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Abstrakt 
This study attempts to find out if a reading of Michael Romekys novel I, Vampire 

through the theories presented by psychoanalyst C. G. Jung adds anything to the 

understanding of the novels narrative. More precisely it attempts to read the novel as an 

individuation process, a Jungian concept in which an individuals damaged psyche heals 

itself, of the novels protagonist. 

This reading is based upon the assumption that the protagonist, David, suffers a trauma 

when he divorces his wife Clarice. This trauma, and divorce, is read as a split between 

David ego and his anima, his female aspect. When he is on the brink of suicide, Tatiana 

shows up, turn him in to a vampire and give his life new meaning. Tatiana is read as his 

anima, the part of himself that i distanced himself from during the divorce, and he now 

needs to assimilate with again. This assimilationwhat Jung names the conuncitio, is the 

goal of the individuation process. 

In order to success with this individuation process David has to meet and overcome the 

dark and damaged parts of himself; his shadow aspects to use the Jungian language. 

These are represented by the evil vampires Jack the Ripper and von Baden. It is only 

after meeting, and defeating this shadow aspects, and after a rigorous mental training, in 

order to strengthen his mental abilities, that David can unite with his anima, Tatiana, in 

the alchemical wedding. The Jungian goal of the individuation process. 

I find in this study that to read this novel through a Jungian screen show aspects 

otherwise hidden. The narrative structure, and the symbols in the novel, have a distinct 

Jungian flavour which give the novel a meaning perhaps not seen on the surface. 
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1 Inledning 

      När jag en gång i tiden började intressera mig för de kulturvetenskapliga och 

humanistiska ämnena var det, kanske utan att jag själv riktigt förstod det, till stor del 

därför att jag hoppades att de skulle förklara för mig hur vi människor egentligen fungerar. 

På något sätt hoppades jag att jag skulle finna den där teorin som förklarade allt; som 

beskrev vad den mänskliga situationen egentligen innebär. Givetvis fann jag den inte, 

men däremot har jag funnit en lång rad tänkare och traditioner vilka förgyllt min tillvaro 

genom att utmana mitt tänkande. 

    En av dessa tänkare är C. G. Jung. Ända sedan jag första gången läste hans 

mesmererande texter har jag varit trollbunden, och även om jag i dag kan se att det mesta 

av det som han hade att säga om det mänskliga psyket, med stor sannolikhet, är, om inte 

fel, så ialla fall inte helt rätt, så lämnar han mig inte. Och jag uppfattar det som om vår 

västerländska kultur känner på samma sätt. Jung finns med oss överallt. I vår världssyn, 

i vårt vardagsspråk och, kanske framför allt, i vår populärlitteratur. Det var därför, när jag 

läste Michael Romkeys I, Vampire, som jag kände att jag här hade en möjlighet att se om 

min kärlek till Jung kunde ha någon praktisk nytta. Om den kunde hjälpa mig att läsa ett 

populärlitterärt verk på ett nytt sätt. 

 

2 Syfte 

     Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida en jungiansk läsning av Michael 

Romkeys roman I, Vampire. The confessions of a vampire – his life, his loves, his 

strangest desires… (hädanefter benämnd I, Vampire) kan användas för att blottlägga 

annars dolda motiv och narrativa strukturer i romanen. Hypotesen är att en dylik läsning 

kommer att visa att Romkey, medvetet eller omedvetet, skrivit en roman vilken följer de 

strukturer som Jung påvisade för den, så kallade, individuationsprocessen och och att 

symboler och teman vilka Jung formulerat döljer sig bakom romanens ytplan. 

 

3 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

• Går det att påvisa någon form av tematisk likhet mellan Romkeys roman och Carl 

Gustav Jungs teori om individuationsprocessen och de symbolmotiv som förknippas med 

denna? 
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• Om sådana tematiska likheter går att finna, är dessa då tillräckligt djupgående för att 

det ska vara meningsfullt att tala om Romkeys roman som ett reellt uttryck för en 

indivduationsprocess enligt jungiansk modell? 

 

      Min disposition kommer att vara som följer. Analysen av romanen kommer att ske i 

två delar. I den första läser jag romanen utifrån den jungianska tolkningsmodellen. Här 

söker jag efter spår av Jungs, och von Franz, arketyper och arketypiska bilder. Den andra, 

och avslutande delen, av analysen sker mot bakgrund av Campbells teori om monomyten 

och den hjältens resa. Efter dessa två analysdelar kommer jag sammanställa mina resultat 

i en avslutande slutsats. 

 

4 Metod 

      Den metodik som främst kommer att användas i studien är en hermeneutisk och 

symptomal läsning, så som denna presenteras av Lars Nylander i Litteratur och 

psykoanalys. En antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning. Nylander 

beskriver denna metod som en hermeneutisk läsning, vilken fokuserar mer på vad som 

uppnås genom det sätt en text är skriven, mer än på vad som explicit utsägs, något som 

Nylander menar kan jämföras med J. L. Austins tankar om distinktionen mellan konstativ 

och performativ nivå.1 Denna teoretiska ingång kan med fördel kombineras med en 

psykoanalytisk, då den senare, genom sitt fokus på ”myter”, lämpligen läses med ett fokus 

på vad texten faktiskt gör och uppnår.2 

      Studien kommer att utgå från en närläsning av studieobjektet enligt ovanstående 

metod. Fokus kommer att läggas på att se om, och i sådana fall, på vilket sätt romanen i 

fråga går att läsa som en jungiansk psykoanaltytisk beskrivning av en 

individuationsprocess. Som komplement kommer även Campbells tankar om monomyten 

att appliceras, då denna kan ses som en utveckling av de jungianska tankarna, men 

applicerade på ett mytologiskt och/eller fiktivt material. Studien kommer vara 

hermeneutisk då den inte gör några  anspråk på att beskriva några tendenser, psykologiska 

eller andra, hos författaren till den studerade romanen, utan alla analyser kommer att 

refereras till texten som sådan.3 Alla läsningar, symboliska eller andra, kommer att läsas 

i relation till deras kontextuella roll i verket. De enda undantag som görs från denna regel 

                                                 
1 Lars Nylander, Litteratur och psykoanalys; Lars Nylander (red.), Stockholm; 1986; s. 60. 
2 Ibid., s. 65. 
3 Ibid., s. 60. 
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är att kulturellt signifikanta stående symboler kommer att beaktas, men även dessa 

kommer att läsas utifrån sin roll i verket och läsningen av denna. 

      Det symptomatiska aspekten av den hermeneutiska studien innebär, som sagt, att de 

aspekter av romanen som lyfts i studien kommer att läsas och analyseras utifrån vad dessa 

kan sägas göra i berättelsen, till skillnad från vad som explicit beskrivs.4 Med detta menas 

att en händelse som går att läsa som en symbol för ett skeende inom protagonistens 

medvetandeutveckling kommer att läsas som en sådan, i stället för att analyseras utifrån 

vad som sker i romanen i relation till handlingen. Försiktighet kommer att iakttas så att 

den symboliska läsningen går att passa in i romanens struktur utan att en behöver ta till 

en tolkningsmässig prokrustesbädd.   

      Den teoretiska grund vilken föreliggande studie vilar på är, som sagt, den 

hermeneutiska och symptomala psykoanalytiska tolkningmodellen. Lars Nylander har i 

den första essän i Litteratur och psykoanalys. En antologi om modern psykoanalytisk 

litteraturtolkning beskrivit den psykoanalytiska litteraturtolkningens framväxt och 

egenart på ett övergripande, men ändå, tydligt sätt. 

      Han har pekat på litteraturtolkningens grund i Freuds egna fallbeskrivningar, vilka 

tenderade att likna skönlitterära verk, samt Freuds egna fascination för och tendens att 

använda sig av litterära exempel för att beskriva sin psykonalytiska metod.5 Efter Freud 

fortsatte tendensen att koppla de psykoanalytiska studierna och analyserna till litterära 

verk, samt att omvänt finna stöd för psykoanalytiska teorier i dylika konstverk. Det dröjde 

inte länge förrän litteraturstudierna och litteraturkritiken fick upp ögonen för skolorna i 

Freuds efterföljd, och en rad psykoanalytiska litteraturanalytiska system började växa 

fram. 6 

Hermeneutiken menar i stället att ingen psykoanalytisk läsning kan göras utanför det som 

texten verkligen ger oss. De symboler en läsare finner i ett litterärt verk har ingen 

koppling till en extern verklighet, utan kan endast förstås utifrån den text de befinner sig 

i.7 Delen får sin betydelse utifrån textens helhet, som i sin tur förstås genom delarna, det 

som kallas för den hermeneutiska cirkeln. Denna cirkel, som inte är en metod utan ett sätt 

på vilket förståelsen manifesterar sig, bildas utifrån en ’föregripen fullkomning’. Texten 

som ska förstås möter oss inte ren, i sig själv. ”Den föregripna fullkomning, som styr all 

vår förståelse, visar sig således redan vara innehållsligt bestämd. Det är inte bara fråga 

                                                 
4 Nylander, s. 62. 
5 Ibid., s. 9ff.  
6 Ibid., s. 44-92. 
7 Ibid., s. 60. 
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om en immanent enhetlig mening, som vägleder läsaren, utan läsförståelsen styrs hela 

tiden av de trancsendenta meningsförväntningar, som springer fram ur det 

sanningsförhållande som texten syftar till.”8 Vi förstår redan en stor mängd saker utifrån 

våra språkliga och kulturella fördomar, och utifrån dessa förstår vi textens delar, som är 

grunden för att förstå dess helhet. I det föreliggande fallet läser jag romanen i fråga utifrån 

mina föreställningar om romaner i allmännhet, och vampyrromaner i synnerhet. Till detta 

läggs min förståelse för de system som Jung presenterat, vilket lägger ytterligare ett lager 

till min specifika förståelse. En analyserad del lägger till något till betydelsen hos verket 

som helhet. Den förändrade helhetsförståelsen kan sedan i sig leda till en fördjupad 

tolkning av delarna.  

