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olika tidsplanen är kopplade till varandra liksom 
hur romanens berättarinstans ser ut, däremot läm-
nas frågan om fokalisering ofta obesvarad. Det är 
synd med tanke på hur viktig frågan om minnes-
processer är i avhandlingen liksom i denna roman. 
Här förblir man tyvärr osäker på vem det egentli-
gen är som minns i romanen, om allt det viktiga 
som berättas om de två huvudpersonerna Olof och 
Sonja, vars son står anklagad för mord, återfinns på 
deras egen medvetandenivå, helt eller bara delvis, 
eller enbart på berättarens. Att veta detta är avgö-
rande för hur man skall tolka huvudpersonernas 
agerande på romanens nuplan. En rad av de resul-
tat Pettersson presenterar i anslutning till Dom blir 
därför mycket svåra att ta ställning till. Även här up-
pehåller sig analysen ganska utförligt vid de trau-
matiska minnenas betydelse, men Pettersson har 
förvånande nog utelämnat viktiga händelser ur ana-
lysen. Att broderns död varit traumatiserande för 
Olof är något som poängteras, men att han också 
haft ett mycket nära förhållande till denne med 
incestuösa drag är något som förbigås liksom att 
mönstret upprepas då det gäller Olofs förhållande 
till sonen. Sonja har skuldkänslor visavi det andra 
foster som aldrig utvecklades under den tid hon var 
gravid med sonen, något analysen flera gånger åter-
kommer till, däremot aldrig till en dramatisk hän-
delse i hennes ungdom. Som mycket ung inleder 
hon ett förhållande med en man, ett förhållande 
som efterhand helt kommer att präglas av hennes 
skräck för att bli gravid. Då hon tror att hon är det, 
ber hon mannen sparka henne i magen, vilket han 
också gör varvid en blödning framkallas, oklart av 
vad sort. Även denna händelse hör rimligen sam-
man med en analys av trauman i romanen liksom 
av huvudpersonernas minnesprocesser.

Det finns en fråga avhandlingen ofta återkom-
mer till och det är frågan om skönlitteraturens re-
levans och värde, här primärt i relation till min-
nesteoretiskt inriktad facklitteratur och forskning. 
Cecilia Pettersson kan övertygande visa att skönlit-
teratur kan säga något annat och annorlunda om 
minnet än vad minnesteorin inom exempelvis psy-
kologin och psykiatrin kan och att den därför är 
viktig. Utan att Pettersson nämner det så anknyter 
hennes resultat till Anneli Brännström öhmans 
idé om romanen som en särskild kunskapsform, en 
idé som aktualiserats i inledningskapitlet. Avhand-
lingen lämnar på så sätt ett viktigt bidrag till forsk-
ningen om minnets olika uttryck under senare tid 
liksom till den svenska 1990-talsromanens ställning 
i den diskussionen. Både för den som är intresserad 

av den litterära gestaltningen av minne och trauma 
liksom för den som är intresserad av den samtida 
svenska romanens olika uttrycksformer är Märkt 
av det förflutna? en spännande och intellektuellt 
stimulerande läsning.

Peter Forsgren

Anna Höglund, Vampyrer. En kulturkritisk stu-
die av den västerländska vampyrberättelsen från 
1700-talet till 2000-talet (Acta Wexionensia nr 
193/2009: Humaniora). Växjö University Press. 
Växjö 2009.

Anna Höglunds doktorsavhandling Vampyrer. En 
kulturkritisk studie av den västerländska vampyrbe-
rättelsen från 1700-talet till 2000-talet kunde inte ha 
kommit vid en bättre tidpunkt. Vampyren är popu-
lärare än någonsin i litteratur, film, tv-serier, data-
spel och rollspel samtidigt som fansen har bildat 
vampyrsällskap eller startat fanklubbar på inter-
net. Massmedia har följt upp trenden med repor-
tage och recensioner och några återkommande frå-
gor har varit: Varför attraheras så många av fiktiva 
vampyrer och vampyrberättelser? Vad represente-
rar vampyren för dagens publik?

