alla?” 

”Men att dö som älskande – att dö tillsammans, så att man kan få leva tillsammans. Flickor är kålmaskar 

medan de lever i världen och förvandlas till fjärilar när det blir sommar; men fram till dess finns det maskar 

och larver, förstår du – var och en med sina speciella anlag, behov och roller.[…]” (s. 44-45) 

Eftersom vampyrer härmar mänskligt beteende kan normaliteten därefter bli ifrågasatt,95 Carmilla 

uppträder under täckmantel och låtsas vara mänsklig tillhörande ett visst kön med särskilda behov och 

begär. På så vis blir vampyren både gränslös och gränsöverskridande.96 Carmillas utfall mot Laura får 

henne dock att väcka tvivel och enligt Ken Gelder tror Laura att Carmilla kanske är en manlig friare 

under täckmantel.97 Dock motbevisar Laura sig själv genom att förklara varför det inte kan vara så: 

Jag försökte förgäves bilda mig någon tillfredsställande teori som kunde förklara dessa högst sällsamma 

utbrott […] Led hon, trots sin mors försäkringar om motsatsen, tidvis av korta anfall av vansinne, eller var 

detta en romantisk kärleksförklaring i förklädnad? Jag hade läst i gamla böcker om sådan. Kunde det vara en 

manlig friare som hade listat sig in i huset i akt och mening att kurtisera mig under täckmantel och med hjälp 

av en slug gammal äventyrerska? Men det var mycket som talade emot den hypotesen, även om den 

högeligen tilltalade min fåfänga. Jag kunde inte skryta med att ha blivit uppvaktad av några galanta herrar. 

[…] Förutom under de korta stunderna av mystisk upphetsning var hennes manér alltid en flickas, och hon 

tycktes alltid utstråla en viss matthet, som inte alls gick ihop med en maskulin konstitution vid god hälsa. (s. 

36-37)   

Citatet är ett exempel på en performativ tystnad – där performativitet enligt Judith Butler handlar om att 

”göra kön”, det handlar inte endast om talakter utan även om handlingar och ageranden. Kroppsliga 

handlingar kräver inte alltid att man använder språket för att uppnå medvetna eller omedvetna syften.98 

Om jag väljer att se det som att vampyren gör både människa och fritt val av kön, är det för att genom 

olika handlingar och ageranden uppnå ett medvetet syfte – att bli sedd som en människa för att kunna 

döda Laura, som i detta fall. Fanny Ambjörnsson kopplar vidare på Butlers teori om performativitet och 

menar att språket betraktas som en aktiv handling som skapar vår bild av verkligheten. Endast de 

uttalade orden gör en stor skillnad – den har en utgångspunkt i hur människors kön och identiteter 

skapas, något som anses ske redan på BB när barnmorskan meddelar föräldrarna om huruvida barnet är 

en pojke eller en flicka. Beroende på kön uppfostras barnet därefter utifrån acceptabla normer som 

anpassas beroende på könet. Uttalandet om barnets kön och identitet är en performativ handling som gör 

något – både psykologiskt och socialt – med föräldrarna vilket kommer leda till att barnet beroende på 

                                                 
95 Franck, s. 244. 
96 Gelder, s. 111. 
97 Ibid., s. 60. 
98 Butler, 2006, s. 199-200. 



35 

 

kön kommer få en uppfostran som anpassas till det som är acceptabelt i samhället. Detta är en lång 

process av upprepningar av performativa handlingar för att det ska bli övertygande. Känslan att vara och 

känna sig som exempelvis pojke är att ha återkommande handlat så som antas av en pojke. Detsamma 

gäller det feminina handlandet. Det både Butler och Ambjörnsson menar, är att kvinnligheten inte är 

ursprunglig och naturlig – utan snarare en effekt av en manlig maktstruktur.99 Carmilla är hundrafemtio 