      Utifrån den hermeneutiska metod som jag använder behövs heller ingen förståelse för 

författarens intentioner. ”När vi försöker förstå en text, förflyttar vi oss inte till 

författarens själstillstånd […]Det betyder inget annat än att vi erkänner den sakliga 

giltigheten hos det som författaren säger.”9 Verket står för sig själv, som en artefakt endast 

svarande för och i relation till sina egna delar. Den förståelse jag, utifrån föregripen 

fullkomning och specifikt fokus, som jag får av verket, behöver inte sammansmälta med 

författarens intention. Författarens förståelse är endast en av flera möjliga; som Gadamer 

skriver så överskrider ”[t]extens mening […]alltid, och inte bara tillfälligtvis, 

författarens”.10 

      Den symptomala aspekten av studien handlar om ett misstänkliggörande av det som 

texten förefaller säga.11 En text kan på ytan förefalla beskriva ett tydligt skeende och ett 

tydligt orsaksförhållande, men den symptomale läsaren misstänker att det som uttrycks 

egentligen är något annat än det som sägs. En symptomal läsning riktar denna 

misstänksamhet mot förhållandet mellan texten och subjektet (författaren och/eller 

läsaren).12 Analytikerna utgår från att verket säger mer än dess text förefaller göra, och 

att dessa extra uttalanden endast går att finna via ett subjekts läsande av texten. Nylander 

beskriver detta som att det i texten finns ett antal lösgjorda ”röster”, vilka endast genom 

en subjektiv och riktad läsning av verket i fråga kan ges ett samband och ett innehåll.13 

 

 

                                                 
8 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval, Göteborg, 1997, s. 140. 
9 Ibid., s. 138. 
10 Ibid., s. 143. 
11 Nylander, s. 63. 
12 Ibid., s. 63. 
13 Ibid., s. 64. 
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      Den text jag valt att använda som mitt undersökningsmaterial är romanen I, Vampire, 

skriven av Michael Romkey och utgiven 1990. Anledningen till att jag valt denna roman 

är att den på ett relativt tydligt sätt beskriver sin protagonists utveckling. Dessutom 

redogör protagonisten själv för denna, vilket underlättar den psykoanalytiska läsningen. 

I, Vampire blir på detta sätt en bikt- eller bekännelseroman. Protagonisten blottar här sina 

inre konflikter och upplevelser och öppnar därmed romanen psykoanalytiskt. För det 

andra är den inte i så stor utsträckning uppmärksammad av akademin sedan tidigare. Detta 

leder till att jag kan studera den utifrån min metod, utan att riskera att förledas av redan 

gjorda tolkningar och läsningar. 

 

Tanken är, med andra ord, att den studerade romanen kommer att läsas som att den 

beskriver ett medvetandes, ett Jags, resa från ett söndrande trauma till indivduation. 

Protagonisten, David, blir i den här läsningen Jaget, det medvetna vilket genom sitt 

förenande med sin kvinnliga aspekt, sitt anima, uppnår en helande helhet. I denna resa 

mot en harmoniserande förening blir de olika karaktärer David möter symboler för olika 

arketyper. 

      Vi måste dock vara försiktiga när vi gör den här typen av läsning. Det är väldigt lätt 

att förhasta sig och alltför snävt peka ut olika arketypiska symboler. Detta kan leda till att 

dessa framställs som alltför rigida; utan den komplexitet de är tänkta att ge uttryck för. 

 

[J]ag [skulle]vilja varna för att sätta jungska begrepp som etiketter på mytiska 

gestalter och säga: det här är jaget, det här är skuggan, det här är anima osv. Vi 

kommer nämligen att få se att detta bara fungerar till en viss grad, och att det 

sedan uppståt motsägelser och till sist rent av förvrägningar om man försöker 

pressa in gestalterna i berättelsen i en sådan fastställd form.14 

 

Med detta i beaktande anser jag dock att det finns en tydligt jungiansk båge som spänner 

över hela I, Vampire. 

 

 

                                                 
14 Marie-Louise von Franz; Skuggan och det onda i sagan; Solna; 1994; s. 28. 
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5 Teori 

5.1 Carl Gustav Jung 

      Sigmund Freuds (1856-1939) tankar ligger till grund för den analytiska psykologi 

som arbetades fram av Carl Gustav Jung (1875-1961). Jung var en lärjunge till Freud men 

bröt av från denne då han ansåg att Freud lade alltför mycket fokus vid det sexuella. 

Dessutom ansåg Jung det vara mer fruktbart att i analyssituationen studera psykets 

manifestationer, snarare än att, som hos Freud, sönderdela det i dess delar.15 Den stora 

skiljelinjen mellan Freud och Jung var dock deras respektive syn på drömmar och hur 

dessa kunde tolkas. Freud räknas som förgrundsgestalten för den moderna 

drömtolkningen i och med sin bok Om drömtolkning, ofta översatt som Drömtydning 

(1927). Här presenterar han en teori vilken menar att drömmar, i alla fall de drömmar som 

är tolkningsbara, representerar undertyckta drifter, ofta, om inte alltid, av sexuell karaktär. 

Dessa drifter kan, av en eller annan anledning, inte tillåtas manifesteras hos det medvetna 

utan överjaget ser till att fördriva dem till det undermedvetna. Därifrån manifesterar de 

sig som drömmar. Jung menade att, även om Freud kunde ha rätt i sak, så var hans 

tolkning av drömmarnas väsen för snäv. Drömmar kunde handla om mer än undertryckta 

drifter. De kunde vara gestaltningar av i stort sett allt det som påverkar människan, både 

som individ och kollektiv; och att studera drömmar var ett fruktbart sätt att finna balans i 

livet. Jung beskrev drömmar som ett brev från det undermedvetna, och det enda vi hade 

att göra var att öppna det.16 

      Den aspekt av Jungs tankar som kommer att vara relevant för den här studien är 

teorierna rörande arketyperna och de arketypiska symbolerna. Jung tänkte sig att vi 

formar vårt omedvetna utifrån en rad specifika konstruktioner, eller arketyper. Arketyp 

härleder Jung från grekiskan med den ungefärliga betydelsen avtryck, i meningen att 

exempelvis trycka något på ett pappersark. Arketyperna är med andra ord kulturella och 

historiska avtryck i vårt omedvetna, vilka påverkar hur vi tolkar våra liv och vår omvärld. 

Dessa arketyper är desamma för alla människor men deras uttryck varierar från kultur till 

kultur.17 Arketyperna själva kan vi som individer aldrig förnimma, utan vi upplever dem 

alltid subjektivt gestaltade genom vad Jung benämnde arketypiska bilder.18 Som exempel 

                                                 
15 Nylander, s. 266. 
16 Kurt Almqvist;  Att läsa Jung; Stockholm; 1997; s. 22ff. 
17 Daryl Sharp; Jungiansk ordbok; Solna; 1993; s. 28f. 
18 Ibid., s. 30ff. 
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kan nämnas att arketypen ”Modern” getts liv genom Venus från Willendorf, Gaia hos de 

antika grekerna eller jungfru Maria i den kristna världen.  