En del av förklaringen till vampyrgestaltning-
ens tjuskraft och symbolvärde genom tiderna ges 
i Anna Höglunds avhandling. Syftet är att stu-
dera den fiktiva vampyrberättelsen ur ett kultur-
kritiskt och historiskt perspektiv. Höglund utgår 
ifrån att gestaltningen av vampyren endast kan be-
skrivas och förstås utifrån dess historiska rötter, 
dess samhälleliga och kulturella kontext. Avsikten 
är därför att göra en kronologisk historieskrivning 
av vampyrgenrens utveckling och förändring från 
1700-talet till idag, med fördjupade analyser av ett 
urval litterära berättelser. Det kulturkritiska per-
spektivet innebär att Höglund studerar texterna 
ur ett maktperspektiv; hon förutsätter att vampyr-
berättelsen är vad hon kallar ”en arena för makt-
kamp” och fungerar inom olika ”maktrelationsstri-
der” (14). Hon väljer därför att se vampyrberät-
telserna som det teoretikern Stephen Greenblatt 
kallar maktimprovisationer, hur någon använder 
sig att sin motståndares föreställningsvärld och uti-
från den utarbetar eller improviserar en strategi för 
att uppnå ett önskat mål eller för att förbättra och 
befästa sin egen position.

Vampyrer är en omfångsrik avhandling, över 350 
sidor och 1 000 noter, och det är ett stort antal vam-
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pyrberättelser som behandlas. Här diskuteras och 
analyseras bland andra E.T.A. Hoffmanns ”Aure-
lia”, James Malcolm Rymers Varney the Vampire, 
Sheridan Le Fanus Camilla, Guy de Maupassants 
”Horla”, och Ann Rices En vampyrs bekännelse. 
Den mest omfattande analysen görs dock av den 
mest kända vampyrromanen av alla, Bram Stokers 
Dracula, som tolkas utifrån sin samtids teorier om 
civilisation, medicin och psykiatri, kön och rasbio-
logi. Bland annat diskuterar Höglund hur den vik-
torianska borgerliga trivsamhetskulturen parodie-
ras och hur romanen ger uttryck för en klasstema-
tik som skapar en motsättning mellan ett ”vi” och 
ett ”dom”, där Dracula representerar det andra, allt 
det som hotar det västerländska borgerskapet och 
dess världssyn.

Höglund har valt att skriva på svenska trots 
att hon ingenstans i avhandlingen behandlar den 
svenska eller skandinaviska vampyrberättelsens ut-
veckling eller ställer den i relation till den europe-
iska och amerikanska. Istället har hon lagt sig vinn 
om att behandla ett stort internationellt material 
och att placera sin studie i en internationell, isyn-
nerhet angloamerikansk, forskningstradition. Va-
let av svenska som avhandlingsspråk innebär dock 
att avhandlingen inte kommer att kunna läsas in-
ternationellt och därmed inte heller kommer att 
få den plats bland den internationella forskningen 
som den annars hade fått. Avhandlingen är inte 
ens försedd med en sammanfattning, ”summary”, 
på engelska, vilket än mer begränsar dess spridning 
utanför Sverige. Det är möjligen att det är just va-
let av avhandlingsspråk som har lett till Höglunds 
avhandling snarare är utformad som en omfångs-
rik och deskriptiv introduktion till vampyrberät-
telsens historia för den svenska marknaden än som 
ett bidrag till den internationella forskningen om 
genren. Om avhandlingen hade utformats som ett 
engelskspråkigt forskningsbidrag hade det krävts 
en större tonvikt på textanalys och kulturhistorisk 
kontext och en djupare teoretisk förankring med 
tydligare positionering gentemot tidigare forsk-
ning. Tyvärr är denna brist på tydlig positionering 
och fördjupad analys avhandlingens största svag-
het.