år gammal, hon behöver inte bry sig om maktstrukturer eller liknande, för henne är täckmanteln en lek – 

så som katten leker med sitt byte innan den dödar det – hade hon blivit upptäckt hade hon kunnat döda 

hela familjen, men hon väljer istället att kamouflera sig som människa och handla så som en kvinnlig 

människa bör. Ibland lyckas hon inte och det är då Laura blir både misstänksam och skeptisk. Hon anser 

inte att Carmilla följer det heterosexuella mönster som passar en ung kvinna under denna tid då hon är 

väldigt passionerad och sensuell som person. Butler skriver att kön, genus och begär måste kombineras 

på olika sätt för att vi ska förstås som begripliga, lyckade och normala individer.100 Butler betonar också 

hur den heterosexuella matrisen är tvingande och obligatorisk, denna matris menar att det enda som står 

till buds är två kön, det vill säga kvinna och man – de är varandras motsatser  både kroppsligt och 

beteendemässigt, samtidigt förväntas de åtrå, begära och ha sex med varandra.101 Faller man utanför de 

heterosexuella och patriarkala normerna kan osäkerhet och oreda skapas i omgivningen.102     

     I sin bekännelse ges Laura tillstånd att tala om precis vad hon vill. Butler ställer sig frågan vad 

bekännelsen innehåller och vilket syfte den kan ha. Är det njutningsfullt att tala om sex? Kan 

bekännelsen luckra upp sådant som begär, oro eller skuld? Är bekännelsen en lindring?103 Medan Laura 

är troende och nästan passiv i sitt handlande är Carmilla den raka motsatsen. Carmilla är icke-troende, 

har inget förtroende för varken präster eller läkare – då hon inte tror på deras idéer. Hon har inget behov 

av bikt eller bekännelse, vilket också är varför hon kan vara så hemlighetsfull. Att inte bekänna eller 

förtälja för mycket är en tystnad i sig. Endast vid fåtal tillfällen berättar hon saker för Laura – oftast 

under sina ”besatta anfall”, som Laura kallar det. Men även då kan Carmilla uppfattas som avvikande då 

Laura ser det som besatthet snarare än uppriktighet. Eftersom Carmilla inte är mänsklig, behöver hon 

heller inte förtälja något, hon vet mer än de andra karaktärerna i berättelsen och vet att exempelvis 

människornas gud inte kan rädda dem från smittan hon ansvarar för. Som både odödlig och 

hundrafemtio år gammal behöver hon heller inte hålla sig till de normer som samhället har. Genom 

andras bekännelser får man kontroll – och om Carmilla hade bekänt hade hon bekämpats mycket 

                                                 
99 Ambjörnsson, s. 136-138. 
100 Ibid., s. 138. 
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fortare.104 Dock förlorar hon greppet om kontrollen över sig själv och andra när generalens och Lauras 

fars vägar möts, om Carmilla visste att de var goda vänner är osagt, eller om det var menat att deras 

vägar skulle mötas? Generalen demaskerar Carmilla och pekar ut henne som ett monster, en demon som 

är ansvarig för hans myndlings död. Hon är nu upptäckt, säger dock inte emot utan flyr, utan ett ord, inte 

ens till Laura. Hon söks upp och mördas, brutalt. Monstret ska bort då det är onormalt. Vid Carmillas 

avrättning är Laura frånvarande, det är nu männen som har övertaget om berättelsen.   

     Oulton menar att Carmillas beteende är en teater med mål att skapa tillit och förtroende.105 Dock 

menar Elise Thomas att detta inte enbart är målet – snarare är teatern, eller maskeraden ämnad att dölja 

vampyren men också den dragning Carmilla har till kvinnor.106 Å andra sidan behövde också författaren 

ett slut på historien – och enligt traditionen valde de progressiva författarna att ändå alltid låta monstret i 

berättelserna avrättas eller låta huvudkaraktärerna gifta sig enligt idealet och återvända till den tysta och 

passiva änglanormen. Laura själv tillfrisknar från sin sjukdom, fadern tar med henne på en 

veckosemester för återhämtning i lugn och ro. Men i sin bekännelse berättar hon att minnet av Carmilla 

aldrig kommer att försvinna. I sina avslutande ord förklarar hon hur en vampyr fungerar enligt sägnen:  

Vampyren är benägen att med en allt uppslukande lidelse, som liknar passionerad kärlek, bli fascinerad av 

vissa personer. I jakten på dessa personer kan den visa oändligt tålamod och använda ett outtömligt förråd av 

krigslister, eftersom vägen till föremålet kan vara spärrad på hundra olika sätt. (s. 112)   

Om Carmillas passionerade åtrå gentemot Laura endast var en katt- och råttalek får vi aldrig veta, 

kanske var dessa rader i Lauras bekännelse ett knep från författaren för att berättelsen skulle bli mer 

rumsren. Utdrivningen och avrättningen av Carmilla sker abrupt och snabbt och några svar eller sista 

ord från Carmilla får vi aldrig. Det avvikande, konstiga och i synnerhet det queera är nu som bortfluget i 

och med det snabba avslutet, novellen har gått från myller av ologiskheter och dolda tystnader till att 

återgå till ordningen, det vill säga heteronormativiteten. Butler menar att det inte är den heterosexuella 

praktiken som oroar, snarare den heterosexuella normen, då den avvisar och tränger bort queera 

skevheter för att ge plats åt det heteronormativa.107 
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8.2.2 Lauras ambivalens – Lust eller vemod? 

