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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 

 1.1.1. Avsaknaden av komplext skildrade vampyrkvinnor i skönlitteraturen 
 

Tanken på detta uppsatsämne tillkom för något år sedan under ett pågående romanprojekt där 

en av huvudkaraktärerna är både kvinna och vampyr. 

   Under en närmare granskning av tidigare vampyrromaner, i samband med skrivprocessen, 

framstod det rätt snart att de kvinnliga vampyrer som existerar i skönlitteraturen sällan 

skildras som komplexa karaktärer. De objektifieras och framställs som själlösa monster utan 

något större inre djup. 

   Vid upptäckten av Hannele Mikaela Taivassalos prosalyriska roman Svulten (2013), där den 

mångbottnade vampyrkvinnan Jorunn Själfhämnd är både fokalisator och huvudkaraktär, 

uppstod flera frågor kring varför vampyrkvinnan skildrats så blodfattigt genom tiderna. Ofta 

har hon endast framstått som en yta för författaren att projicera sexuella fantasier och skräck- 

samt nidbilder av kvinnlighet på. 

 

 

 1.1.2. Humanvampyrer och monstervampyrer 
 

Litteraturforskaren Anna Höglund formulerar i sin reviderade doktorsavhandling Vampyrer: 

en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet 

(2011) den problematiska framställning som omgärdat och ännu omgärdar kvinnliga 

vampyrer både i litteratur och i andra media. 

   Med utgång i begreppen humanvampyr samt monstervampyr som Höglund myntade i 

samma avhandling är tanken att denna analys även ska fokusera på vilken av dessa två typer 

av vampyrer som huvudkaraktären i Svulten gestaltas som. 

   Detta då problematiken med kvinnliga vampyrer inom fiktion tidigare varit, och fortfarande 

är, att de nästan uteslutande tenderar att framställas som monstervampyrer. Det vill säga 

hänsynslösa vampyrer med stark blodtörst som njuter av att döda (Höglund, 2011, s. 337). 

Humanvampyrens attribut, vilka kan definieras som ett aktivt val i att försöka kontrollera sin 

blodtörst samt samvetskval när det kommer till att livnära sig på människor (Höglund, 2011, 

s. 337), är tillsammans med perspektivet som romanen berättas ur i sin tur oftast reserverade 

för manliga vampyrkaraktärer. 
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   Därför är det av intresse att se hur Taivassalo ställer sig till dessa stereotypa drag i 

vampyrromanen då hon i Svulten låter läsaren följa den kvinnliga vampyren Jorunn. 

 

 

 

1.2. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett feministiskt litteraturkritiskt samt genusteoretiskt 

perspektiv granska hur vampyrkvinnan, i form av huvudkaraktären Jorunn Själfhämnd, 

gestaltas i Hannele Mikaela Taivassalos prosalyriska roman Svulten. 

 

 

 

1.3. Frågeställningar 
 

Frågorna uppsatsen kommer att analysera är följande: 

 

 Hur gestaltas vampyrkvinnan Jorunn i Hannele Mikaela Taivassalos roman Svulten? 

 På vilket sätt skildras vampyrkvinnan där utifrån begreppen monstervampyr och 

humanvampyr, vilket av dessa två faller hennes gestaltning under? 

 Hur kan romanens centrala tema hunger kopplas samman med Jorunns gestaltning? 

 Hur framställs den kvinnliga vampyren i jämförelse med den manliga vampyren i 

verket? 

 

 

 

1.4. Teori 
 

Uppsatsens diskussionsdel kommer att utgå ifrån en av de feministiskt litteraturkritiska teorier 

som behandlas i Sandra M. Gilbert och Susan Gubars facklitterära verk The Madwoman in the 

Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination (1984). 

   En andra teori som kommer att användas i denna uppsats, och som exemplifierar skildringen 

av vampyrkvinnan och mekanismerna bakom deras begränsade gestaltningar väl, förekommer 

i Yvonne Hirdmans artikel ”Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning” 

som finns att tillgå i antologin Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle (2012). 
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 1.4.1. Feministisk litteraturkritik samt genusteori 
 

Den teoridel som kommer att lyftas fram ur Sandra M. Gilbert och Susan Gubars The 

Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination 

handlar om hur kvinnor i skönlitteratur ofta gestaltats som antingen en god och 

självuppoffrande så kallad: ”[…] angel in the house […]” (1984, s. 20), vilket hädanefter 

refereras till som ängeln i huset, eller skildrats som förskräckliga monsterkvinnor (1984, s. 

29). 

   I Yvonne Hirdmans ”Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning” är 

det främst de två logiker som hon baserar sin genusteori på som är av väsentlighet: 

 
1 Den ena logiken är just dikotomin, d.v.s. isärhållandets tabu: manligt och 

kvinnligt bör inte blandas. 

2 Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är 

människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga. 

(Litteratursociologi, 2012, s. 459) 

 

Enligt Hirdman är det dessa två faktorer som hjälper till att skapa och bibehålla en patriarkal 

ordningsstruktur där män är högre ställda än kvinnor (Litteratursociologi, 2012, s. 458-459), 

vilket även torde vara applicerbart på hur vampyrmän och vampyrkvinnor gestaltas i 

skönlitterära verk. 

 

 

 

1.5. Material 
 

Under diskussionsdelen tas flera facklitterära verk som är av relevans för frågeställningarna 

upp. Dessa omnämns i följande ordning: Katarina Harrison Lindberghs Vampyrernas historia 

(2011), Nina Auerbachs artikel ”My Vampire, My Friend: The Intimacy Dracula Destroyed” i 

antologin Blood Read: The Vampire as Metaphor in Contemporary Culture (1997), Milly 

Williamsons The Lure of the Vampire: Gender, Fiction and Fandom from Bram Stoker to 

Buffy the Vampire Slayer (2005), Nils Ahnlands Odöd, blek och hungrig: Vampyren i bok och 

film (2009) samt Anna Krugovoy Silvers Victorian Literature and the Anorexic Body (2002). 

   Nedan följer kortare presentationer av de två verk som är centrala för denna uppsats. 
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 1.5.1. Svulten 
 

Romanen Svulten från 2013 är skriven av Hannele Mikaela Taivassalo, en finlandssvensk 

författare som är filosofie magister i litteraturvetenskap. Tidigare har hon bland annat gett ut 

en novellsamling, två romaner och bilderböcker, samt skrivit både radio- och scendramatik. 

   Svulten är berättelsen om Jorunn Själfhämnd som efter många år återvänder till den finska 

staden Helsingfors och dess gator för att hämnas på släkten von B. Tillvaron uppe i 

tornrummet om dagarna fylls av minnen och återblickar på Jorunns liv som vampyr och 

människa, med djupdykningar ner i skilda tidsepoker och olika städer där hon vistats under 

åren. Dessa varvas med nätter fyllda av hunger, jakt på både föda och en annan vampyr, där 

funderingar kring hunger och livnäring i form av människoblod är ständigt närvarande. 

 

 

 1.5.2. Vampyrer: en kulturkritisk studie av den västerländska 

vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet 
 

Anna Höglund är forskare och lärare på Linnéuniversitetet, och skriver för närvarande en 

populärvetenskaplig bok om monstrets kulturhistoria. Hennes doktorsavhandling Vampyrer: 

en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet 

från 2011 sammanfattar vampyrens historia i skönlitteratur, film och konst på 460 sidor. 

Därtill innehåller den analyser av vampyrmotivet och hur det har förändrats i samband med 

hur vårt samhälle sett ut och ser ut idag. 