Vad gäller den teoretiska förankringen utgår 
Höglund från Greenblatts begrepp maktimprovi-
sationer samtidigt som hon refererar till Michel 
Foucaults maktbegrepp. De båda teoretikerna 
Greenblatt och Foucault brukar nämnas som de 
tunga namnen i samband med forskningsinrikt-
ningen ”new historicism” men ingenstans i avhand-

lingen nämns begreppet. Ändå är den deklarerade 
avsikten att i likhet med nyhistorikerna revidera 
litteraturhistorieskrivningen, här vampyrberättel-
sens historia, och att synliggöra vissa mer okända 
vampyrberättelser och deras betydelse för genrens 
utveckling. Höglund framhåller exempelvis bety-
delsen av en hittills nästan helt förbisedd text, The 
Skeleton Count or, the Vampire Mistress (1828) av 
Elisabeth Grey.

I praktiken blir det dock inte så mycket av den 
aviserade omvärderingen eftersom Höglund, i lik-
het med flertalet tidigare forskare, gör Stokers Dra-
cula till vampyrromanernas roman framför andra 
och placerar Rices En vampyrs bekännelse som god 
tvåa. På så sätt förefaller Höglund mer associera sig 
till den brittiska kulturella materialismen än till ny-
historicismen. I likhet med kulturmaterialisterna 
gör hon en politiserad historieskrivning och läs-
ning av vampyrgenren samtidigt som hon placerar 
texterna i deras historiska sammanhang och beto-
nar värdet av historisk kontext. Därtill gör hon en 
tydlig politisk och ideologisk tolkning av ett urval 
av de mest kända texterna. Istället för att som ny-
historikerna dra fram nytt material för att skriva 
om historien gör hon alltså precis som kulturma-
terialisterna: hon fokuserar på klassikerna eftersom 
det är de kanoniserade verken som har haft störst 
ideologisk eller kulturhistorisk betydelse. I likhet 
med kulturmaterialisterna poängterar hon indirekt 
att hon inte är lika angelägen om att revidera his-
torieskrivningen som att revidera vår nutida upp-
fattning om vampyrberättelsen och dess politiska 
relevans. Höglund tydliggör dock aldrig sitt för-
hållande till varken nyhistoricismen eller kultur-
materialismen. Därmed avstår hon från att posi-
tionera sig teoretiskt och ideologiskt, vilket inne-
bär att hennes utgångspunkter blir otydliga. Det 
innebär också att avhandlingen bitvis ter sig onö-
digt refererande och deskriptiv.

På det stora hela ger Anna Höglund en god his-
torisk exposé över vampyrberättelsen och dess his-
toria och hon visar att hon har överblick över fäl-
tet. Hon har fått med de mest relevanta verken och 
hon åberopar i flertalet fall den mest inflytelserika 
internationella forskningen på området. Det är 
bara i ett par fall som jag ifrågasätter hennes histo-
rieskrivning och klassificering. Så till exempel hål-
ler jag inte med henne när hon på sidan 288 häv-
dar att Murnaus klassiska skräckfilm Nosferatu är 
en direkt återgivning av Bram Stokers roman. Jag 
ifrågasätter också Höglunds påstående att förfat-
taren Ann Radcliffe i romanerna The Mysteries of 
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Udolpho (1794) och The Italian (1797) ”gett go-
tikens perverterade, kärlekskranke skurk ett an-
sikte” (81). Att Montoni och Schedoni i The Mys-
teries of Udolpho respektive The Italian är makt-
lystna och perverterade håller jag med om. De är 
bland de mest grymma, intriganta, hänsynslösa och 
förslagna skurkar den gotiska romanen uppvisar. 
Däremot är de anmärkningsvärt asexuella. Ingen 
av dem gör något som helst sexuellt närmande och 
deras hot mot hjältinnan är anmärkningsvärt fritt 
från erotisk laddning. Däremot finns det i båda ro-
manerna småskurkar som kan klassificeras som po-
tentiella våldtäktsmän. Den första riktigt perverte-
rade och liderliga gotiska skurken är däremot mun-
ken Ambrosio i Matthew Lewis roman The Monk 
(1796). Han skyr inga brott för att tillfredställa sitt 
sexuella begär. Han mördar sin egen mor för att 
kunna tillfångata sin egen syster och hålla henne 
fången som sexslav i klostrets underjordiska valv, 
där hon så småningom också dör av skadorna efter 
våldtäkterna.