      I den följande studien är det ett par arketyper som kommer vara centrala. Dessa är, 

framför allt, Anima och Skuggan. Anima är den kvinnliga principen i det manliga psyket 

(den motsvarande manliga principen i det kvinnliga psyket är animus). Jung menade att 

varje manlig individ har en del inom sig vilken samlar alla de attribut vilka räknas som 

kvinnliga. Denna anima tar sig en rad uttryck, från fresterska till ledsagare. Jung tänkte 

sig en hierarki vilken går från Eva (modern), via Helena (kollektiv och sexuell) och Maria 

(religiösa känslor, grund till förhållanden) till Sofia. Vid Sofia (visdom) har en stabil 

harmoni med anima uppstått  och medvetandet kan nu använda denna aspekt av sig själv 

som en ledsagare.19 

      På samma sätt som anima är den kvinnliga principen i det manliga psyket, är skuggan 

ett konglomerat av våra okända och icke erkända drifter och karaktärsdrag. Det är lätt att 

tänka sig att skuggan är alla våra mörka sidor; allt det vi inte vill kännas vid eller som vi 

skäms för. Och till stor del är det så, men skuggan innehåller även alla de sidor hos oss 

som vi inte kan vara direkt medvetna om; allt det som så att säga ligger i skugga. Därmed 

finns det aspekter hos skuggan som inte behöver räknas till de dåliga eller destruktiva, 

utan rentav kan vara goda men som vi av någon anledning ändå inte klarar av att kännas 

vid. Att medvetande-göra skuggaspekter, vilket kan vara en väg ur en neuros, leder till 

kollisioner med vårt persona. Det är svårt för medvetandet att möta de aspekter det inte 

vill kännas vid.20 

      Ytterligare en aspekt hos Jung vilken jag fäster uppmärksamhet på i denna studie är 

individuationsprocessen. Indiviuationsprocessen är Jungs term för den rörelse ett 

medvetande, eller en individ, gör för att nå från en splittrad individ till en harmonisk 

sådan. Individuationsprocessen är en rörelse mot harmoni, det Jung benämner som det 

Alkemiska bröllopet. I detta symboliska bröllop förenas de olika aspekterna hos 

medvetandet, framför allt de som Jung benämner som kvinnliga och manliga, och ett nytt 

stadium av enhet uppstår. Jung menade att de flesta av våra neuroser var grundade i ett 

splittrat medvetande, och den analytiska processen siktade mot att förena dessa delar till 

ett nytt ett. Denna strävan benämnde han individuationsprocessen, och den slutliga 

föreningen såg han som ett symboliskt äktenskap mellan de tidigare disparata aspekterna. 

Denna innebär att jaget blir medvetet om sitt eget psyke. En genomförd indivduations-

                                                 
19 Ibid., s. 17-23. 
20 Ibid., .s 170-174. 



  
 

8 

process leder till att Jaget accepteras som en psykisk entitet större än jaget, och i 

slutändan, förhoppningsvis, till en mer harmonisk självvaro.21 

 

5.2 Marie-Louise von Franz 

      En av Jungs lärjungar, Marie-Louise von Franz (1915-1998), tog Jungs idéer och 

tillämpade dem på större aspekter av den mänskliga kulturen; framför allt folksagor. På 

detta sätt ansåg hon sig finna omedvetna uttryck för det kollektivt omedvetna. Det 

kollektivt omedvetna är en jungiansk term och syftar på de delar av det mänskliga psyket 

som vi ärvt genom den mänskliga historien. Det är exempelvis här arketyperna huserar, 

inte som sina gestaltningar, men som de potentiala symbolsttukturer vilka Jung menade 

att alla kulturer har gemensamma. von Franz såg sagor som fönster in i en kulturs 

omedvetna. Karaktärerna och strukturerna var egentligen, menade von Franz, arketypiska 

symboler. Genom att analysera sagorna kunde samhället analyseras. Även om hennes 

teorier har blivit kraftigt ifrågasatta, har de påverkat analyserna av sagor och myter under 

nittonhundratalet. 

 

5.3 Joseph Campbell 

      Joseph Campbell (1904-1987) presenterar i sitt verk The Hero with a Thousand Faces 

sin teori rörande det han kallar för monomyten, eller hjätens resa.22 Denna visar hur 

hjältemyter från alla världens kulturområden följer samma grundläggande mall. Det är, 

enligt Campbell, samma myt som berättas flera gånger om, med olika attribut. Campbell 

delar upp hjältens resa i ett antal etapper. Denna resa, som hjälten företar, beskriver 

Campbell som en cirkel, vilken börjar med ”Kallelsen till äventyret”, förtsätter via ”Steget 

över tröskeln” och slutar med hjältens återkomst till den vardagliga världen. Vid 

återkomsten för hjälten med sig något, ny kunskap, frälsning eller något annat som är till 

hjälp för människorna. Halvägs igenom sitt äventyr genomgår hjälten, vad Campbell 

kallar, ett heligt bröllop, där hjälten förenas med de gudomliga krafterna. Campbell 

bygger sin teoribild på Jungs idéer och arketyper; exempelvis motsvarar det heliga 

bröllopet Jungs alkemiska bröllop. 

 

      Jag är medveten om den professionella skepsis som i dag råder, i de psykiatriska och 

psykologiska diciplinerna vad gäller Jung och von Franz, samt i den kulturvetenskapliga 

                                                 
21 Sharp, s. 73ff 
22 Termen monomyt lyfter Campbell från James Joyce’s roman Finnegans Wake (1939). 
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diciplinen vad gäller Campbell, mot dessa tre tänkare. Mycket av kritiken grundar sig i 

det faktum att Jung aldrig konstruerade en enhetlig och systematisk teori av sina tankar. 

Detta ansåg han vara omöjligt då han arbetade med det mänskliga psyket, vilket i sig är, 

enligt Jung, omöjligt att klart definiera. Han har även beskyllts för att vara mer mystiker 

än vetenskapsman, även om han själv alltid såg sig som empiriker, och mot slutet av sitt 

liv bekände han sig som gnostiker och medgav att de gnostiska lärorna påverkat hans 

idéer. Striden om hur en ska förhålla sig till Jung har fortsatt efter hans död och många i 

det jungianska lägret har beskyllts för sekterism.23  

      Denna kritik har även spillt över på von Franz som jungiansk lärjunge och Campbell 

som starkt influerad av Jungs tankar. Dock bör intedetta inte har någon nämnvärd 

inverkan på föreliggande studie, då ingången här är att undersöka huruvida deras 

idékonstruktioner har bäring på tolkningen av romanen i fråga. Det är ingen psykologisk 

saning som ska uppdagas, utan ett evenetuellt inflytande. 

      En annan aspekt som är värd att påpeka, då detta blir tydligt i den kommande 

analysen, är att både Jungs och Campbells teorier tenderar att utgå från en traditionell 

heteronorm och ett binärt könssystem. Även om det alkemiska eller heliga bröllopet 

beskrivs som en androgyn förening, är det som förenas fortfarande de två traditionella 

könen, eller dess aspekter, nämligen kvinnan och mannen. Många av tolkningarna vilar 

även på en heterosexuell syn på dessa köns drifter och funktioner. 

 

5.4 I, Vampire – synopsis 

      I, Vampire följer protagonisten David, via dennes dagboksanteckningar, genom hans 

transformering från vanlig dödlig till vampyr och de upplevelser som blir resultatet därav. 

Romanen utvecklas inte kronologiskt, utan två, och ibland fler, berättelselinjer löper 

parallellt. Denna sammanfattning kommer dock att utformas kronologiskt. 

      David är en ung man från de övre sociala skikten i Chicago. Han har två stora 

passioner i livet; kvinnor och musik, även om poesi snart kommer att bli en tredje. David 

drömmer om att bli konsertpianist, ett prospekt som hans fader ställer sig starkt ogillande 

till. 

      I stället tvingas David läsa till jurist och påbörja en själsdödande tillvaro som advokat. 

Han gifter sig med en kvinna vid namn Clarice, men äktenskapet är kärlekslöst och fylls 

                                                 
23 Almqvist, s. 133ff. 
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i stället med droger och antipati. Till sist sker det oundvikliga och David och Clarice går 

skilda vägar i en uppslitande skilsmässa. Detta driver David till gränsen för självmord. 

      Innan han hinner ända sitt liv träder en mystisk kvinna vid namn Tatiana in i hans liv. 

Tatiana visar sig vara vampyr, samt dotter till tsar Nikolaj II Romanov (vilken, 

tillsammans med sin familj, dödades av bolsjevikerna vid den ryska revolutionen). David 

och Tatiana blir förälskade och Tatiana transformerar, med hans medgivande, David till 

vampyr. 

      Efter detta försvinner Tatiana. Det visar sig senare att hon försökt locka bort en ond 

vampyr från David. David lär sig på egen hand att fungera som vampyr, vilket innebär 

vissa bakslag. Exempelvis så dödar han sitt första offer, en prostituerad. En vampyr 

behöver inte döda sina offer, då endast en mindre mängd blod, var fjortonde dag, räcker 

för att hålla dem vid liv och funktionella. 

      För att inte dra misstankar till sig flyttar David till Las Vegas, en stad där det är lättare 

att föra en osedd tillvaro. Här möter han ytterligare en vampyr; en man som kallar sig 

Herr Wolff, men som visar sig vara kompositören Mozart. Mozart berättar att han är 

utsänd av Tatiana för att hjälpa David att förstå och hantera sina nya krafter. Han berättar 

även om det krig som råder mellan Illuminati, en grupp vampyrer vilka menar att 

vampyrer ska leva harmoniskt med människor och även jobbar med att, medelst 

vampyrismen, bevara mänsklighetens största genier, och de vampyrer vilka följer Cesare 

Borgia, fjortonhundratalsfursten, vilka menar att vampyrer ska härska över människor. 

Både Mozart och Tatiana är medlemmar i Illuminati.  

      Mozart råder David att resa till Paris och vänta på honom och Tatiana där. Därifrån 

ska de sedan resa till Wagner-dagarna i Bayreuth där David ska introduceras för 

Illuminati. 