 

 

 

1.6. Metod 
 

Metoden som tillämpas i analysen av hur vampyrkvinnan Jorunn Själfhämnd gestaltas i 

Svulten är närläsning, eller explication de texte som det även kallas. Närläsning definieras som 

en metod för att på detaljnivå finna och definiera ett verks innehåll och strukturer, såsom: 

”inre former, symbolspråk osv.” (Nationalencyklopedin, sökord: litteraturteori, hämtad 2016-

01-18). 

   Textanalysen av Svulten är genomförd i tre steg. Inledningsvis en första genomläsning för 

att få överblick över handling samt karaktärer, sedan en djupare närläsning av romanen med 

insamlande av citat som ter sig relevanta för de valda frågeställningarna, och slutligen ett 

jämförande av dessa beskrivningar i förhållande till den facklitteratur som används. 
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   Under Analys (2.1.) redovisas de resultat som har blivit funna i Svulten i samband med 

frågeställningarna. Sedan förs resonemang kring dessa resultat med anknytning till 

facklitteratur och teorier under Diskussion (2.2.). 

 

 

 

 

2. Undersökning 
 

2.1. Analys 
 

 2.1.1. Gestaltningen av Jorunn 
 

Först några ord om det rent skrivtekniska och berättarformatet i Hannele Mikaela Taivassalos 

roman Svulten (2013). Berättarperspektivet i detta verk skiftar mellan huvudkaraktären 

Jorunns berättarröst i första person (detta ofta i presensform), ett lite mer distanserat 

perspektiv i tredje person som ofta anammas vid tillbakablickar (vilket brukar ske i 

preteritum) samt ett direkt tilltal till läsaren där den fjärde väggen bryts och låter det 

metafiktiva sippra in: 

 
Jag är Jorunn. Själfhämnd. Mig ska du glömma. Att du nu har sett mig har jag inte 

kunnat undgå att märka. Att du nu följer mig kan jag se. Jag känner din närvaro. 

   Mina blickar faller på dig; just nu, just här ser vi varandra. Låt mig se in i dina 

ögon. Vem är du? Vad söker du? Vad vill du ha av mig, vad är det du kräver, längtar 

efter? Vems blod är det du törstar efter, för det är inte bara jag som törstar. 

   Du är som jag, driver vidare, framåt. Jagar. 

   Känner du kanske hur blodet tränger sig varmt inom dig, möjligen känner du hur 

nära ytan ådrorna ändå ligger, svällande mot huden, hur bar din hals är så här nära 

mig, framför mig.  

   Pappret är vasst, sidorna. Vänd bladen försiktigt, de kan skära in i fingertopparna. 

Lukten av blod sugs in så hastigt, och fukten. Här står jag och väntar framför dig. 

   Jag är Jorunn Själfhämnd. Vem är du? (Taivassalo, 2013, s. 102) 

 

Det är Jorunns egen röst som talar. Hon tillåts att tala och att ta plats till skillnad från tidigare 

vampyrkvinnor som exempelvis Draculas brudar i Bram Stokers roman Dracula. 

   Det är henne läsaren får följa. Hennes dödsoffer förblir stumma, fast hon talar till dem 

(Taivassalo, 2013, s. 105). Ett av dem är Patrick som slutar upp på Jorunns badrumsgolv, 

fråntagen sin röst och tydligt objektifierad: ”Ansiktet på ett anonymt sätt stiligt, alldeles 

uttryckslöst [- - -] Den muskulösa kroppen lika naken och kall och blänkande som kaklen 

inunder, nästan vit mot de röda strimmorna.” (Taivassalo, 2013, s. 100-101). Det är en 

intressant tanke, att Taivassalo kanske tröttnat på alla objektifierade vampyrkvinnor och valt 
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att låta sin huvudkaraktär tala klart och tydligt längs sidorna i Svulten. För det gör hon, 

Jorunn. 

   Denna karaktär som slutat identifiera sig med mänskligheten: ”Jag känner inte längre igen 

detta tillsammans. Klungorna, massorna. En gång har jag varit en del av detta, också jag. 

Roande, verkligen. Jag har svårt att föreställa mig hur det kunde ha känts.” (Taivassalo, 2013, 

s. 24). Något som kan vara ett skäl till varför Jorunn inte längre identifierar sig med 

mänskligheten dyker upp strax innan det förra yttrandet – allt det gamla, det som hon med sin 

höga ålder identifierar sig med har jämnats med marken och försvunnit ur stadssilhuetten 

(Taivassalo, 2013, s. 18). 

   Ett av de få tillfällen som hon identifierar sig med människorna är under en rasande storm: 

”Vinden släcker den tunna eldslågan. Också cigaretten glöder knappt till, men slocknar innan 

den ens hunnit tändas. Detta, om än obetydliga, ögonblick i tiden känner hon sig plötsligt 

nästan som en människa.” (Taivassalo, 2013, s. 120). 

   Vem var då Jorunn innan hon döpte om sig till Jorunn Själfhämnd? 

   Hon hette Jorunn Larsdotter, bodde i det sena 1700-talets Stockholm och var dotter till en 

skräddare som hade ytterligare tre döttrar (Taivassalo, 2013, s. 35). In till denna skräddare 

stiger en dag friherre von B. som snart förälskar sig i Jorunn trots hustru och barn, och hon 

älskar honom tillbaka, så pass att han låter henne gå med i sammansvärjningen mot Gustav III 

(Taivassalo, 2013, s. 36-41). 

   När hon sedan blir vampyr går hon under många namn utöver Jorunn Själfhämnd, bland 

annat Morella Selph eller Madame Long Tall i 1850-talets London (Taivassalo, 2013, s. 87). 

   Utseendemässigt beskrivs Jorunn av en tidningsutdelare som: 

 
En kvinna. Möjligen en pojke. Lång och gänglig. Men muskulös. Och liksom slank, 

på ett kvinnligt sätt slank. Kort, mörkt hår, den långa luggen kammad till vänster, 

tydlig sidobena. Huvudet lätt framåtlutat. Kanske klädd i något av läder, åtminstone 

svartblänkande. Röda handskar. Blek. Ett blekt ansikte. (Taivassalo, 2013, s. 10) 

 

Liknande detaljrika skildringar av Jorunns utseende återkommer med jämna mellanrum och 

upplevs ofta ur en annan karaktärs ögon, där detaljer såsom luggen som faller ner över ögat 

och de färglösa ögonen upprepas (Taivassalo, 2013, s. 12, 18, 59, 60-61, 76 samt 83). I slutet 

av romanen avslöjas den ögonfärg Jorunn hade när hon ännu var människa: ”De ofärgade 

ögonen […] blir plötsligt så mörka, så fyllda. Som om de åter blev lika djupt bruna som de en 

gång varit. Som av sorg. Och som det var livet självt de saknade.” (Taivassalo, 2013, s. 240). 
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   Utöver de röda handskarna bär hon ofta en svart läderkappa tillsammans med högklackade 

stövletter eller snörkängor (Taivassalo, 2013, s. 12). Vissa av de kläder som hon haft på 80-

talet återanvänder hon numera, och ser detta som ett: ”[…] roande kretslopp.” (Taivassalo, 

2013, s. 19). Skjortan hon bär vid vissa speciella tillfällen är stulen från friherre von B. i 

samband med att det tog slut mellan dem (Taivassalo, 2013, s. 45). 