Det finns också en del otydligheter i avhand-
lingens texttolkningar. I samband med vampyr-
motivet och gestaltningen av manlig och kvinnlig 
kreativitet i Edgar Allan Poes noveller ifrågasätter 
jag urvalet av texter. Förutom ”The oval portrait” 
väljer Höglund ”Ligeia”, ”Morella” och ”Berenice” 
för att diskutera hur manligt konstnärskap sker på 
de kvinnliga jagens bekostnad. Hon påstår i de tre 
analyserna att den manliga konstnären tömmer sin 
musa på energi, vilket får den senare att återvända 
som vampyr. Vad jag vänder mig emot är för det 
första att den manliga huvudpersonen i dessa no-
veller inte är en traditionell konstnär, snarare är han 
en intellektuell humanist som ägnar sig åt bokliga 
studier. Det är dessutom bara i ”Ligeia”, som det 
manliga jaget framträder som berättare och där-
med i förlängningen kan påstås vara författare till 
sin egen berättelse. För det andra saknar jag i detta 
sammanhang novellen ”The Fall of the House of 
Usher”. En mer vampyrisk gestaltning av en kvinna i 
Poes författarskap än Madeleine Usher får man leta 
efter. Dessutom gestaltas och kompliceras i denna 
novell kopplingen mellan sjukdom och kreativitet. 
Här handlar kreativiteten inte bara om traditionellt 
konstnärskap utan om att skapa nytt biologiskt liv, 
en ny ättling på släktträdet och en ny arvtagare till 
huset Usher. Jag anser alltså att det i sammanhanget 
hade varit befogat att ta upp denna aspekt av kre-
ativitet i vampyrberättelsen, alltså skapandet som 
en ren biologisk reproduktion.

Också i samband med analysen av Dracula hade 

jag önskat en del förtydliganden och ett fördju-
pat resonemang. Inledningsvis hävdar Höglund 
att Stoker ställer manlig sexualitet mot kvinnlig, 
heterosexualitet mot homosexualitet och väster-
ländsk sexualitet mot österländsk. Det hon själv 
tar upp till analys är förhållandet mellan manlig 
och kvinnlig sexualitet. Vad gäller homosexuali-
tet och relationen mellan männen i romanen hän-
visar hon till Eve Kosofsky Sedgwicks studie Bet-
ween Men. Vad gäller motsättningen mellan öst och 
väst följer Höglund aldrig upp sitt påstående i in-
ledningen. En välvillig läsare kan möjligen hitta en 
hänvisning till Draculas harem när romanfiguren 
Harker under sin vistelse i slottet besöks av Dra-
culas vampyrkvinnor en masse, alltså det som en 
forskare som Mario Praz tidigare har sett som ”de 
manliga författarnas erotiska drömscenario under 
1800-talet” (239).

Höglund är också inne på att Dracula ger exem-
pel på en underminering av trossystem, folktron i 
öst och den kristna religionen i väst, men hon släp-
per också snabbt detta tankespår. Inte heller följer 
hon upp många tidigare forskares tolkning av Dra-
cula som en främmande Antikrist och ett etniskt 
problem. Det har i flera tidigare studier framhål-
lits att Dracula kan ses som ett hot mot den väster-
ländska kristna tron. Han återuppstår som Kristus 
från döden och han har evigt liv, men då inte som 
själ utan som kropp. Han är en ”odöd” vars existens 
kräver människooffer och perverterar den kristna 
nattvardssymboliken. Här handlar det inte om vin 
som symboliserar Kristi blod och gör den troende 
delaktig i mysteriet, eller med Kristus. Här handlar 
det om fysiskt blod som föda för att rovdjuret Dra-
cula ska kunna överleva och bejaka sitt egoistiska 
kroppsliga begär. Därtill skyr Dracula kristna sym-
boler, som vigvatten och kors, vilket än mer tydlig-
gör hans position som en djävulsgestalt.