 

När det kommer till den existentiella tystnadspraktiken ska jag försöka studera om karaktärernas 

omedvetenhet och tystande möjliggör uttrycksfullhet. Laura vacklar mellan det queera och den 

normativa kännedomen medveten om att det inte går att återvända till det normala efter den märkliga 

händelsen.108   

 

Ni kanske tror att jag skrivit allt detta med fattning. Långt därifrån; jag kan inte tänka på saken utan ångest. 

Hade det inte varit för att ni så ofta uttryckt er uppriktiga önskan därom skulle ingenting ha kunnat få mig till 

att sätta mig ner med en uppgift som har förstört mina nerver för flera månader framåt, och återuppväckt en 

skugga av den outsägliga fasa som ännu flera år efter min räddning fortsatte att förgifta mina dagar och 

nätter och göra ensamhet till en outhärdlig skräckupplevelse. (s. 111)  

 

Nog är det existentiella tankar som far igenom Lauras medvetande – det hon talar om är en ångest för att 

ha blivit upptäckt, att ha blivit påkommen med att ha en avvikande sexuell läggning, att vara lesbisk. 

Hon får ångest av blotta tanken och hade det inte varit för exorcismen och avrättningen av Carmilla 

hade hon varit utom räddning. När Carmilla dör blir Laura frisk från vampyrismen, dock är hon som 

citatet visar, ett nervvrak och väldigt ängslig. Männen tror att de i och med Carmillas avrättning räddat 

Laura från vampyrismen, eller homosexualiteten. Männen har nu räddat den oskuldsfulla dottern från att 

bryta sig loss från faderns grepp och ge sig in i ett avvikande, eller queert levnadssätt. Hon kanske blivit 

räddad från vampyrismen, dock är det svårt att veta om hon blivit helt räddad från homosexualiteten då 

hon påvisar en tydlig saknad efter sin vän:  

 

Det tog lång tid innan skräckupplevelserna verkningar klingade av och än idag kommer minnesbilderna av 

Carmilla tillbaka i skiftande former – ibland det skälmska, lättjefulla flickan, ibland den rasande demonen 

jag såg i kyrkoruinen: och det händer ofta att jag vaknar upp ur en dagdröm av att jag tycker mig ha hört 

Carmillas lätta steg utanför salongsdörren. (s. 115) 

 

Laura nämner att minnesbilderna av Carmilla kommer tillbaka i ”skiftande former”, hon tycker sig ännu 

höra Carmilla vilket kan vara en saknad eller endast ett minne efter något traumatiskt. Vi har fått följa 

Lauras ambivalenta känsloregister och om vi ska se vampyren, Carmilla som en gestaltning av sexuella 

erfarenheter i relation till skräck så har Laura nog haft en kvantitet av existentiella tankar.109 Hennes 

okunskap om Carmillas egentliga identitet, osäkerhet på hennes kön och sexuella läggning och hennes 
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osäkerhet på sina egna tankar och känslor påvisar att hela berättelsen bygger på flertalet 

tystnadspraktiker – i synnerhet den existentiella och queera. 

     Judith Butler talar om förhållandet mellan språket och kroppen genom att studera särskilda 

handlingar som exempelvis bekännelseakten – denna menar hon har ett viktigt förhållande till den 

kliniska miljön – som hon förstår den. Inom populärkulturen framställs ofta en terapeuts mottagning 

som en plats där man avlägger en bekännelse – nästan som en bikt.110 Laura avlägger sin bikt, inte till en 

terapeut utan i ett brev till en storstadskvinna. Vid flera tillfällen vågar Laura, som annars berättar allt 

för sin far, inte tala med honom. Hon ber dock sina böner, i hopp om att hennes själ ska vara utom fara 

vilket går att koppla ihop med en bikt till en präst. I början av boken efter Lauras första möte med 

Carmilla tillkallas en präst för att hjälpa henne att be. I sin bekännelse, eller bikt, lyfter Laura fram det 

dolda i sitt inre. Till den kvinna hon skriver vågar hon uttrycka sin dragning till Carmilla, men hon 

vågar inte säga detta till sin far, eller någon annan i huset heller för den delen. Hon vågar helt enkelt inte 

avslöja emotionella känslor eller sjukdomstillstånd med rädsla för att inte bli accepterad. Även till 

Carmilla är hon försiktig med att avslöja några konkreta känslor utan besvarar istället Carmillas utfall 

med att bli generad eller förnärmad. 