   En liknande upprepning är hur Jorunn konsekvent genom romanen liknas vid en skugga och 

vid mörkret (Taivassalo, 2013, s. 12, 18, 59, 82, 85, 119 samt 191). Detta med största 

sannolikhet som en kontrast mot solen som hon inte tål (Taivassalo, 2013, s. 44). 

   Hon har även en skugglik förmåga att få förbipasserande att glömma bort henne: ”Jag kan 

vara vem som helst, när som helst. Därför är jag ingen.” (Taivassalo, 2013, s. 191). 

   Under dagarna när Jorunn ligger i dvala på grund av solen kan hon frikoppla sina sinnen i 

en sorts psykisk tankevandring: ”Någon del av mig vakar, alltid: Min tanke som vandrar i 

staden. Jag blundar, men ser ansikten, platser. Jag hör människornas ljud, känner deras dofter 

[…]” (Taivassalo, 2013, s. 42). Detta är även hur hon finner sitt nästa offer – en droglangare 

som misshandlar sin partner (Taivassalo, 2013, s. 43). 

   Jorunns sinnen är mer skärpta än vanliga människors och detta utnyttjar hon exempelvis när 

hon jagar (Taivassalo, 2013, s. 24). Hon kan liksom fladdermöss flyga (Taivassalo, 2013, s. 

199), samt gör djur såsom hästar och en markatta nervösa och uppskrämda (Taivassalo, 2013, 

s. 231 samt 212). 

   Att omge sig med vissa välkända och gamla ägodelar, som exempelvis en björnfäll, divan, 

kristallkrona och kista, inger en trygghet i Jorunn (Taivassalo, 2013, s. 12-13, 44 samt 133). 

Hon reser också, av trygghetsskäl, med tygknyten fyllda av rumänsk jord i sin kista när hon 

under 1800-talet tar sig till England ombord på ett skepp (Taivassalo, 2013, s. 88-89), vilket 

troligtvis kan ses som en intertextuell referens till Draculas skeppsresa i Bram Stokers 

Dracula (2014, s. 90). 

   När Jorunn ska ut ur Helsingfors tar hon sig däremot fram i en Dodge Viper (Taivassalo, 

2013, s. 67). Att det är en bilmodell där namnet betyder huggorm på engelska känns ytterst 

passande för en huggtandad chaufför. 

   En annan tydlig intertextuell referens som görs till Bram Stokers Dracula (2014) är när 

Jorunn parafraserar Draculas replik till Jonathan Harker när denne besöker honom för första 

gången (s. 24): ”Välkommen. Stig på. Men nu finns ingen återvändo.” (Taivassalo, 2013, s. 

145). 
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   Just litteratur och musik är viktigt för Jorunn, vilket märks då hon samlar på både böcker 

och grammofonskivor och vinylskivor (Taivassalo, 2013, s. 13-14). Dessa böcker läser hon i 

väntan på natten: ”[…] efter alla dessa århundraden så finns det fortfarande böcker hon inte 

läst och som hon länge önskat läsa. Hon har böcker hon skaffat sig för mera än ett sekel sedan 

som fortfarande står ouppsprättade i hyllan […]” (Taivassalo, 2013, s. 44). 

   Under tiden som romanens handling fortskrider växer det fram en försiktig vänskap mellan 

Jorunn och tonårstjejen Senja som bor i samma torntrappa (Taivassalo, 2013, s. 135-136). 

Annars håller sig Jorunn i stort sett anonym i den finska huvudstaden då hon tvingas flytta 

med jämna mellanrum på grund av sina matvanor. Detta leder till att Jorunn ofta befinner sig 

på flykt ifrån sina handlingar och liken som staplas på hög efter henne (Taivassalo, 2013, s. 

17, 48 samt 54). Det vilar en rädsla i detta för: ”[…] misstankar som vaknar, mobben som 

väcks […]” (Taivassalo, 2013, s. 28). Som hon själv nämner: ”Någon flyr från sin egen 

berättelse, det är då jakten börjar.” (Taivassalo, 2013, s. 9). 

   Något Jorunn har en stor motvilja emot är att skapa nya vampyrer (Taivassalo, 2013, s. 95 

samt 96). Hon själv uttrycker sig som följer: ”Från början har jag bestämt det: jag vill inte ha 

någon som är som jag, jag vill inte se någonting nytt uppstå, jag vill bara se det som tar slut.” 

(Taivassalo, 2013, s. 96). 

 

 

 2.1.2. Ond eller god 
 

På första sidan av Svulten presenterar sig huvudkaraktären Jorunn på följande sätt: 

 
   Du     kommer     inte     att     minnas. 

   Ja, jag är Jorunn Själfhämnd. Nu har du mött mig. 

   Därför måste du glömma 

   eller dö. (Taivassalo, 2013, s. 5) 

 

Två alternativ ges – glömskan eller döden. Glömskan, det mer barmhärtiga valet, pekar mot 

att det är en humanvampyr som gestaltas, och det andra pekar på det motsatta – 

monstervampyren. Det ligger en tvetydighet i dessa ord, som om karaktären själv inte vet. 

   Jorunns jaktinstinkter skildras under romanens början: ”Hon vädrar, lystrar. Ingenting. En 

enda rörelse, och hon är uppe på balkongräcket, ser ned över hustaken, sedan en blick långt, 

långt bort. Så kryper hon ihop till ett språng och i nästa ögonblick är terrassen tom.” 

(Taivassalo, 2013, s. 17). Jorunn påbörjar jakten på sin föda, och finner en ung kille nere i 

tunnelhallarna under Helsingfors (Taivassalo, 2013, s. 24-25). Hon avbryter dock sin måltid 
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och låter honom leva: ”Det är inte lätt att gå vidare, inte enkelt alls att lämna hopen bakom 

sig, och kroppen på hissgolvet, så levande, så varm och så fylld. Men hon går. Motvilligt rör 

hon sig framåt. De är för många.” (Taivassalo, 2013, s. 27). Således klarar hon vid detta 

tillfälle av att styra sin hunger och uppvisar ett mått av självbehärskning som tidigare nästan 

bara gestaltats hos manliga vampyrer. Dessa medvetna val i samband med bloddrickandet 

återkommer på ytterligare ställen i romanen (Taivassalo, 2013, exempelvis s. 201). 

   En viss inre kamp och tvekan förekommer: ”Det som skaver, besvärar och frånstöter vill 

man skjuta bort. Men om det finns inne i en själv, om det vuxit in. Det går inte.” (Taivassalo, 

2013, s. 192). 

   Under handlingens utveckling framgår det dock att Jorunns tankar främst rör sig kring 

praktikaliteter. Det är inte en moralisk kamp som skildras, det är en kamp mot hungern och att 

bli upptäckt. Hon leds av sin självbevarelsedrift. Trots detta uppträder många attribut som 

tillskrivs humanvampyrer då berättarperspektivet är Jorunns, och läsaren får dela alla hennes 

tvivel och tankegångar. 

   Som ett exempel på hennes praktiska syn så har hon etablerat en förhållningsregel till sina 

offer: ”[…] aldrig någon ur hennes eget grannskap. Det är en mycket enkel regel. Ibland 

mycket svår att hålla.” (Taivassalo, 2013, s. 57). 