Styrkan i Höglunds analys av Dracula är emel-
lertid att hon övertygande visar hur gestaltningen 
av romanens goda kvinna Mina är ytterligt motsä-
gelsefull. Hon diskuterar hur Mina kan ses som det 
västerländska samhällets ”dyrbaraste alstringsmate-
rial”, vilket måste skyddas i männens korståg mot 
Dracula (270). Dock saknar jag i analysen av Mina 
en återkoppling till den tematik som dominerar vid 
diskussionen av Poes noveller, alltså temat kreati-
vitet ur ett genusperspektiv. Mina är i hög grad ett 
exempel på kvinnlig kreativitet, om än i viss mån en 
reproducerande sådan. Friedrich Kittler har också i 
sin uppslagsrika analys av romanen i Maskinskrifter 
framhållit hur Mina är den som behärskar de nya 
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medierna och maskinerna, isynnerhet skrivmaski-
nen, och därmed den moderna textproduktionens 
möjligheter. Det är också det som enligt Kittler gör 
att Dracula slutligen kan besegras. Det är Minas 
bearbetning av männens utsagor och texter som vi 
läsare tar del av. Det är hon som skriver Stokers ro-
man och det är hennes text som avslutar romanen. 
Hon får alltså som berättare sista ordet.

Ifall Höglund i detta sammanhang hade kopp-
lat in ytterligare en teoretiker som hon tidigare åbe-
ropar, Foucault, och då det verk som hon tar till 
teoretisk utgångspunkt i avhandlingens inledning, 
Sexualitetens historia: Viljan att veta, skulle hon 
ha kunnat utveckla sin analys av Minas roll ytterli-
gare. Foucault kallar nämligen människan ett be-
kännelsedjur och framhäver bekännelsens roll från 
1600-talet till idag för att behärska och kontrol-
lera könet och sexualiteten och för att utöva makt 
och kontroll. Stokers viktorianska vampyrroman 
är just utformad som en räcka bekännelser eller ut-
växlingar av bekännelser: romangestalterna skri-
ver ständigt dagbok, talar in på fonograf, för jour-
naler och skriver brev. Alla gör detta utom Dra-
cula; han är den outtalade och hotande hemlig-
heten som hans motståndare försöker kontrollera 
och utforska med hjälp av en systematisk kartlägg-
ning av hans egenskaper och ett ständigt informa-
tionsutbyte i form av bekännelser och berättande.

Förhållandet till bekännelse och skrift är alltså 
något som illustrerar romanens maktrelationer och 
styrkeförhållanden. Den som kontrollerar allas ut-
sagor är den som renskriver och bearbetar dem, 
alltså Mina. Det är också via henne som männen 
når fram till Dracula och få ta del av hans bekän-
nelse och hemlighet, när van Helsing försätter 
Mina i hypnos för att hon ska sätta sig i förbindelse 
med den undflyende Dracula och därmed avslöja 
var han är och hur männen ska kunna fånga och be-
kämpa honom. Det är tack vare detta som de till 
sist hittar Dracula och kan förgöra honom. Också 
här skulle alltså Höglund ha kunnat förstärka sin 
analys genom att tydligare utnyttja de teoretiker 
som hon tidigare hänvisar till, i just detta fall Kitt-
ler och Foucault.