8.2.3 Avrättningen – heterosexualitetens och patriarkatets seger! 

Vampyrkvinnan är som redan sagt änglakvinnans raka motsats och för en sådan kvinna finns inget långt 

liv eller lyckligt slut, hon måste förgöras eftersom vampyrkvinnan anses axla den maskulina rollen.111 I 

Carmilla återspeglas också samtidens skildringar av konstnärsnaturen som Anna Höglund studerat i 

flertalet vampyrberättelser från 1800-talet. Konstnären går in med själ och lust i det hon eller han tar sig 

för, ett beteende som kan beskrivas som besatthet – vilket Laura också lägger märke till hos Carmilla. 

Höglund menar att det verkar som om Le Fanu tycktes fascineras av kvinnor som levde för kärleken, 

skönheten och passionen, och att hon på så sätt faller ut ur ramarna eftersom hennes omgivning inte alls 

förstår sig på hennes passion.112 Att vampyrberättelser genomsyras av rädsla för kvinnlig makt återfinns 

även i Le Fanus berättelse. Dock inte från Laura själv utan från hennes far och de övriga männen i 

historien.113  

     Då Lauras far och de övriga männen ämnar avsluta Carmillas liv som vampyr genomför de en 

formell process i släkten Karnsteins gravkapell. Grevinnans grav öppnas och det man finner är den de 

känner som Carmilla eller Millarca. Trots att hon varit död i nästan hundrafemtio år såg hon fullt 

levande ut. Hon hade en svag men mätbar andning och en hjärtaktivitet samt att kistan var full av blod – 
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här fanns alla kända tecken på vampyrism. Männen lyfte kroppen ur kistan, slog en vass påle genom 

hjärtat, halshögg henne och brände sedan kroppen på bål. Efter detta skulle trakten aldrig mer besökas 

av någon vampyr. (s. 109-110) 

    Carmillas död innehåller ett myller av performativ, ritualiserad och existentiell tystnad. Existentiell då 

det handlar om livet och om döden – männen vet att de är dödliga, med andra ord kan de inte ha något 

odödligt monster härja fritt, alltså måste de göra sig av med det. Jakten och sökandet efter hennes grav 

är en performativ tystnad då det handlar om att förgöra vampyren och lesbianismen, pålen kan ses som 

både en performativ tystnad och en ritualiserad sådan. Att se på pålen som exempelvis Kirkegaard gör – 

som en fallisk symbol, det vill säga en manslem, gör att jag analyserar händelsen som att männen gör 

kön.114 Eftersom monstrets egenskaper är både maskulina och feminina använder männen pålens 

symboliska inträngning för att göra henne till kvinna. På så vis blir ordningen fastställd, det odödliga har 

blivit dödligt och de många identiteterna Carmilla har är nu endast kvinnliga sådana. Eftersom männen 

mördar Carmilla enligt traditionen och med en prästs välsignelse skrivs också den ritualiserade 

tystnaden in i berättelsen. I och med hennes död har männen nu kontroll över den rådande heteronormen 

och allt sådant som anses vara avvikande är förintat. Jag ser det som Elise Thomas ser berättelsens slut, 

det är patriarkatets och heterosexualitetens seger.   

9. Slutsatser och sammanfattning 
 

För att återknyta till min uppsats början så har vampyren i både skönlitteratur och film oftast använts 

som verktyg för att porträttera sexualitet och/eller begär – i synnerhet ett icke heterosexuellt begär. 