   Tidigare har hon inte alltid följt denna riktlinje: 

 
Jag bebodde den övre våningen och den nedre våningen hade ägaren hyrt ut till en 

tobakshandlare. [- - -] Ägaren, en tillbakadragen affärsman som gjort sig en 

förmögenhet på import av kryddor, låg nedgrävd i kolkällarens jordgolv […] Vi var 

båda två mörkhåriga, kryddhandlaren och jag, och jag kunde lätt gå för hans 

systerdotter. (Taivassalo, 2013, s. 92) 

 

Denna praktiska inställning sträcker sig även till valet av offer. Jorunn ger sig på de utstötta, 

som i Berlin 1979 där hon livnär sig på en ung hemlös missbrukare: ”Myndigheterna, läkarna 

och polisen hade enkelt låtit det passera som en överdos och gärna snabbt avslutat fallet 

Gretchen och gått vidare till nästa – det fanns så många Gretchnar […]” (Taivassalo, 2013, s. 

143). I 1850-talets London är det gatubarnen, de prostituerade och deras kunder (Taivassalo, 

2013, s. 87-88). I nutiden har hon dock tröttnat: 

 
Stadens hemlösa, utslagna. Alla de kringdrivande av olika slag. Det vore så enkelt 

att livnära sig på dessa, ingen som saknar dem, inte ens de själva. Sällan uppstår det 

ens någon kamp. Bara tomma ögon. Inget som finns att förlora. Men också blodet är 

som dött, lukten av uppgivenhet och bedövning, frånstötande. Det vore så enkelt. 

Det lockar mig föga. (Taivassalo, 2013, s. 23) 
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Jorunn söker sig istället till de unga, adrenalinstinna. Det som lockar henne är: ”Smaken av 

någonting ofärdigt, men växande. Oförstört.” (Taivassalo, 2013, s. 26). 

   Offret som hon finner genom sin tankevandring är en misshandlare och droglangare 

(Taivassalo, 2013, s. 43). När hon ringer på hemma hos mannen är det honom hon är ute efter, 

hans sambo lämnas kvar levande och ännu sovande i parets säng (Taivassalo, 2013, s. 62-63). 

   Precis detta modus operandi, att lämna kvar en överlevande, är något som går igen när hon i 

Paris stöter på ett par tvillingar, en syster och en bror (Taivassalo, 2013, s. 49-50). Den ena 

slaktas, den andra skonas – vem av dem som överlever framgår inte (Taivassalo, 2013, s. 53). 

   Denna kluvenhet, växlingen mellan den humana och monsterlika vampyrens egenskaper 

sker i tvära kast. Just när Jorunn beslutat sig för att skona ett av sina överlevande offer, skiftar 

hennes fokus så att hungern väcks igen och hon dödar en ung tjej som nyss tagit avsked från 

sin pojkvän (Taivassalo, 2013, s. 111-112 samt 113-114). 

   Dessförinnan har hon först distanserat sig mot offret Patrick genom att objektifiera honom 

och bland annat jämföra hans doft med: ”[…] engelskt läder […]” (Taivassalo, 2013, s. 105), 

för att sedan nästan vänskapligt tilltala hans döda kropp: ”Jag hoppas att du inte har någonting 

emot att jag röker av dina cigaretter? Du borde inte röka. Det skadar hälsan.” (Taivassalo, 

2013, s. 106). I det döda sällskapet av Patrick beter sig Jorunn som ett humant monster. För 

honom berättar hon om hur hon under andra världskriget, efter att fiendeflygplanen fällt sina 

bomber över Helsingfors, ändat livet på de lidande i rasmassorna – utom en kvinna: ”Av 

någon anledning ville jag att hon skulle se. Se och leva. Hon var den enda som var kvar, till 

sist […] En natt lossade jag henne från väggen som rasat ned över henne och bar henne upp 

till gatan.” (Taivassalo, 2013, s. 106). 

   Med John Aston Clemm är det annorlunda då han anfalls av Jorunn och lämnas döende på 

St. Petersburgs nattgator (Taivassalo, 2013, s. 176). Även den prostituerade Ugly Viv i 1850-

talets London behandlas på detta vis: ”Upp till kabinetten på Kate Hamilton’s nattsalong kom 

hon inte längre. [- - -] Men dit kunde hon ju inte heller komma, oavsett portförbud eller 

inbjudan, inte efter min våldsamma lek med henne nere vid floden.” (Taivassalo, 2013, s. 90). 

   Vackre Ed däremot, som frekventerar samma ställen som Jorunn i detta 1850-talets London 

(Taivassalo, 2013, s. 90), honom låter hon leva länge: 

 
Första gången han såg mig blotta mina tänder för att bita mig in i honom drog han 

hörbart och flämtande efter andan, sedan slöt han sina ögon och försökte hålla sig 

stilla trots att han skälvde. Efteråt såg han på mig med samma förunderliga allvar 

som när han gav sig till mig, men som om han nu fått ett svar på någonting han 

undrat. 
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   Jag lät honom gå, jag lät honom leva och hade låtit honom fortsätta sitt liv utan 

mig. Men han kom ständigt tillbaka till mig. (Taivassalo, 2013, s. 93-94) 

 

Efter en viss tid ber Ed Jorunn att göra honom till vampyr då han blir svagare och svagare för 

varje gång hon dricker från honom, men hon vägrar på grund av sin motvilja för att skapa nya 

vampyrer (Taivassalo, 2013, s. 94-95). Han lämnas åt sitt öde. 

   I Vilnius under 90-talet känner Jorunn hur det: ”[...] eskalerade, exploderade. Kanske var 

det Vilnius som gjorde henne måttlös, kanske de sista dropparna av ett årtusende som rinner 

ut?” (Taivassalo, 2013, s. 127). Detta resulterar i en massaker där hon över hela fyra boksidor 

jagar, sliter itu och skändar sina mångtaliga offer (Taivassalo, 2013, s. 129-132). Det är 

monstervampyren som mättar sin glupande hunger under dessa sidor. 

   Också hämnden på friherre von B:s uppbrott och svek mot henne driver henne till 

Helsingfors, mot hans efterlevande (Taivassalo, 2013, s. 75 samt 161). Det vilar något 

stalkerliknande över hur hon bevakar Ceje, ättlingen till friherre von B, i hans sovrum om 

natten (Taivassalo, 2013, s. 122). Som en stark kontrast till detta infinner sig även en ömhet 

hos henne då Ceje blir hennes nästa offer: ”Så lägger hon sig ned bredvid honom, drar honom 

närmare, slår sina armar försiktigt om honom.” (Taivassalo, 2013, s. 123). 

   Precis som vackre Ed tömmer hon sakta Ceje på hans blod och drar ut på processen 

(Taivassalo, 2013, s. 187). Det första mötet med honom utlöser visserligen en aggressiv attack 

strax därefter då Jorunn angriper en gammal kvinna och sliter upp hennes strupe så att blodet 

flödar, vilket resulterar i blodspillan som hon inte inmundigar (Taivassalo, 2013, s. 85). 

   Jorunn upprättar även psykisk kontakt med Ceje (Taivassalo, 2013, s. 134), snarlik den 

psykiska länk som Dracula har till sitt offer Mina Harker i Bram Stokers Dracula (2014, s. 

307). 

   En annan intertextualitet förankrad hos historiska händelser dyker också upp i Svulten när 

Taivassalo beskriver hur Jorunn livnärt sig genom tiderna: 

 
I över tvåhundra år har jag följt tillfälliga dofter, nycker: Tältande ungdomar, 

ödesdigra midsommarnätter vid kalla, finländska sjöar. Eremitagets vackraste 

besökare, floden Nevas botten där så nära. Skökor i Whitechapels trångbodda 

gränder, så berusade att inte ett ljud passerade de bleka men målade läpparna, inte en 

människa som hörde eller såg, trots folkmyllret. Krigets Helsingfors, kaoset, stanken 

av fruktan efter flyglarmet, alla de vilsna, skadade. Splitter, blod. Där har jag 

funnits. (Taivassalo, 2013, s. 96) 

 

Morden i Bodom, Jack the Rippers härjningar genom Whitechapel och flygbombningarna av 

Helsingfors under andra världskriget. Alla dessa händelser berättar Jorunn att hon varit med 
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om, och nämner att hon i vissa fall varit den drivande och förstörande kraften. Eremitaget och 

floden Neva kan också vara en åsyftning till Oktoberrevolutionen eller mordet på Rasputin. 