Den mest genomförda analysen i avhandlingen 
görs alltså av den vampyrroman som har behandlats 
mest av tidigare forskare, Stokers Dracula. Trots 
att Höglund visar stor beläsenhet vad gäller forsk-
ningen om vampyrberättelser saknar jag här om-
nämnandet av en tongivande studie, David Pun-
ters The Literature of Terror: An History of Gothic 
Fictions from 1765 to the Present Day (1980). Pun-

ters bok är utgiven i flera senare upplagor och åbe-
ropas ofta i senare forskning. Den brukar också 
anges på litteraturlistor till specialkurser om go-
tik och skräckfiktion. Anledningen till att jag sak-
nar denna är att Punter i likhet med Höglund har 
ett brett fiktionsbegrepp och en tvärvetenskaplig 
inriktning. Precis som Höglund tecknar han den 
historiska utvecklingen och precis som Höglund 
gör han det med tydlig historisk kontextualisering. 
Han analyserar flera av de vampyrberättelser Hög-
lund behandlar, bland annat vampyrberättelserna 
av Polidori, Poe, Le Fanu, Wilde och Stoker. Just 
i samband med Dracula och Wildes Dorian Grays 
Porträtt diskuterar han förhållandet mellan gotik 
och dekadens och precis som Höglund diskuterar 
han hur Dracula är en representant för den gamla 
aristokratin medan hans motståndare represente-
rar borgerskapet. Punter betonar alltså i likhet med 
Höglund romanens klasskampstematik. Han dis-
kuterar också på samma sätt som Höglund gestalt-
ningen av Mina som ”den nya kvinnan”. Någon hän-
visning till Punter återfinns emellertid inte i av-
handlingen och frågan är om detta är ett medvetet 
val eller en olycklig miss av avhandlingsförfattaren.

Möjligen kan utelämnandet av Punter bero på 
att Anna Höglund har begränsat sin studie till vam-
pyrberättelser och forskningen om dessa och att 
Punters studie har ett bredare upplägg. Som tidi-
gare påpekats arbetar Höglund med ett enormt in-
ternationellt material och därmed måste det ha va-
rit ett återkommande problem för henne hur ur-
valet av primär- och sekundärtexter skulle göras. 
Höglund har tydligt valt att avgränsa vampyrberät-
telsen från annan skräckfiktion. Det är sällan hon 
refererar till gotiska romaner eller skräckromaner 
eller skräckfilmer som inte kan klassas som vampyr-
berättelser. Detta har naturligtvis många fördelar 
för att göra materialet hanterbart men det får också 
ibland märkliga konsekvenser. I samband med ana-
lysen av Dracula talar exempelvis Höglund om att 
Harkers resa till Transylvanien kan ses som en sym-
bolisk resa in i människans inre och fördolda. Hon 
hänvisar här till sjömannen Marlows resa in i djung-
eln i Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta (245, 
not 696). Många gotikforskare har också sett Con-
rads roman som en gotisk roman men jag undrar 
om det inte vore naturligare att framhäva resemo-
tivet som en standardingrediens i den gotiska gen-
ren. Det förekommer i Radcliffes, The Mysteries of 
Udopho och Shelleys Frankensteins monster med 
flera andra välkända gotiska romaner.

Jag anser också att Höglund hade kunnat för-
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stärka sin analys av vampyrmotivet och vampyr-
berättelsens utveckling, inte minst i sista kapitlet, 
om hon hade ställt vampyren i relation till andra 
skräckmonster och diskuterat vad som är specifikt 
med vampyren och varför den är ett så attraktivt 
monster för vår tids publik. Varför föredrar vi idag 
vampyrer framför liderliga munkar, hämndlystna 
mumier och monstruösa maskiner? Ett sådant reso-
nemang hade antagligen kunnat skärpa diskussio-
nen om vad det är som vampyren används till för 
att synliggöra vad gäller maktimprovisationer och 
tabun i vår nutid. Annars vill jag understryka att 
just sista kapitlet i Höglunds avhandling, ”Human-
vampyrer och monstervampyrer i konsumtionskul-
turen” är studiens mest intressanta avsnitt och där 
Höglund också kommer med de mest innovativa 
nytolkningarna av vampyrmotivet och dess kultur-
historiska koppling. Det är synd att detta kapitel 
inte har fått ta mer plats i avhandlingen och där-
med inte heller har genomarbetats mer, eftersom 
det är här som Höglunds ger sitt mest självstän-
diga bidrag till forskningen om vampyrberättel-
sens historia. En mer genomarbetad framställning 
av detta avsnitt skulle kunna ge ett intressant bi-
drag till forskningen om vår tids vampyrer och de-
ras attraktionskraft.