Deras karaktäriseringar är metaforer för att beteckna det icke-normala, avvikande och det tystade. Nu 

när jag har analyserat novellen Carmilla utifrån ett queerteoretiskt perspektiv och utifrån min uppsats 

frågor ska jag försöka sammanfatta min analys och förhoppningsvis komma fram till en slutsats eller 

flera. Jag skulle vilja börja med att återkoppla till vad Haggerty skriver i sin avhandling: att all gotik är 

queer, denna inställning har gjort min analys mycket enklare och det har varit en bra riktlinje att hålla 

mig till när det många gånger har uppstått tvivel. Haggerty skriver att gotiken är ett försök till att 

kritisera det hegemoniska samhället. Otillåtna och avvikande sexuella relationer var ett av de teman som 

var vanligast inom gotisk litteratur. Begär och passion porträtterades ofta som aggressivt och sjukligt, 

detta menar han ska ha varit för att kritisera patriarkatet – det var ett sätt att ifrågasätta samhällets 

normer genom att i sina texter beskriva sådant som kunde ses som ”brott mot heteronormativiteten”, 

alltså att de överskrider de ”normala” sexualitets- och könsnormerna.115 
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Både Carmilla och Laura uttrycker icke-heterosexuella begär men på lite olika sätt då Carmilla och 

Laura skulle kunna ses som varandras motsatser. Carmilla är monstret, djävulskvinnan, vampen som 

både förför och förgör – hon är frisinnad och har avsagt sig all tro på religion och politik. Hon avviker 

från genusnormen genom att många gånger öppet visa passion, lust och begär gentemot sin väninna 

Laura – som tillhör det änglaideal Anna Höglund nämner i sin avhandling.116 Hon är naiv och 

oskuldsfull, och hon vet hur en kvinna under sin samtid bör bete sig. Hon uttrycker starka tvivel 

gentemot Carmilla då hon vid tillfälle till och med funderar på om Carmilla skulle vara en man i 

förklädnad. Lauras tvivel grundar sig i att Carmilla försöker härma mänskligt beteende genom att 

uppträda under täckmantel och på så sätt låtsas tillhöra det kvinnliga könet. Carmilla ifrågasätter dock 

den mänskliga könsnormen och drar sig inte för att uppträda som en människa skulle se som maskulint, 

eller så kamouflerar hon sig med både kvinnliga och manliga könsmönster beroende på situation.117 På 

så vis kan Carmilla ses som både gränslös och gränsöverskridande.  

     Lauras känsloregister å andra sidan anspelar på tydliga gotiska element då hon vacklar mellan vemod 

och skuld och passion och begär gentemot vampyren Carmilla. Hon vet att en romans eller relation med 

en annan kvinna inte är acceptabel men kan ändå inte motstå Carmillas ständiga förförelser. Berättelsen 

är unik just för att den porträtterar två kvinnor med en avvikande passion gentemot varandra, hade det 

istället handlat om en man och en kvinnas passion gentemot varandra hade novellen inte alls varit lika 

intressant att analysera. På så sätt avviker berättelsens två huvudkaraktärer både från genusnormen och 

berättelsen kan ses som både normbrytande och gränsöverskridande.  

     Det är inte förvånande att Carmilla blivit analyserad ur ett queerteoretiskt perspektiv tidigare och det 

är inte av en händelse att Carmillas beteende är queert. Hon är unik för sin tid då censurens lagar var 

hårda och kärlek mellan samma kön uppfattades som onaturlig. Då författaren hade kunnat låta Carmilla 

överleva, valde Le Fanu istället att låta berättelsens män sticka en påle igenom hennes hjärta, halshugga 

henne och bränna henne på bål på traditionsenligt vis. Att pålen enligt exempelvis Kirkegaard skulle 

kunna uppfattas som en manslem gör det enkelt för dem, och för mig att avslutningsvis förklara 

patriarkatets och heterosexualitetens seger.118 Avrättningen av Carmilla leder till att Laura räddas från 

en avvikande sexualitet och kan nu återgå till det liv som passar en kvinna av sin tid bäst. Laura var 

dock inte Carmillas enda kvinnliga offer, generalens dotter Bertha gick förlorad på grund av 

kunskapsbristen om vampyrer. Men i och med generalens nyvunna kunskap kunde han nu varna sin vän 

och dennes dotter. De lyckas avrätta vampyren, men spåren efter Carmilla skulle dock inte försvinna så 
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lätt. Laura förstår nu meningen med att vara självständig, tycka själv och att kärleken kan vara grym – 

då den rådande normen inte tillät fri kärlek, oberoende av kön.  