   Jorunns relation till och vänskap med sin granne Senja är av intresse då även denna skildras 

som något stalkerliknande. När Jorunn exempelvis möter Senja precis då hon joggat sträcker 

sig Jorunn fram och styrker bort en svettdroppe från Senja som hon smakar på (Taivassalo, 

2013, s. 205). Och det är just som en stalker Senja upplever sin granne då hon mot slutet av 

romanen konfronterar Jorunn: 

 
Vad vill du mig? Senjas röst skär vasst genom tystnaden. 

   Jorunn svarar inget, flackar med blicken, men Senja väntar inte heller länge, 

fortsätter: 

   Stalkar du mig, eller? Eller vad är det? Jag blir helt – det är sjukt, det är nånting 

sjukt med det här. Hela. Allt. Jag fattar inte, vad är det som händer, riktigt. Bara att 

nu får det ta slut. 

   Jag visste inte att vi hade någon sorts förhållande, säger Jorunn. 

   Kanske är det jag som håller på att bli knäpp, fortsätter Senja utan att stanna upp: 

Men alltså jag vill att du låter mig vara. Nu. (Taivassalo, 2013, s. 223) 

 

Slutligen segrar Jorunns hunger och hon försöker fånga Senja som rusar förbi det blodstänkta 

badrummet och upp till tornrummet (Taivassalo, 2013, s. 224-225). Där uppe stannar Jorunn 

upp i sin jakt, överrumplad av Senjas fråga om varför hennes ögon saknar färg (Taivassalo, 

2013, s. 227). I samma stund lyfter Senja en papperskniv: ”Trots att hon med kraft slår kniven 

mot Jorunn träffar hon bara handen som värjer hugget. Rakt in i handflatan går spetsen. Ur 

såret rinner blodet från någon annan.” (Taivassalo, 2013, s. 228). Senja flyr och Jorunn låter 

henne (Taivassalo, 2013, s. 228). 

 

 

 2.1.3. Jorunns hunger 
 

Huvudtemat i Taivassalos vampyrroman är hungern, vilket bland annat märks av i verkets 

titel Svulten där en tydlig parallell går att dra till Knut Hamsuns roman Svält, som för övrigt 

figurerar som intertextuell referens på sida 221 i Svulten då Jorunn lägger ifrån sig denna bok 

färdigläst (Taivassalo, 2013). 

   Denna frågeställning är värd att nämna i sammanhanget då just kontrollen över hungern 

hänger nära ihop med det väsentliga i vad som skiljer en monstervampyr ifrån en 

humanvampyr (Höglund, 2011, s. 337). 

   Tidigare under den dag i slutet av 1700-talet, då Jorunn förvandlas till vampyr, bevittnar 

hon en offentlig avrättning där mannen som dömts för mordet på Gustav III halshuggs: ”Såg 
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hon inte redan då allt detta med en ny och lysten blick, med en ny sorts törst, en hunger?” 

(Taivassalo, 2013, s. 46). 

   Denna hunger kommer att hemsöka henne genom århundradena. Redan i romanens 

inledning skildras hur denna hunger: ”[…] inte stillats av detta läppjande, smakande. Tvärt 

om.” (Taivassalo, 2013, s. 27). Jorunn har just då smakat blodet av bokens första offer, en ung 

alternativt klädd kille, som hon avstår från att döda (Taivassalo, 2013, s. 27). En sida senare: 

”Hungern är som ett hål i henne, som tomhet.” (Taivassalo, 2013, s. 28). 

   Hennes självbehärskning i samband med bloddrickandet avtar mer och mer desto längre hon 

svälter sig (Taivassalo, 2013, s. 63). Trots det upplever hon en sorts klarhet i hungern: 

”Hungertankarna, svältens klarhet. Just nu känns det som om hon måste plåga sig själv med 

den.” (Taivassalo, 2013, s. 138). Utöver detta betraktar hon senare sin hunger som en styrka – 

har hon varit hungrig så länge så kan hon vara hungrig lite till (Taivassalo, 2013, s. 201). 

   Ofta kopplas hungern samman med rastlöshet: väntan under nätterna direkt efter att hon 

druckit från någon som följs av dagarna då hon måste ligga i dvala (Taivassalo, 2013 s. 30), 

och under 1920-talet när hon slår följe med tvillingarna som kallar sig Le Garçon och La 

Garçonne rör sig tankar och otåligheten över att få sluka dem precis under ytan (Taivassalo, 

2013, s. 52). 

   Även stress förekommer i samband med när Jorunn livnär sig: 

 
All denna hast, allt detta som borde vara en njutning, en tillfredsställese. Men jag är 

bara svulten. Jag trycker in mina naglar i hans ansikte medan jag tömmer honom, 

håller hans huvud med mina långa fingrar, hör hur hans käkben spricker. 

(Taivassalo, 2013, s. 62-63) 

 

Hungern och våldet som följer i dess vaka tar sig ofta grafiska uttryck och skildras i ingående 

detalj. Svält och frosseri avlöser varandra. I Vilnius hungrar hon efter allt – rikemansbarn, 

modeller, gatuarbetare, turister, taxichaufförer, och morden begås i en: ”[...] tjockflytande, 

blodfläckad dimma.” (Taivassalo, 2013, s. 126-127). Slutligen eskalerar situationen och under 

en natt massakrerar hon samtliga som befunnit sig på en fest uppe i hennes stora lägenhet 

(Taivassalo, 2013, s. 128-132). Dagen efter befinner hon sig i vad som närmast kan beskrivas 

som matkoma: ”En tung, mätt dåsighet som befriade mig från dagen och den långa, rastlösa 

väntan på natten.” (Taivassalo, 2013, s. 132). 

   Ena stunden är Jorunn mätt på sidan 110, två sidor senare slår hungern till igen och hon 

attackerar en ung tjej som är på väg hem (Taivassalo, 2013, s. 113-114). Det är nästan som 

om huvudkaraktären lider av någon form av ätstörning. 
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   Jorunn definierar själv detta på följande sätt: ”Hungern är som en skavande tristess, ständigt 

närvarande, ständigt drivande. Och det enda som finns är svälten eller frossandet, någonting 

däremellan finns inte.” (Taivassalo, 2013, s. 137). 

   Hon hungrar även i andra bemärkelser: ”Jag är hungrig, jag har inte tänkt på vad allt jag 

hungrar efter. Allt detta lystrande efter signaler, efter en närvaro.” (Taivassalo, 2013, s. 42). 

Jorunn hungrar efter ett möte med en annan vampyr, som hon anar till och från i staden 

(Taivassalo, 2013, s. 43). 

   Slutligen en av Jorunns reflektioner rörande människans hunger: ”Lukten av undergång och 

desperation. Människan som fruktar, hungrar, som girigt önskar någonting mera, beredd att 

offra vad som helst: och M stiger in. Följ mig, sade han, och lika gott kunde ju hon göra det.” 

(Taivassalo, 2013, s. 221). 