      Väl i Paris väntar David otåligt på Tatiana och Mozart. I stället råkar han på en 

depraverad vampyr från Borgias följe. Denne visar sig vara ingen mindre än 

seriemördaren Jack the Ripper, i romanens värld identifierad som Prins Albert Victor. 

Ripper torterar David i syfte att bryta ner honom, och försöka locka över honom till sin 

sak. Bland annat lämnar han en serie döda kroppar i Davids väg. 

      Till sist återförenas David med Mozart och Tatiana, om än endast för ett kort tag. Den 

prostituerade, en kvinna vid namn Regena, som David trodde sig ha dödat visar sig ha 

transformerats av the Ripper. David ser henne kidnappa en liten pojke och följer efter 

dem i syfte att rädda honom. Detta lyckas han med, men det visar sig att allt var en 

manöver i syfte att locka bort honom. Under tiden kidnappas Tatiana.  
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      David, Mozart och den nytillkomna Rasputin, den galne munken och samme individ 

som transformerade Tatiana i syfte att rädda hennes liv, sätter efter kidnapparna. Dessa 

är the Ripper och en av Adolf Hitlers hantlangare, generalen von Baden. De har fört 

Tatina till von Badens slott Burg Wulfschanze.  

      På vägen till slottet tar Rasputin över Davids träning i syfte att skärpa hans sinnen så 

han kan besegra the Ripper och von Baden. Bland annat lär sig David att röra sig osedd, 

samt att röra sig i solljus. 

      Efter genomgången träning tar sig David in i borgen. Här möter han bland annat 

Clarice, även hon en vampyr i Borgias tjänst. Han möter även Borgias syster som försöker 

fresta honom. Han möter och besegrar von Baden och finner sedan the Ripper och Tatiana 

i en tronsal där en blodig orgie gått av stapeln och blodtömda offer ligger överallt. Tatiana 

förefaller vara totalt i the Rippers makt. 

      David och the Ripper går i strid och den senare tar formen av en enorm demon. Mozart 

dyker upp och avleder the Rippers uppmärksamhet, men förfaller dödas på kuppen, 

tillräckligt länge för att David ska kunna dekapitera the Ripper. 

      Mozart visar sig ha överlevt och Tatiana avslöjar att hon aldrig var under the Rippers 

kontroll, men lät honom tro det. Plötsligt återkommer von Baden som en enorm drake, 

men David dödar honom genom att släppa in solljuset genom ett stort runt fönster. Därfter 

förstör de den datorutrustning i slottet, vilken Borgia tänkt använda för att krossa 

världsekonomin. 

      Romanen slutar under Wagnerdagarna där David till sist möter, och upptas i, 

Illuminati. 

6 Analys 

6.1 En jungiansk ingång 

      Finns det tecken i romanen som skulle kunna tyda på en, medveten eller omedveten, 

koppling till den teoretiska konstruktion vilken kan kopplas till Carl Gustav Jungs 

tankar.24 Det som framför allt visar sig vid en närläsning av Romkeys verk är den 

frekventa förekomsten av jungianskt färgade arketyper; eller snarare arketypiska bilder 

(några som tydligt ger sig till känna är anima, skuggan, profeten, fadern….). Men även 

romanens rent narrativa struktur förefaller låna sig till en jungiansk läsning. Vilket 

                                                 
24 Jag väljer termen ”konstruktion” framför termen ”teori”, alternativt, ”system” då Jungs tankar inte är 
fullt lika systematiserade som exempelvis Freuds. Jung arbetar mer med en rad funderingar och 
modeller. 
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kommer att förtydligas senare i denna analys så kan romanen ses som en läkningsprocess, 

där protagonisten söker reparera sitt psyke efter ett svårt trauma. 

      Det går alltså, med den jungianska teoretiska konstruktionen som bas, att läsa 

romanen som behandlande ett splittrat och traumatiserat psykes väg mot helande och 

läkning, mot det som Jung benämner individuation; vilken, i det här fallet, har som sitt 

slutmål coniunctio; en term Jung lånar från alkemin i syfte att beskriva den process som 

sker i det Alkemiska bröllopet när omedvetna drifter sammanstrålar med det medvetna 

och därmed omvandlas till något positivt.25 Indivduationen är den väg som medvetandet 

tar under sin utveckling, det vill säga det är en beteckning för hela den process som sker 

i medvetandet under dess liv.26 Individuationsprocessen kan ses som ”den medvetna 

strävan efter samförstånd med ens inre centrum”.27 Den återblick i Romkeys roman som 

beskriver hur Davids äktenskap med Clarice mer och mer degenererar för att till sist 

upplösas i en skilsmässa, kan här läsas som en bild för hur den kvinnliga aspekten i Davids 

medvetande separeras från honom och omvandlas till något sjukt och depraverat.28 Det är 

denna splittring som David, i sin kamp mot Borgias vampyrer, försöker hela. Hans resa 

blir med andra ord ett uttryck för individuationsprocessen. Det egentliga målet för David 

är då att återfinna och förenas med sin anima. Att nå samförstånd med sitt centrum. 

      Vägen till individuationens mål går alltså genom en förening med anima. Anima är 

den kvinnliga aspekten hos det manliga psyket.29 Det innesluter allt det som är en del av 

den manliga individen, men som, utifrån sociokulturella och historiska aspekter, inte 

räknas till de manliga dragen, eller till vad som konstituerar mannen. I Romkeys roman 

är det främst Tatiana som intar rollen som anima. “Meeting Tatiana made me realise that 

I had been sleep walking through my life”.(Romkey, s.72) Mötet med Tatiana får David 

att knuffas ut ur sin depression, och sitt suicidala tillstånd, och istället känna livsglädje. 

Med Jung skulle vi kunna säga att hans jag och hans anima har, i alla fall börjat, förenas. 

De har ingått en mystisk gemenskap vilken leder till en helhet och en harmoni och de 

omedvetna psykologiska processer vilka varit separerade smälter samman.30 

 

                                                 
25 Sharp, s. 40. 
26 Carl Gustav Jung; Människan och hennes symboler; Stockholm; 1981; s. 161. 
27 Ibid, s. 166. 
28 Michael Romkey; I, Vampire; Första upplaga; New York; 1990; s. 29ff. Fortsatt hänvisning till romanen 
kommer att ske löpande I brödtexten. 
29 Sharp, s. 17-23.  
30 Helmut Hark; Jungianska grundbegrepp från A till Ö; Stockholm; 1997; s. 45. 
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6.2 Individuationsprocessen i I, Vampire 

 

6.2.1 Davids trauma 

      Till att börja med kan vi ställa oss frågan vad det är för slags trauma David kan sägas 

råka ut för, eller representera. Vi behöver förstå varför ett dylikt trauma är viktigt i syfte 

att kunna förstå och utläsa individuationsprocessen. von Franz beskriver hur 

individuationsprocessen ofta börjar ”med ett sår”.31 Medvetandet har tillfogats en skada, 

en chock, vilket tvingar det att reagera. Det är då symboler börjar produceras i, 

exempelvis, drömmar. Dessa syftar till att påkalla egot sin uppmärksamhet och tvinga det 

till handling. Det är en ”kallelse”, för att tala med von Franz ord, även om egot inte alltid 

uppfattar det som sådant.  

      Här går det att se en direkt koppling till Joseph Campbells teori om monomyten. 

Enligt denna påbörjar hjälten sin resa efter att ha svarat på en kallelse. Denna sker 

generellt som ett svar på en oväntad händelse, exempelvis en traumatisk sådan, som 

tvingar hjälten att ta det första steget ut på resan. En händelse som dessutom sker via en 

slump, precis som Tatianas uppdykande i Davids liv.32 I denna jämförelse är det viktigt 

att hålla i minnet att Campbell inte talar om trauman, utan endast om kallande händelser 

eller individer. Dock är det möjligt att läsa Tatianas uppdykande vid denna punkt i 

romanen, och Davids traumatiska upplevelser, som en sammansatt kallelse till äventyret. 

      Vid Tatianas inträde i narrativet står David beredd att begå självmord.33 Redan i och 

med det står han vid gränsen till det okända, på tröskeln till det hinsides. Självmordet 

hade dock endast utsläckt hans liv, inte gett honom möjligheten till den förhöjda 

självinsikt vilken är monomytens egentliga syfte.34 35 Genom att bita David, och därmed 

göra honom till vampyr, placerar Tatiana in honom i ett större sammanhang. Under det 

att hon inte bara räddar hans liv, utan startar även den serie av händelser vilka leder till 

att David går med i Illuminati och därmed i kampen mot Borgia. Genom att gå med i 

kampen mot Borgia går även David in i en kamp för att rädda hela mänskligheten från 

ondskan. En del av hans upphöjelse innebär med andra ord att använder sin nya nivå i det 

godas tjänst. Att endast nå en andlig upphöjelse räcker inte för att nå hjältens inneboende 

mål. Precis som hjälten i Campbells teori behöver återvända till de dödligas värld med 

                                                 
31 Jung, Människan och hennes symboler, s. 166. 
32 Joseph Campbell; Hjälten med tusen ansikten; Första upplagan; Stockholm; 2011; s. 46. 
33 Ibid., S. 68. 
34 Ibid., s. 250. 
35 Hos Campbell innebär död i myten ofta uppvaknade i det korresponderande medvetandet. Detta 
förefaller dock inte stämma överrens med vad som sker här, där Davids död endast varit en död. 
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sin nyvunna kunskap, behöver David använda sin motsvarande insikt till mänsklighetens 

hjälp. 