Tyvärr innehåller Anna Höglunds doktorsav-
handling många formaliafel, som skriv- eller kor-
rekturfel, okursiverade titlar och fel i citat. I många 
fall saknas undertitlar i litteraturlistan, t.ex. i sam-
band med Karin Johannissons Den mörka konti-
nenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle och 
Roddy Nilssons En välbyggd maskin, en mar-
dröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 
1800-talet. Ibland saknas angivning av redaktörer 
som i hänvisningen till antologin Blood & Roses. I 
vissa fall saknas hela namnet på författaren i litte-
raturlistan, som i fallet Baeksted.

Det finns också en del mer principiella problem. 
Ibland finns ingen not med hänvisning, som på si-
dan 117 till Mario Praz och på sidan 232 till Ka-
rin Johannisson. Ibland saknas sidhänvisning i no-
ter, som i not 350 och ibland är det svårt att veta 
vilken text av exempelvis James B. Twitchell som 
hänvisningen gäller, då kan vara fråga om två olika 
verk. Sedan undrar jag varför vissa texter är cite-
rade på svenska och andra på engelska. Principen 
tycks vara att Höglund citerar på engelska också i 
de fall där det finns svenska översättningar, som i 
fallet Bram Stoker och Ann Rice. Men jag förstår 
inte då varför Höglund väljer att citera Le Fanus 
engelska text ”Camilla” på svenska, som på sidan 

163 och Maupassants franska berättelse ”Horla” på 
engelska, som på sidan 189. Sedan saknar jag också i 
denna informationsrika avhandling ett namn- och 
titelregister. Ett register skulle inte bara underlätta 
läsningen av avhandlingen, det skulle också öka av-
handlingens användning som handbok för att slå 
upp information om enskilda verk och författare.

Trots en del formaliafel, inkonsekvenser och 
otillräckliga hänvisningar är det jag främst efter-
lyser i avhandlingen en tydligare positionering i 
förhållande till tidigare teori och forskning och en 
mer djuplodande analys av texterna, där diskussio-
nen av åberopad teori och forskning bättre används 
och följs upp. Avslutningsvis vill jag dock under-
stryka att Anna Höglunds avhandling Vampyrer. 
En kulturkritisk studie av den västerländska vam-
pyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet är det 
hittills mest gedigna försöket att teckna vampyrbe-
rättelsens historia från 1700-talet till idag. Hon har 
fyllt i luckor, tillfört väsentlig information om den 
kulturhistoriska bakgrunden och hon behandlar 
både kända och mindre kända vampyrberättelser 
ur ett nytt och givande perspektiv, när hon analyse-
rar vampyrberättelsen som en arena för maktstrid. 
Hennes mest nyskapande bidrag till forskningen 
är sista kapitlet om vår tids vampyrer i relation till 
dagens konsumtionskultur. Det är min förhopp-
ning att Anna Höglund får möjlighet att fördjupa 
resonemangen i det sista kapitlet ytterligare och 
att hon då väljer att publicera sitt resultat på eng-
elska i ett mer internationellt sammanhang. Detta 
skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till den inter-
nationella forskningen kring vampyrberättelsen.

Yvonne Leffler
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Peter Pohl anses vara en av nutidens mest fram-
stående svenska barn- och ungdomsboksförfat-
tare med en stor utgivning av böcker både för barn 
och vuxna. När han debuterade 1985 med Janne, 
min vän talade kritikerna om ett trendbrott i den 
svenska ungdomsromanen. Pohl ansågs ha förnyat 
ungdomsboken både i fråga om form och inne-
håll. Han väjer inte för det svåra och smärtsamma 