 

 

 2.1.4. Vampyrkvinnan kontra vampyrmannen 
 

I romanen Svulten förekommer det två vampyrer – huvudkaraktären Jorunn Själfhämnd samt 

hennes skapare, som refereras till som både M och Främlingen (Taivassalo, 2013, s. 13). 

Jorunn kallas också under ett tillfälle i romanen för L’Étrangère, det vill säga främlingen på 

franska (Taivassalo, 2013, s. 51). 

   Vem som gömmer sig bakom dessa två pseudonymer tydliggörs genom beskrivningarna av 

M, som omges av en söt svaveldoft (Taivassalo, 2013, s. 32):  

 
Man avtalar inte möten med honom – man kan möta honom och man kan göra avtal 

med honom, men han är ingen man binder till en tidpunkt eller plats. [- - -] Den 

märkligt brännande värmen från hans kropp, hans händer. Hettan. Den känns som is. 

(Taivassalo, 2013, s. 59-60) 

 

Detta blir än mer tydligt när läsaren i slutet av romanen får reda på att M står för Mefisto 

(Taivassalo, 2013, s. 245). Med andra ord en synonym för djävulen, hämtad från Johann 

Wolfgang von Goethes verk Faust: Eine Tragödie. 

   Utöver djävulen kan M tolkas som ett slags urvampyr då han förvandlar Jorunn till vampyr 

genom att med sina huggtänder dricka hennes blod (Taivassalo, 2013, s. 243). 

   I egenskap av både djävul och urvampyr skiljer sig hans krafter något från Jorunns. M kan 

till skillnad från henne röra sig ute under dagen (Taivassalo, 2013, s. 43-44), och han hämtar 

de dödas själar medan Jorunn koncentrerar sig på sina offers blod (Taivassalo, 2013, s. 182). 
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   Även hur de sett ut under åren skiljer sig. M har ett närmast stagnerat utseende. Varje gång 

han dyker upp ges liknande beskrivningar av honom (Taivassalo, 2013, s. 33, 158 samt 236). 

Svärtade ögon, ädelstensringar på varje finger och ett roat leende är återkommande attribut 

(Taivassalo, 2013, s. 118, 160 samt 246). Nedan följer en något längre skildring av M:s 

uppenbarelse: 

 
De smalnande, svärtade ögonen. Den höga pannan, kindbenen. Den långa, svultna 

gestalten. [- - -] Överkroppen som rör sig i en mjuk vridning, varje muskel vaken. 

Ögonen skarpa. [- - -] Det svarta håret precis som förut, bakåtstruket, inte som jag, 

metamorfoserna, ständigt i förändring. (Taivassalo, 2013, s. 44) 

 

Som det framgår i slutet av citatet så skiftar Jorunns stil och klädsel genom tiderna. I nutid har 

hon den svarta kappan av läder, de högklackade snörkängorna samt den långa luggen som 

lägger sig över ögat (Taivassalo, 2013, s. 10 samt 12). Tidigare har hon bland annat haft: 

”[…] trassligt, tuperat hår och gick klädd i svart läder […]” under 1980-talet (Taivassalo, 

2013, s. 19), och dessförinnan: ”[…] en enkel jacka […] med bakåtslickat, mörkt hår […]” 

under 1920-talet (Taivassalo, 2013, s. 51). 

   En kraft som delas av Jorunn och M verkar vara den psykiska tankevandringen. När hennes 

sinnen är ute på en av dessa vandringar stöter hon på M mitt framför ingången till varuhuset 

Stockmann: ”Jag ser att han ser mig. Ser in i mig.” (Taivassalo, 2013, s. 44). Uppenbarligen 

känner han av hennes okroppsliga närvaro och tycks spåra henne tillbaka till där hon vistas 

under dagen. 

   En annan likhet som de båda innehar är att både Jorunn och M skildras som: ”Gäckande, 

undanglidande.” (Taivassalo, 2013, s. 13). Precis i början av romanen har en tidningsutdelare 

svårt att uppfatta Jorunns närvaro och kommer till slutsatsen att det nog endast var en katt 

(Taivassalo, 2013, s. 10). M beskrivs fortlöpande med dessa attribut (Taivassalo, 2013, s. 21-

22, 44 samt 60). 

   Han är också en av anledningarna till varför Jorunn åter har sökt sig till staden Helsingfors 

(Taivassalo, 2013, s. 20). Han lyckas ständigt smita under hennes radar, och figurerar frekvent 

i utkanten av hennes tankar. 

   Deras första möte upprepas, utbroderas och omformuleras under berättelsens gång 

(Taivassalo, 2013, s. 79, 117-118, 160-161 samt 242-243): Hur hon tillsammans med sin 

älskare friherre von B. flydde ut till ett lustslott efter att man börjat utreda kungamordet på 

Gustav III, som hon och von B. var med och planerade (Taivassalo, 2013, s. 72-73), hur det 

efter deras sista kärleksakt stiger in en främling som kallas M som har ett förslag (Taivassalo, 
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2013, s. 117-118) och hur von B. sviker genom att erbjuda henne till M i utbyte mot sin frihet 

och folkets glömska över hans inblandning i kungens död (Taivassalo, 2013, s. 160-161). 

   Detta utmynnar i att Jorunn kommer med ett eget förslag: ”Om du måste få mig, säger hon, 

så är det till låns.” (Taivassalo, 2013, s. 181), vilket leder till ett kontrakt mellan henne och M 

där hon får döda släktens von B:s förstfödda söner som hämnd (Taivassalo, 2013, s. 182-183). 

   Hon själv bär på en önskan om att få upphöra (Taivassalo, 2013, s. 180), att slippa vara den 

enda som minns: ”Jag vill inte vara den som finns kvar efter att allt annat försvunnit.” 

(Taivassalo, 2013, s. 241). Detta är skälet till varför hon söker efter M, och då han vägrar 

henne detta (Taivassalo, 2013, s. 158), kommer hon med ett slutgiltigt förslag: 

 
Lämna detta. Följ mig. 

   Han ser på henne. Han lyssnar. 

   Ingen är fri, säger hon, och lutar sig sedan ännu närmare fram mot honom.  

   Och. Så plötsligt kan ett ögonblick vara, som detta. 

   Efter all tid som passerats: Skuggor i ett lustslott då för länge sedan, det djupa bett 

som gav henne till natten, hunger, blodsband att följa, generationer passerar, vägar 

som korsas, löften som ska infrias, slutet, självet och glömskan. Och är det inte så att 

den som längtar jagar oavbrutet. 

   Det ögonblicket, så plötsligt. 

   Hon som lutar sig fram, som om de sjönk in i varandra som händerna, inflätade i 

varandra, och munnen som öppnas och hon som skär sig djupt in i hans hals, rakt 

genom den brännande huden, hur tjock den än är och hur sträv, och dricker vad där 

än rinner. Vad där än inte rinner, alla förlorade själar och allt som är intet. 

   Allt dricker hon, allt allt, tills bara skuggberättelser och flyktiga minnen återstår. 

(Taivassalo, 2013, s. 246) 

 

I slutändan är det hon som förgör sin skapare då han vägrar förgöra henne. Hon tar makten 

över sin egen odöd och sitt fortsatta ickeliv. 

 

 

 

2.2. Diskussion 
 

Analysen av hur den kvinnliga vampyren Jorunn gestaltas i Taivassalos Svulten visar att 

skildringar av hennes utseende är ett återkommande inslag. Noterbart är att dessa 

beskrivningar kommer från olika karaktärer som möter huvudkaraktären. Läsaren ges flera 

separata samt subjektiva intryck av Jorunns gestalt. 