      Att Tatiana dyker upp när hon gör, det vill säga när det liv som David tidigare sett 

som så viktigt kollapsat och han själv står på självmordets kant, kan även det ses som 

överensstämmande med Campbells tankar. Enligt Campbell kan härolden, ”kallerskan” i 

det här fallet, spontant uppträda ”i ett psyke som är redo för omvandling”.36 Davids 

bindningar till det jordiska livet har alla klippts av, han är därmed redo att påbörja en resa 

mot upplysning. 

      För att återgå till en rent jungiansk läsning så är det sår i själen som tvingar David, i 

rollen som ego, till handling dennes havererade liv, och framför allt, som redan pekats på, 

hans skilsmässa från Clarice. Denna skilsmässa är särdeles svår och ful; och därmed med 

stor sannolikhet påfrestande för ett psyke. Efter att först glida ifrån varandra, in i olika 

världar (de har nästan aldrig befunnit sig i samma tillvaro), övergår deras accepterande 

av varandra i misstänksamhet och förakt.37 

      Skilsmässan är ett konkret skiljande av en kvinna (Clarice) från en man (David). Ett 

anima som skadas och förtvinar; drar sig undan. Detta lämnar Jaget, i det här fallet i 

Davids gestalt. Skilsmässan blir även en bild för en helhet som bryts sönder; jaget är inte 

längre en harmonisk helhet. Jag vill poängtera att jag inte läser detta som att det är en 

skilsmässa som rent konkret är orsaken till traumat; den är endast en bild av traumat. En 

symbol för den skadade arketypiska helheten. Att Clarice är en bild för ett skadat anima 

blir än tydligare om en betänker det faktum att hon återkommer i romanens slutskede. 

Depraverad och degenererad till näst intill oigenkännlighet.(Romkey, s. 332) Det finns 

något symboliskt, rent av rituellt, i det faktum att David behöver döda Clarice, sin tidigare 

anima-bild, för att på allvar kunna ta emot Tatiana som sin nya fungerande anima. 

 

6.2.2 Mötet med anima 

      Skilsmässans narrativa motsats är mötet med Tatiana. Tatiana är, som påpekats, en 

symbol för Davids anima. Dock inte den enda symbolen. Även Clarice och de övriga 

kvinnorna i romanen, onda som goda eller neutrala, kan läsas som anima-bilder (se ovan). 

Om Clarice står för den skadade delen av anima, den del som förtvinat, som en följd av 

Davids förtvinade livserfarenhet, står Tatiana för den del som drog sig undan men inte 

förtvinade. (Romkey, s. 30) I stället träder hon fram i rollen som medlare och vägvisare. 

                                                 
36 Campbell, s.49. 
37 Denna historia berättas i en rad återblickar i romanen; den, enligt mig, centrala delen av återblickarna 
sker i Romkey, s. 29ff. 



  
 

15 

Hon intar samma roll som Beatrice gör för Dante eller Isis för Apulejus. Medlaren är den 

kraft vilken fungerar som en bro, eller radio, mellan egot och det medvetandets centrum 

som denna för tillfället är skild ifrån.38 

      Tatiana blir rent konkret Davids moder då det är hon som transformerar honom till 

vampyr. (Romkey, s. 97) Tatiana blir med andra ord både moder och förlösare. Det är i 

den här scenen som David inser att hans anima inte är utplånat, utan tvärt om livskraftigt. 

Dock räcker inte detta möte för att förena David med sitt anima. Men det är det här mötet 

som får honom att påbörja sin resa mot upplysning och förening. 

 

6.2.3 Mötet med skuggan 

      David möter under sin resa även karaktärer vilka skulle kunna läsas som aspekter av 

skuggan i medvetandet. Inte heller här är det så enkelt som att en karaktär i romanen kan 

läsas som varande Skuggan, och inget annat än Skuggan. Snarare är det så att olika 

karaktärer kan representera olika aspekter av jagets skuggdel. Jung menar heller inte att 

skuggan är en separat del av medvetandet; snarare är det så att skuggaspekten finns 

utspridd över ett flertal aspekter. Detta innebär att alla arketyper har en mörk sida; en 

skuggsida. ”Alla komplex och allmänna strukturer, dvs kollektiva komplex, som vi kallar 

arketyper, har en ljus och en mörk sida och är ett polärt system.”39 Vi kommer att se hur 

en mörk, eller skugglik, aspekt kommer finnas uttryckt i ett flertal karaktärer. Jag vill 

dock börja med att rikta uppmärksamheten mot den karaktär som tydligast går att läsa 

som Davids motsats; och därmed som en tydlig representant för medvetandets skugga. 

Nämligen prins Albert Victor; alias Jack the Ripper. 

      Redan från början presenteras the Ripper (som jag kommer att välja att referera till 

honom) som en Davids motsats. The Ripper omfamnar inte bara utifrån en njutnings-

aspekt, utan som sitt huvudsakliga syfte, sin raison d'être, just de aspekter av vampyrens 

tillvaro vilka David värjer sig emot. Nämligen att utnyttja sin makt över andra för sina 

privata lustars skull. Att plåga och tortera. The Ripper är en kraft grundad i ren sadism i 

motsats till Davids gentlemanna-ideal. (Romkey s. 132 och s. 218) 

      Det finns dock ett flertal tecken vilka tyder på att the Rippers arketyp även finns 

representerad i David. Att skuggan som arketyp även finns i symbolen David. David 

kämpar med sin Hunger och har, ofta under direkt inflytande från the Ripper och dennes 

psykiska krafter, fantasier om att ta kvinnor med våld. Om att lemlästa. (Romkey, s. 187) 

                                                 
38 Jung, Människan och hennes symboler, s. 180ff. 
39 Franz, Skuggan och det onda i sagan, s. 40. 
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David beskriver det som att the Ripper skulle kunna väcka en sovande demon inom 

honom, ”my other (sic!)”. (Romkey, s. 188) 

      The Rippers väsen kan, med Almqvists ord, beskrivas som följer:  

 

De bortträngda delarna av personligheten bildar […]i det omedvetna ett 

autonomt komplex. Det ger sig tillkänna i drömmarna som gestalten av en 

person av samma kön som drömmaren, utrustad med de bortträngda 

egenskaperna fast i primitiv form. Denna gestalt kallar Jung för Skuggan, som 

representerar allt som man inte vill veta om sig själv.40 

 

Att the Ripper är en ”primitivare” form av Davids egna persona bekräftas inte enbart av 

de ovan citerade raderna om hur han väcker bestialiska lustar och drifter till liv i Davids 

psyke, utan också genom det faktum att han är en degenererad person. Där David är en 

belevad individ av borgerlig bakgrund och med ypperlig smak, är the Ripper aristokrat 

och, som resultat av incest, vansinnig. Hans smak för att lemlesta kvinnor är den raka 

motsatsen till Davids civiliserade förfining. Denna motsats blir exempelvis tydlig i det 

samtal mellan David och The Ripper, under vilket David utbrister ”You’re mad”, vilket 

får som respons från The Ripper ett minst sagt vansinnigt utbrott. (Romkey, s. 219) 

      Här kan det vara på sin plats att nämna det faktum att det är en vanlig trop inom 

vampyrromanen sedan Bram Stokers Dracula att presentera hjälten som borgerlig och 

rättskaffens, i relation till den aristokratiske degenererade aristokraten. Detta har bland 

annat behandlats av Anna Höglund som i studien Vampyrer – en kulturkritisk studie av 

den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet fram till 2000-talet speglat denna 

trop mot Lombrosos teori om förbrytarmänniskan.41 Jag väljer dock att här läsa detta 

dialektiska förhållande psykoanalytiskt. 

      Att det mörka är något som är en del av medvetandet själv, en kanske okänd och 

begravd del, kan även sägas symboliseras av det faktum att David först möter the Ripper 

öga mot öga på en kyrkogård. (Romkey, s. 20ff.) En kyrkogård är ju rent bokstavligt en 

plats där saker ligger begravda.42 Kurt Almqvist beskriver hur Skuggan uppstår genom 

                                                 
40 Almqvist, s. 42. 
41 Anna Höglund; Vampyrer; Umeå; 2011; s. 273ff. 
42 Det kan vara värt att notera att kyrkogården i fråga är Montmarte, vilket betyder martyrernas berg. 
Enligt traditionen var det här som st. Dionysius mötte sitt martyrium. Det vill säga en plats där en helig 
person stod upp för sin helighet, precis som David förväntas stå upp mot det mörker the Ripper och 
Borgia representerar. Som en extra krydda kan nämnas att Dionysius är en kefalofor, det vill säga 
huvudbärare. Detta kan läsas som att han avlägsnat sitt huvud (medvetande) från kroppen (det 
köttsliga). En läsning lik den mystikern Rumi gör av uppmaningarna till halshuggning i Koranen. Det är 
även den väg, upplösandet av egot, som David behöver ta för att nå individuation. 
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att det i ”identifikation med Personan bortträngs delar av personligheten till det 

omedvetna och undandras utveckling och medveten bearbetning. De bortträngda delarna 

av personligheten bildar sedan i det omedvetna ett autonomt komplex”.43 Det är, med 

andra ord, begravda delar av personligheten som bildar Skuggan. 