     För att svara på min sista fråga om karaktärerna Carmilla och Laura kan ses som exempel på tystad 

och dämpad homosexualitet vill jag svara: ja. Carmillas icke-heterosexuella begär är ofantligt tydligt, 

dock förklarar Laura i avslutningskapitlet att detta var ett slags knep av vampyrer för att locka nya offer 

och att det fungerade lite som en katt och råttalek. Carmilla är gränsöverskridande. Hon är intelligent, 

hon är ett monster med en konstnärssjäl, icke-troende och inte rädd för att visa sina känslor för Laura. 

Både på gott och ont. Att Laura vid tillfälle misstänker att Carmilla är en man i förklädnad gör hennes 

beteende queert nog. Det som jag egentligen finner mest intressant med denna novell är inte Carmilla 

som en sexuellt gränsöverskridande vampyr, utan snarare Laura som är ”husets ängel”, den unga kvinna 

som tidigare alltid vetat vad samhällets normer förväntat av henne – men som nu genom existentiella 

funderingar inte riktigt längre vet vem hon är. Dragningskraften till den vackra Carmilla gör henne både 

upphetsad och generad och vi får i hennes sjukdomstillstånd ta del av en orgasmisk dröm, stilfullt 

kamouflerad i en liknelse. Hon blir heller aldrig rädd för Carmilla när dennes riktiga identitet avslöjas. 

Hon blir i stället undanknuffad och beordrad att ge sig av medan männens jakt efter monstret fortskrider. 

Men Laura opponerar sig heller inte emot de män som valt att avrätta Carmilla. Man kan kanske se det 

som att Laura själv inte ville bli avslöjad. Om hon blivit det kanske hon själv hade blivit avrättad för 

sina avvikande begär. 

     Carmilla har som redan sagt tidigare analyserats genom queera läsningar. Berättelsen är fylld av 

dolda som synliga ologiskheter, inskriven tystnad och luckor som lämnar det öppet för läsaren att göra 

egna tolkningar. Mia Francks analysmodell har i mitt arbete varit ytterst användbar och något jag kan 

tänka mig att använda mig av igen. Dock anser jag att den har brister och behöver justeras och göras 

mer tydlig då jag anser att den kan skapa oreda då flera av tystnadspraktikerna kan uppfattas som 

snarlika. Jag hoppas dock att min egen studie har gett upphov till en del nya perspektiv och inblickar av 

novellen. För vidare forskning anser jag att det vore intressant att få läsa mer om vampyrlitteratur ur 

medicinska och psykoanalytiska perspektiv från svenska författare. Detta med tanke på att det, i 

skrivande stund, endast finns en svensk avhandling om just vampyrer vilken är den som Anna Höglund 

skrivit. Hennes arbete är gediget men hon går aldrig riktigt in på djupet i den litteratur hon undersöker, i 

synnerhet Carmilla. Än så länge har jag inte heller funnit någon svensk litteraturvetare som enbart 

fokuserat på novellen Carmilla så jag hoppas att jag i och med denna uppsats lyckats lyfta in den en 

aning i ljuset igen.      

      Som blivande lärare kan jag nu i efterhand fråga mig hur jag skulle använda detta i klassrummet 

eller om jag ens skulle ha någon nytta av det för mitt kommande arbete? Det är jag helt säker på att jag 

kommer – en uppsats som denna kan hjälpa mig att i framtiden undervisa mina elever hur man utifrån 
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en historisk, ideologisk och politisk kontext sett på kön, genus och sexualitet. Det är också min 

skyldighet att låta elever ta del av olika teorier, samt att arbeta med en demokratisk värdegrund där alla 

ska känna sig lika mycket värda. Jag tror även att mitt eget intresse för gotik kan ”smitta av sig” på mina 

elever och att jag kan få dem att förstå var mycket av dagens film och litteratur kan ha tagit sin 

inspiration ifrån. Mina blivande elever ska enligt läroplanen också ta del av olika genrer och författare 

från olika epoker, där jag tror att novellen Carmilla är en bra text att läsa som helhet eller endast delvis.     

Dels för att novellen har så många luckor och ologiskheter vilket gör att elever kan känna sig bekväma 

med att läsa den – om klassen kanske inte är mogen eller bekväm med att läsa om normbrytande och 

gränsöverskridande sexualitet kan de ändå i och med vampyrtemat närma sig ämnet genom personliga 

tolkningar. Dels kan eleverna via mig, om klassen är redo för det, få ta del av både genus- och 

queerteori.  
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