   I The Madwoman in the Attic skildrar Sandra M. Gilbert och Susan Gubar i samband med 

deras definition av ängeln i huset det estetiska ideal som denna kvinnliga gestalt förknippades 

med: ”[…] slim, pale, passive beings whose ’charms’ eerily recalled the snowy, porcelain 
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immobility of the dead.” (1984, s. 25). Alla dessa attribut, utom passiviteten, går att återfinna 

hos Jorunn – det smala slanka och hudens vita blekhet (Taivassalo, 2013, s. 10). 

   Trots att det är mycket fokus på Jorunns utseende objektifieras hon inte och skildras inte 

heller som någon vamp, vilket kort kan sägas vara: ”[…] en kvinna som attackerade män med 

sin erotiska kraft och lämnade dem utblottade eller döda.” (Harrison Lindbergh, 2011, s. 158). 

   Utöver utseendet är även ägodelar av betydelse. Genom romanen är det vissa av dem som 

kontinuerligt upprepas. När Jorunn är på flykt följer dessa med henne: ”Under natten körde 

hon sina viktigaste ägodelar till ett lagerutrymme […] Divanen. Björnfällen. Kistan.” 

(Taivassalo, 2013, s. 133). 

   I artikeln ”My Vampire, My Friend” kommenterar Nina Auerbach hur den kvinnliga 

huvudkaraktären och vampyren Miriam framställs i Tony Scotts film The Hunger (1983): 

”Miriam, like the success stories of the consuming 1980s, lives through her things.” (Blood 

Read, 1997, s. 14). På ett sätt gör även Jorunn i Svulten detta, men hon förminskas inte på 

samma sätt som Miriam då Auerbach senare konstaterar: ”Vampires in The Hunger are not 

their powers, but their assets.” (Blood Read, 1997, s. 14). Jorunn återfår snarare kontakten till 

sin historia genom de minnen som ägodelarna anknyter till. 

   Som vampyr har Jorunn svårt för att identifiera sig med mänskligheten, antagligen till stor 

del eftersom tiden flyr henne ur händerna och med den bandet till omvärlden och dess 

människobefolkning: ”Det är mycket man kan jaga, mycket man gärna skulle erövra, mycket 

man har förlorat [- - -] men det som har varit kan man aldrig få tillbaka.” (Taivassalo, 2013, s. 

179). Läsaren får ta del av alienationen via hennes perspektiv. Milly Williamson utvecklar 

denna tanke i The Lure of the Vampire där hon beskriver hur vampyren: ”[…] acting as the 

narrator, or at least the narrative point of view, offering us Otherness from the inside.” (2005, 

s. 28). 

   Apropå det ovan nämnda ligger det metafiktiva planet ständigt och lurar i Jorunns narrativ, 

rätt vad det är så vänder hon sig direkt till läsaren: ”Vi glider närmare varandra, hela tiden, vet 

du inte hur nära jag är den som läser mig? Jag står bakom dig nu, känner du inte hur jag läser 

över din axel; jag väntar på att du ska vända dig om.” (Taivassalo, 2013, s. 169). 

   Angående ifall Jorunn skildras som en monstervampyr eller humanvampyr är detta svårt att 

avgöra då gränserna för när hon känner medlidande eller stänger av det ständigt är under 

förhandling i verket. 

   Anna Höglund definierar i Vampyrer monstervampyren: ”Monstervampyrerna har i stort 

sätt förlorat alla goda egenskaper. De beskrivs som narcissistiska hedonister som saknar 
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förmågan att hysa empati för andra levande varelser. De mördar utan skuggan av dåligt 

samvete.” (2011, s. 337). Detta kan liknas vid hur Gilbert och Gubar ringar in 

monsterkvinnans egenskaper i The Madwoman in the Attic: ”Emblems of filthy materiality, 

committed only to their own private ends, these women are accidents of nature, deformities 

meant to repel, but in their very freakishness they possess unhealthy energies, powerful and 

dangerous arts.” (1984, s. 29). 

   Flera av dessa attribut överensstämmer med Jorunn vid vissa tillfällen, speciellt då hon 

upplever starka känslor – som när hon möter ett överlevande offer och direkt efter tar livet av 

en ung tjej (Taivassalo, 2013, s. 111-112 samt 113-114), eller då hon precis besökt släkten 

von B. och fått se Ceje för första gången bara för att sedan dräpa en tant (Taivassalo, 2013, s. 

71 samt 85). Det är som om hennes självkontroll sviktar under stark sinnesrörelse. 

   Humanvampyren i sin tur beskrivs av Höglund på detta sätt: ”Humanvampyren står med det 

ena benet i människornas värld och det andra i vampyrens eller monstrets. Det är en Dr 

Jekyll- och Mr Hyde-gestalt som kämpar för att behålla kontrollen över sina mörka sidor.” 

(2011, s. 337). Gilbert och Gubar fastställer även i The Madwoman in the Attic attributen för 

ängeln i huset: ”She has no story of her own but gives ‘advice and consolation’ to others, 

listens, smiles, sympathizes […]” (1984, s. 22), vilket följs av: ”[…] to be selfless is not only 

to be noble, it is to be dead.” (1984, s. 25) samt: 

 
At times, however, in the severity of her selflessness, as well as in the extremity of 

her alienation from ordinary fleshly life, this nineteenth-century angel-woman 

becomes not just a memento of otherness but actually a memento mori or, as 

Alexander Welsh has noted, an “Angel of Death.” (Gilbert & Gubar, 1984, s. 24) 

 

Somliga av de här egenskaperna återfinns hos Jorunn. Hon visar exempelvis upp en stor 

ömhet när hon vakar över Ceje (Taivassalo, 2013, s. 123), och då hon minns sin mänsklighet i 

lustslottet hos von B. gör hon det med värme (Taivassalo, 2013, s. 98). Hon ändar även likt en 

dödsängel liven på de döende i Helsingfors ruiner efter flygbombningarna (Taivassalo, 2013, 

s. 106). Under slutet av romanen medan livet lämnar Ceje skiftar hennes ögon färg: ”Som av 

sorg. Och som om det var livet självt de saknade.” (Taivassalo, 2013, s. 240). 

   Höglund väljer dock att nyansera uppdelningen mellan monster- och humanvampyr något i 

fotnoterna: 

 
Gränserna mellan vad som skall betecknas som en monstervampyr eller en 

humanvampyr är i vissa fall diffusa. Också humanvampyrer utför onda handlingar 

ibland. I vampyrberättelsen är inte humanvampyr eller monstervampyr något man är 

utan något man blir. Det som skiljer vampyrtyperna ifrån varandra i första hand är 
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berättarperspektivet. Om läsaren får komma nära vampyren i en eller annan mening 

kan också de vampyrer som är hänsynslösa framträda som humanvampyrer. 

(Höglund, 2011, s. 337) 

 

Eller som Gilbert och Gubar uttrycker det: ”[…] the monster may not only be concealed 

behind the angel, she may actually turn out to reside within […]” (1984, s. 29). 

   Då Jorunn är den som berättar, men inte upplever något moraliskt dilemma när hon dödar 

eller har någon uttalad vilja att begränsa sin diet går det inte att påstå att hon enbart gestaltas 

som en humanvampyr, trots de drag hennes karaktär delar med denna sorts vampyr. 