      På sin väg över Montmartes kyrkogård reciterar David Keats dikt ”Ode to a 

Nightingale”. Jag vill mena att detta diktval är symboliskt för den relation Jaget i romanen 

behöver hålla gentemot sin skuggsida. Keats beskriver i sin fjärde stanza hur han vill följa 

näktergalen, men inte via vin utan via poesi. På samma sätt menar Jaget att det vill nå sin 

harmoni genom att inte ge efter för sina lustar (vinet), utan genom att förhålla sig 

civiliserat (poesin). Det är just efter denna recitaion som jaget, i Davids form, möter just 

sin lustfyllda sida, det vill säga the Ripper. Dikten kan på så sätt sägas förebåda den kamp 

som medvetandet kommer att behöva genomgå för att hela sig själv. En kamp som i 

romanens form gestaltas av kampen mellan det kulturella Illuminati och det depraverade 

lustfyllda borgiska följet. 

      Som tidigare nämnts hävdar von Franz att alla arketyper har sin mörka sida.44 Därav 

kan vi förutsätta att även anima-arketypen i vår läsning har en skuggsida. Det visar sig att 

den har ett par stycken symboliska representationer av denna mörka sida i de onda 

kvinnliga vampyrer som David möter och tar av daga;, men även the Ripper kan, trots sitt 

maskulina genus, läsas som en del av animas skugga. Detta framgår tydligt i den scen där 

David möter the Ripper för en mörk tête-à-tête på en restaurang. (Romkey, s. 215ff) The 

Ripper får här en rad tydligt feminiserade drag. ”His chin was a little weak […]his opened 

hand with their long effeminate nails.” (Romkey, s. 21)45  

      Även karaktären von Baden har en klar skuggkaraktär av den direkt mörka sorten. 

Detta framgår tydligast av det faktum att han är en av de mer genuint onda karaktärerna i 

boken.46 Både the Ripper och von Baden representerar aspekter som David måste besegra, 

eller snarare överkomma för att individuationsprocessen ska vara fruktbar, då den insikt 

som behövs för att förhålla oss till oss själva och de oss nära förmörkas av skuggans 

                                                 
43 Almqvist, s. 42. 
44 Franz, Skuggan och det onda i sagan, s. 40 
45 Även detta är en detalj i romanen där det går att göra en alternativ läsning utifrån vampurromanens 
klassiska troper, om den försvagade och degenerarade aristkraten. Utifrån queer-teoretisk analys kan 
detta även läsas som vampyrens brott mot en hetero-norm. Jag rekommenderar här Höglund. 
46 Här är det viktigt att påminna om att skugg-arketypen inte i sig är ond, utan i grunden endast en 
aspekt av det som jaget känner sig tvungen att, medvetet eller omedvetet, behöver dölja för sin 
omgivning. I ett narrativ som den roman som här studeras blir det dock naturligt att skuggaspekterna 
presenteras som onda. 
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närvaro.47 Här handlar det framför allt om maktdriften. Där the Ripper representerar de 

drifter vilka rör de sexuella, står von Baden för en perverterad vilja till makt; inte över sin 

egen tillvaro, som hos Nietzsche, utan över andra människor. Och en makt för sin egen 

skull. von Franz betecknar hur skuggan hos Jung personifierar och representerar 

undanträngda drifter, och exemplifierar just med maktdriften och sexualdriften.48 

      I det här sammanhanget är det även lämpligt att fästa uppmärksamheten på var 

Romkeys roman har sin upplösning; nämligen i Burg Wolfschanze. En borg som beskrivs 

som en veritabel labyrint av ”subterranean crypts, torture chambers, dungeons and storage 

chambers honeycombing the rock”. (Romkey, s. 328) Genom att luta sig mot en av von 

Franz jungianska tolkningar av en individs dröm, och möte med sin skugga, finns det 

belägg för att läsa slottet som en symbol för Davids omedvetna, i alla fall den del där hans 

skuggsida huserar. Marie-Louise von Franz beskriver en dröm där en man irrar omkring 

i ett stort hus som han uppenbarligen äger.49 Huset är fyllt med olåsta dörrar, vilka fyller 

drömmaren med obehag då vem som helst kan ta sig in. Huset tolkas som drömmarens 

omedvetna, och de olåsta drömmarna som de okända delar genom vilka intryck, dolda för 

det medvetna jaget, kan ta sig in och bli en del av skuggsidan. 

      Det går även här, i analysen av Skuggan, att utläsa en koppling till Campbells teori 

om monomyten. Mötet med Skuggan är att jämföra med, vad Campbell benämner, steget 

över tröskeln. Tröskeln är den gräns som skiljer den vardagliga världen från de okända 

och outforskade platser där äventyret utspelar sig.50 Dessa platser är de skogar och berg 

där troll och liknande väsen håller till. Det är på dessa platser som de medeltida 

kartograferna valde att skriva Here be dragons. Tröskelväktaren, exempelvis trollen, 

skulle i det här exemplet vara the Ripper. Det är vid mötet med honom som det står klart 

för David att han på allvar passerat en gräns från det kända till det okända. 

      Utifrån Campbells tolkning av de psykologiska krafter, både individuella och 

kollektiva, som ligger bakom myternas tillblivelse är det vid dessa trösklar, dessa gränser, 

som jaget behöver upplösa sig själv för att komma vidare. Det är vägen ner genom 

drömmen, från det vakna till djupsömnen.51 Jagets upplösning beskriver Campbell 

tydligast genom att referera till legenden om Prins Fem Vapen, som för att besegra ett 

stort troll, Klibbhår, behöver ge upp sina fem vakna sinnen.52 

                                                 
47 Jung, Människans och hennes symboler, s. 172. 
48 Jung, Människans och hennes symboler, s. 172. 
49 Ibid., s. 169. 
50 Campbell, s. 73. 
51 Ibid., s. 257. 
52 Ibid., s. 80ff. 
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      Det kan vara svårt att direkt peka på var David passerar en motsvarande tröskel. En 

tanke skulle givetvis kunna vara hans övergång från dödlig till vampyr. Detta är ett tydligt 

passerande från ett stadium till ett annat. Det går att läsa som en upplösning av jaget. Den 

David som var innan har upphört att vara,och i stället har han påbörja sin resa mot ett 

högre varande. The Ripper kan här sägas inta rollen som tröskelväktare. Han framstår 

som en skrämmande symbol för det som väntar i den icke kartlagda världen. I äventyrets 

land. David besegrar inte the Ripper men han motstår honom så till vida att han inte flyr 

eller kollapsar. Han behåller ett stabilt medvetande och kan på så sätt sägas vara redo att 

fortsätta in i det som väntar på andra sidan tröskeln. 

      En, för denna läsning, besvärande aspekt är att David inte besegrar eller överlistar the 

Ripper vid det här tillfället, något som han kan tyckas borde ha gjort om det nu rörde sig 

om en tröskelväktare. The Ripper besegras i stället i romanens slutskede.53 En alternativ 

tolkning är i stället att hela detta äventyr egentligen handlar om hur David passerar över 

tröskeln. I, Vampire är endast första delen i en serie av romaner, och hela romansviten 

skulle därmed kunna läsas som förkroppsligande av monomyten. Då skulle denna första 

del kunna sägas behandla kallelsen till äventyret och passerandet av den första tröskeln. 

The Ripper, von Baden och de vampyrer som tjänar dessa två blir då olika tröskelväktare, 

och när dessa väl överlistats och besegrats är David redo att påbörja det egentliga 

äventyret. 

 

6.2.3.1 Skuggan i arkitekturen 

      I Romkeys roman förefaller Burg Wolfschanze fylla en motsvarande funktion till den 

tidigare nämnda arkitektoniska aspekten (se ovan). Dess okända labyrintiska inre 

representerar Davids omedvetna, alla de aspekter av sig själv som han inte är medveten 

om. Och i dess inre, i själva citadellet, huserar Davids skadade sexualdrift och maktdrift.54          

Dock skiljer sig Davids upplevelse av slottet, på ett sätt, markant från drömmaren i von 

Franz exempel. Där den senare kände obehag och vilsenhet inför alla de okända dörrarna 

och sprången, vet David precis vilken väg han ska ta. ”Damn, I thought, how would I ever 

find them? Mozarts words came back to me: Follow your instincts. Skirting the table, I 

                                                 
53 Campbell, s. 353. 
54 Citadellet blir här till en form av inverterad och mörk mandala. Ett centrum för de delar av psyket som 
David försöker hålla längst ifrån sig. Att dessa skuggaspekter är så pass starka, och uttalat onda, skulle 
kunna ses som ett uttryck för, eller resultat av, att de har en så pass centrerad plats att utgå ifrån. I 
Davids inre finns en aspekt som är så pass sårad att hans skuggsidor fått möjlighet att växa sig oanat 
starka och fria. Jag har inte funnit någon direkt motsvarighet till detta tänkande hos varken Jung eller 
von Franz, varför det endast får sägas vara en lös hypotes. För mer om mandalan som bild, se nedan. 
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went through one of the doors in the far wall. I do not know why, but it seemed like the 

right door.” (Romkey, s. 331) För att ge en förklaring till detta bör uppmärksamheten 

fästas på det faktum att scenen i Burg Wolfschanze sker i romanens slutskede. Innan 

David ger sig in i slottet har han genomgått en rigorös träning under Rasputin, för att, så 

långt som möjligt, kunna hantera de krafter som kommit honom till del i och med 

vampyrskapet, och därmed ha en möjlighet att besegra Borgias anhang. (Romkey s. 304) 

Denna träning, vilken har stora likheter med den meditationskonst vilken utövas i 

österländsk mystik i syfte att nå självkännedom, har gett David förmåga att, via sina 

instinkter, finna rätt väg genom slottet. Han känner sig själv så pass bra, han befinner sig 

på gränsen till upplysning, att det omedvetna för honom egentligen inte är okänt längre. 

Han finner sin väg genom sitt inres skuggsida. Som replikskiftet mellan David och Mozart 

säger ”’How will I find them?’ ’Follow your instincts’”. (Romkey, s. 328) 

 

6.2.3.2 Skuggan som kung 

      En vanlig arketypisk bild är kungen. Jung menar att kungen som smbolisk institution 

djupast sett är en bild av det samhälle han representerar. Kungens hälsa är stammens 

hälsa. Kungens tillstånd är verklighetens tillstånd.55 von Franz menar att det härvidlag är 

lätt att dra slutsatsen att kungen är en bild för Självet. Hela Självet i alla dess aspekter; 

psykets centrum och mitt. Hon problematiserar dock denna bild, och menar att det finns 

aspekter hos kungabilden, som det att denna kan avsättas eller insjukna, som gör att det 

inte riktigt kan vara Självet direkt. Hon menar istället att kungen står som en symbol för 

en symbol för Självet; en symbol som likt andra arketypiska symboler är kulturellt 

betingad. I vår kultursfär skulle till exempel kungen stå för Kristus, som i sin tur 

symboliserar Självet.56  

      Detta till trots finns det god anledning att stanna till vid konungasymbolen. Detta i 

samband med the Ripper, och dennes represenation av Skuggan. The Ripper är av kunglig 

börd, något han ofta återkommer till, och en av anledningarna till att han följer Borgia är 

att den senare lovat att han ska bli kung. I alla fall en vicekung, lydkung, under Borgia 

själv. (Romkey, s. 219) En tanke som, med rätta, skrämmer David. ”Jack the Ripper as 

king of England: The prospect of the crimes he could have comitted with the apparatus 

of the British Empire behind him was appalling.” (Romkey, s. 221) Om en, von Franz 

varning till trots, väljer att läsa kungen som en symbol för Självet så inser vi än mer varför 

                                                 
55 Franz, Skuggan och det onda i sagan, .s 33. 
56 Ibid., s. 33f. 
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David skräms så av tanken. Om the Ripper blir kung är det the Ripper som blir Självet. 

Medvetandet kommer med andra ord att ha tagits över av allt det som Skuggan 

representerar, allt det som den förra försökt förtränga. Den del av jaget som utgörs av, 

exempelvis David och Tatiana, kommer att utplånas.  

 

6.3 Mandalan 
6.3.1 Mandalasymboler 

      Mandalan är en av de viktigaste symbolerna för den helhet som coninuctio 

representerar, och som Davids individuationsprocess strävar mot. När denna symbol visar 

sig är psyket redo att emottaga och assimilera omedvetet material.57 Och det är en 

assimilering av sin, vid traumat, splittrade anima som är Davids mål, enligt den tolkning 

som här föreligger. Mandalan står som ett uttryck för en cirkelns kvarternitet, och är för 

Jung den vanligaste symbolen för helheten.58 Jung själv skriver att mandalan är ”den 

intuitiva aningen om ett personlighetscentrum, en så att säga central plats i själens inre, 

som allt relateras till, och genom vilken allt organiseras”.59 ”[T]hey signify nothing less 

than a psychic center of the personality not to be identified with the ego.”60 Jung menar, 

bland annat, att mandalorna hos moderna människor framför allt uppkommer i 

drömmarna, i tillstånd av psykisk dissociation.  Det är ett ”psykiskt självläkningsförsök61, 

det vill säga ett försök av det splittrade psyket att hela sig själv. 

      Mandalan är sålunda en symbol för självet, det vill säga det medvetandets centrum 

som inte helt kan nås av egot. Detta är mandalan som varande ett uttryck för 

kvarterniteten, det heliga fyrtalet. ”Självet materialiserar sig i form av helhetssymboler, 

främst fyrtalet, som representerar motsatsernas förening.”62 Denna helhet är målet för 

individuationen, det vill säga för den dialektiska och dynamiska relation som äger rum 

mellan jaget och Självet.63 

      I Romkeys roman finns det två tydliga mandala-symboler, samt ett antal mindre. De 

två främsta är dels fönstret i slutet och dels den grupp om fyra Illuminati-kämpar av vilken 

protagonisten är en del. 

                                                 
57 Sharp, s. 102. 
58 Ibid., s. 102. 
59 Carl Gustav Jung; Litteratur, myter och symboler; Stockholm; 2003; s. 95. 
60 Carl Gustav Jung; Psychology and Alchemy. Andra utgåvan; London; 2010; s. 98f, 
61 Jung, Litteratur, myter och symboler, s. 129. 
62 Almqvist, s. 73. 
63 Ibid. s. 71. 
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      Fönstret jag syftar till är det fönster vilket till sist utplånar den, till drake förvandlade, 

von Baden. Det runda fönster genom vilket, efter det att David frilagt det, solljuset 

strömmar in och bränner von Baden till döds. Fönstret beskrivs som ”magnificent round 

stained-glass window” och det är ljuset från fönstret som, efter att David använt sina 

krafter för att frigöra det från det bråte som täcker det, medelst solens strålar bränner von 

Baden-draken till döds. (Romkey, s. 354, samt s. 355) Vi ser här två aspekter av fönstret 

som varande en mandala. Dels den rent fysiska aspekten. Fönstret är runt och mandala är 

sanskrit för cirkel.64 Alla runda, eller för den delen inneslutande bilder, har någon form 

av mandala-aspekt.65 Vad som är viktigare är dock det faktum att det är ljuset från fönstret 

som dödar den siste vampyren i Borgias anhang som möter detta öde i romanen. På så vis 

gestaltar det, tillsammans med det alkemiska bröllopet i epilogen, kulmen på Davids 

idividuationsprocess. När von Baden förbränns av morgonsolens strålar upphör den sista 

delen av den aktivt verkande Skuggan att existera. David har lämnat mörkret och klivit 

ut i ljuset, precis som han rent fysiskt lärt sig att hantera dagsljuset. (Romkey, s. 321)  

Han har förenats med sin anima, Tatiana, och han har upplöst sin Skugga, the Ripper och 

von Baden. Vad som kan sägas ha skett är att hans motsatser har förenats. Hans ego har 

blivit en del av hans Själv och neurosen är därmed botad. 

 

6.3.2 Mandalan och kvarterniteten 

      Den andra centrala mandala-gestaltningen i romanen är den som utgörs av 

protagonisten, David, samt de tre medlemmarna av Illuminati: Tatiana, Mozart och 

Rasputin. Vid första anblick kan det vara svårt att se att detta skulle gå att läsa som en 

mandala, då det inte med nödvändighet framgår att det rör sig om en cirkulär eller 

omslutande form. Det som talar för att gruppen av hjältar skall läsas som en mandala är 

att de är fyra till antalet. Fytralet, kvarterniteten, är inom den jungianska tankesfären en 

viktig symbol för helheten; det förenade medvetandet. Det blir samtidigt en symbol för 

de förenade motsatserna, av det manliga och kvinnliga i coniunctio eller coitus.66 Både 

Jung själv, och jungianska tänkare som von Franz, pekar vid upprepade gånger på hur 

talet fyra återkommer genom symbolernas kulturhistoria. I sagor ser vi ofta hur, 

                                                 
64 Jung, Litteratur, myter och symboler, s. 128. 
65 Att det, för Jung, förhåller sig på det sättet blir tydligt när en läser hans smlade verk. Där blir alla 
former av cirklar, byggnader och pendelrörelser lästa som uttryck för mandalans idé. Det är med detta i 
ryggen jag känner mig berättigad att göra en så pass bred tolkning som ”alla cirklar är mandalor” i den 
jungianska läsningen av Romkeys roman. För stöd för min tes hänvisar jag framför allt till Psychology and 
Alchemy, kapitlet ”The Symbolism of the Mandala” och Litteratur myter och symboler, kapitlet 
”Mandalor”. 
66 Jung, Psychology and Alchemy, s. 231. 