   I Vampyrer finner Höglund att: ”I vampyrskildringar från vår samtid beskrivs Hungern 

närmast som en egen entitet. Ett ondsint väsen som torterar sin värd.” (2011, s. 364). Detta är 

dock inte noterbart i Jorunns fall. Hungern skildras istället som: ”[…] en skavande tristess 

[…]” (Taivassalo, 2013, s. 137), eller alternativt: ”[…] som ett hål i henne, som tomhet.” 

(Taivassalo, 2013, s. 28). 

   Jorunns hunger medför en kamp, men den tar inte moralisk form utan är, som tidigare 

noterat, mer ett övervägande och förhandlande av praktikaliteter. Hon avväger fördelar och 

nackdelar, lämnar sitt offer när människorna är i majoritet. Att fly staden innan någon 

upptäcker morden som hon utfört bildar hennes modus operandi (Taivassalo, 2013, s. 133). 

   Enligt Nils Ahnland i Odöd, blek och hungrig utgör vampyrens behov av blod: ”[…] en 

beroendesituation som hela tiden måste åtgärdas, ett ohyggligt begär som måste stillas till 

varje pris.” (2009, s. 76). Drickandet av blod skildras i Svulten både som något lustfyllt och 

mättande, men dock bara för en stund. Sedan är hungern åter där hos Jorunn och gnager. Anna 

Krugovoy Silver anser i Victorian Literature and the Anorexic Body att: ”[…] the female 

vampire illustrates, in hyperbolic form, cultural anxieties about women and hunger […]” 

(2002, s. 117). Jorunns tvångsdrickande och självsvält skulle kunna tolkas som ett ständigt 

skiftande mellan sjukdomarna bulimia nervosa och anorexia nervosa. 

   Höglund tar upp hur pass ofta vampyrer porträtteras med ätstörningar i nutidens fiktion:  

 
I vår samtids vampyrskildring kretsar vampyrernas tankar ständigt kring hungern 

och hur de på bästa sätt skall stilla den. Särskilt för den samvetsömma 

humanvampyren är mat och ätande problematiskt och i den nutida 

vampyrberättelsen har flera humanvampyrer utvecklat klara ätstörningar. (Höglund, 

2011, s. 364). 

 

Det faktum att Jorunn både ser styrkor och svagheter i sin hunger är av intresse då detta 

signalerar att hungern varit med henne så pass länge att den blivit en signifikant del av hennes 
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personlighet, där den stundtals ses som positiv. Hon är sin hunger och den är hennes drivkraft, 

det är den som gör att hon överlever i sin konfrontation med Mefisto istället för att låta sig dö. 

   I detta verk får vampyrkvinnan ta mer plats än den manliga vampyren. Det är inte hans 

berättelse, den är hennes. Jorunn skiljer sig från tidigare vampyrkvinnor som enligt Auerbach: 

”[…] shrank to stylized figments of a male poet’s dream.” (Blood Read, 1997, s. 14). Den 

hierarki där mannen står högst, och som utgör en av logikerna i Yvonne Hirdmans teori kring 

genussystemet (Litteratursociologi, 2012, s. 459), uppehålls visserligen ända fram tills i slutet 

av romanen då Jorunn dödar den mäktigare urvampyren M. 

   Det sker dock andra överträdanden och sammanblandningar i Svulten av vad som kan ses 

som typiskt kvinnliga respektive manliga attribut. Denna genusformering med avskiljandet av 

manligt och kvinnligt förefaller enligt Yvonne Hirdman för det första att: ”[…] ständigt 

exploatera den biologiska olikheten, d.v.s. den manliga oförmågan att föda barn […]” 

(Litteratursociologi, 2012, s. 460-461). 

   I Taivassalos roman är M den som skapar vampyrer (2013, s. 243), medan Jorunn vägrar att 

förvandla människor till nya vampyrer i sitt släkte: ”Jag vill inte skapa någonting, inte skapa 

något nytt, inte skapa någon. Det är inte ett barn jag vill ha.” (Taivassalo, 2013, s. 95). I detta 

fall är det mannen och inte kvinnan som föder fram nytt blod. 

   För det andra anser Hirdman att denna formering av genus: ”[…] bygger på ett 

motsatstänkande […]” och därmed bildar en dikotomi (Litteratursociologi, 2012, s. 461). 

   Denna dikotomi eller gräns mellan manligt och kvinnligt suddas i Svulten delvis ut när 

tidningsutdelaren uppfattar Jorunn som: ”En kvinna. Möjligen en pojke.” (Taivassalo, 2013, s. 

10), och senare som: ”[…] en kvinna eller en man […]” (Taivassalo, 2013, s. 119). 

   Jorunn Själfhämnds karaktär innehåller en sammanblandning och ett överskridande av vad 

som enligt gängse uppfattning ofta ses som kvinnliga respektive manliga egenskaper. Hon 

tillåts att vara mångbottnad, både destruktiv och ömsint – att på en och samma gång vara 

monsterlik och human. Det är både efterlängtat och glädjande att se hur dessa två logiker för 

genussystemet raseras hos vampyrerna i den romanvärld som porträtteras i Svulten. 

 

 

 

2.3. Slutsats 
 

Av analysen i denna uppsats går det att dra följande slutsatser om hur vampyrkvinnan Jorunn 

skildras i Taivassalos roman Svulten: 
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   Jorunn är en mångbottnad och djup karaktär vars röst klingar tydligt från boksidorna. 

   Det finns en kluvenhet i hennes vampyrism då hon skildras både som en monster- och 

humanvampyr – hon är båda dessa sorter och ingetdera av dem. 

   Hungern är en väsentlig del av Jorunns personlighet och utgör både negativa och positiva 

sidor hos henne. 

   I detta verk är det den kvinnliga vampyren som ges mest utrymme, medan den manliga 

vampyren till större del är frånvarande och endast dyker upp på vissa valda ställen i Svulten. 

 

 

 

 

3. Sammanfattning 
 

Denna uppsats undersöker gestaltningen av vampyrkvinnan, i form av huvudkaraktären 

Jorunn Själfhämnd i Hannele Mikaela Taivassalos roman Svulten (2013). 

   Valet av uppsatsämne grundar sig i en märkbar avsaknad av komplext skildrade kvinnliga 

vampyrer i skönlitteraturen. De vampyrkvinnor som porträtterats faller ofta under den av 

forskaren Anna Höglund myntade termen monstervampyr, då de tenderar att gestaltas som 

hämningslösa mördare utan samvete. 

   Med utgång i feministisk litteraturkritik samt genusteori granskas i Svulten följande fyra 

frågeställningar: gestaltningen av Jorunn, huruvida hon skildras som en monstervampyr eller 

humanvampyr, hur hennes hunger beskrivs i samband med gestaltningen, samt en jämförelse 

av vampyrkvinnan Jorunn och vampyrmannen M i verket. 

   Metoden som används i textanalysen är närläsning där citat och händelseförlopp relevanta 

för frågeställningarna granskas. Dessa sammanställs och redovisas i analysdelen. 

   Analysen av hur Jorunn framställs visar att stereotypa drag för vampyrkvinnan både 

utvecklas och omarbetas i Svulten. Det sker även en större karaktärsfördjupning än hos många 

andra litterära vampyrkvinnor. 

   Resultaten från analysen diskuteras sedan i samband med teorier och facklitteratur som rör 

ämnet. Slutsatserna som dras är följande: Jorunn gestaltas på ett mångfacetterat och nyanserat 

sätt, skildras som både monstervampyr och humanvampyr, har insupit hungern i sin 

personlighet och tar mer plats i verket än den manliga vampyren M.  
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