  
 

23 

exempelvis, tre bröder, tillsammans med exempelvis en fader eller en kung, skapar en 

kvarternitet. Även den kristna treenigheten kan läsas som en inkomplett kvarternitet där 

Skuggaspekten, Djävulen, saknas. Ofta i sagorna, enligt jungiansk läsning, börjar något 

som tre men når sin fulländning i och med att det blir fyra. Individuationsprocessen är 

uppnådd när en harmoni råder i kvarterniteten.67 

      Samma utveckling mot fyrtalet kan läsas i Davids och gruppens utveckling genom 

Romkeys roman. Till att börja med är David ensam. Det är också här han är som mest 

förtvivlad och som till slut driver honom till självmordets brant. Hans Jag är på väg att 

helt upplösas, det är totalt splittrat och differentierat. 

 

6.4 Vägvisare 
6.4.1 Tatiana som vägvisare 

      Det är i denna situation som Tatina träder in i hans liv. Tatiana är Davids kvinnliga 

aspekt, hans anima. Det är den del av honom som är så oerhört skadad och förskjuten, 

vilket visats genom det misslyckade äktenskapet. Nu när Davis är som mest skadad träder 

hans anima fram och möter honom. De blir förälskade vilket tyder på att hans jag söker 

och vill uppnå en förening med sin Anima. Denna förening sker i och med 

transformeringen till vampyr. 

      Det är dock tydligt att detta inte är en fullständigt harmonisk förening. Detta blir 

tydligt av två anledningar. Dels försvinner Tatiana direkt efter det att David blivit vampyr. 

Hon behöver hålla de onda vampyrerna borta ifrån David; han är ännu inte redo att möta 

sin Skugga. Dessutom tvingar föreningen David att lämna människornas ljusa dagsvärld, 

och i stället träda in i vampyrernas skuggtillvaro. I Jungs tankevärld är solen och dagen, 

Sol, en domän vilken tillhör den rationella och manliga aspekten, logos. Natten och 

månen, Luna, tillhör däremot den kvinnliga aspekten. Äktenskapet mellan Sol och Luna 

är en, för Jung, vanlig bild för det alkemiska äktenskapet som i sig är en bild för den 

uppnådda individuationen. Den manliga aspekten, Sol, uppgår, alternativt tar besittning 

av, den kvinnliga Luna.68 De beskrivs även som hermafroditiskt förenade, i syfte att 

poängtera hur djupgående föreningen är.69 

      Att David blir vampyr, en varelse av natten, kan läsas som att han nu förvisso erkänt 

och mött sin anima, men att hans relation till denna fortfarande inte är i jämnvikt. Något 

mer behövs för att föreningen ska kunna bli harmonisk. Därför försvinner Tatiana för en 

                                                 
67 von Franz, Skuggan och det onda i sagan, s. 55. 
68 Jung, Psychology and Alchemy, s. 477. 
69 Ibid.,, s. 202. 
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tid ur handlingen och tvingar Davids logos-aspekt att på egen hand börja utforska sin 

nattsida. Anima drar sig tillbaka till det omedvetna men David förblir inte helt ensam. I 

stället träder en ny arketyp fram. Den vise mannen. 

 

6.4.2 Den vise mannen 

6.4.2.1 Mozart som vis man 

      Den vise mannen är även den en av den jungianska filosofins viktigaste arketyper. 

”Jung defines the spirit/Old Man as the active power which invents and arranges or orders 

images.”70 Den vise mannen symboliserar, med andra ord,  psykets förmåga till och 

dragning åt att ordna och kategorisera. Det är här tidigare obeaktad kunskap eller insikt, 

som kan vara till hjälp under individuationsprocessen, kan stå att finna.  Arketypen står 

för insikt och fungerar ofta som en guide. En form av vägvisare och utpekare av riktning.71 

I det här fallet är det Mozart som tydligast förefaller passa in i rollen som Den vise 

mannen.72 Han är av manligt kön, är gammal (även om han ser ung ut) och han besitter 

stor och förfinad kunskap. Det poängteras hur han exempelvis nu för tiden har som sitt 

stora intresse abstrakt matematik; ett område där han, från kulisserna, hjälper 

mänskligheten framåt. 

      Mozart dyker upp i berättelsen efter det att Tatiana har försvunnit ur den. Han tar 

hennes plats som lärare och vägvisare för David. David har mött sin kvinnliga princip och 

påbörjat sin återförening med denna, och hon har även pekat ut vägen för honom. Men 

för att föreningen ska kunna bli lyckad, och inte sluta i ett nytt katastrofalt äktenskap, 

behöver han nå en harmonisk balans med alla aspekter av sitt psyke. Mozart, som vis 

man, guidar David in i vad som krävs av honom i sitt nyfunna förhållande till anima, och 

det är också han som introducerar David för dennas skuggsida och förbereder honom på 

att möta denna. (Romkey, s. 197) 

      Det kan här vara värt att titta lite på platsen för Davids och Mozarts första 

lektionstillfälle; operahuset i fantasistaden på berget utanför Las Vegas. (Romkey, s. 

181ff) Till att börja med är den illusoriska staden, till synes, förlagd högt uppe på ett berg. 

Det krävs med andra ord en uppstigning för att nå det. Inom jungianskt symboliskt 

                                                 
70 Marie-Louise von Franz; Archetypal Patterns in Fairy Tales; Toronto; 1997; s. 28. 
71 Ibid, s. 30. 
72 Jag vill här påpeka att det finns mycket som talar för att även Tatiana har aspekter av Den vise 
mannen; framför allt i sin roll som vägvisare. Hon leder David in i den nattvärld han behöver genomrea 
för att nå sin individuations mål. Dessutom ger hon David en form av amulett, i form av vampyrens 
övermänskliga förmågor. Detta pekar återigen på att en jungiansk läsning aldrig är klart definierad, utan 
att aspekterna alltid går in i varandra. Jag har dock valt att i min studie, för enkelhetens och tydlighetens 
skull, låta Tatiana endast representera anima. 
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tänkande innebär en uppåtstigande rörelse alltid en psykiskt stigande mot nya andliga 

eller kunskapsmässiga höjder. I detta fall rör sig David uppåt i syfte att nå kunskap och 

insikt.73 

      Operahuset själv kan ses som en mandala i mindre format. Det är en sfärisk 

inneslutande helhet. Som sådan är den även en temenos; en innesluten och skyddande 

plats. En sådan symboliserar ofta den analytiska processen och skyddar psyket från 

otillbörlig influens.74 David ska påbörja sin analytiska självinsikt, och operahuset skyddar 

honom från sin skuggsida. Ett operahus är även ett symboliskt tempel tillägnad musiken; 

det vill säga en kyrka. Kyrkan är en symbol för den kvinnliga aspekten; så Davids anima 

finns på sätt och vis hela tiden i bakgrunden.75 Målningen i operasalens tak, föreställande 

Davids och Tatianas apoteos, är en föraning om individuationens mål; det alkemiska 

äktenskapet.76 Målningen beskrivs på följande sätt i romanen:  

 

The central characters, pictured acsending into the sky 

together, were Tatiana and me [David]. She was dressed in a 

white dress, a rose held lightly in her left hand, her long hair 

flowing loose past her shoulders. I wore a toga, which did not 

look as absurd as it must sound reading about it in this journal. 

We werw being born upwards by angels. The symbolic 

message seemed to be that, together, Tatiana and I would 

achieve a higher plane of being than either of us could know 

alone. (Romkey, s 206) 

 

6.4.2.2 Rasputin – den fjärde delen och en vis man 

      Den fjärde personen i gruppen, och kvarterniteten, är Rasputin; den ryske munken 

och tillika personen som gjorde Tatiana till vampyr. Rasputin innehar en komplicerad 

plats i ordningen, detta då även han går att läsa som en symbol för Den vise mannen.  

      Den tydigaste aspekten för att Rasputin är att läsa som ett uttryck för den vise mannens 

arketyp är hans roll som Davids lärare. Där Mozart påbörjar Davids utbildning, och 

fokuserar på de mer existentiella aspekterna av dennes nya liv, är det Rasputin som på 

allvar lär honom att hantera sina nya krafter. (Romkey, s. 277) Han lär David det denna 

behöver känna till och behärska för att kunna besegra Borgias hantlangare. Både 

förmågan att röra sig osedd och stänga sitt medvetande samt ger honom de vapen han 

                                                 
73 Jung, Psychology and Alchemy, s. 62. 
74 Sharp, s. 186. 
75 von Franz, Skuggan och det onda i sagan, s. 239. 
76 Jung, Psychology and Alchemy, s. 37. 
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behöver för att fysiskt besegra dem. (Romkey, s. 319) Dessutom är det genom Rasputins 

träning som David lär sig att röra sig ute i solljuset utan att förgås av solens brännande 

strålar.77 

      Genom att lära David de färdigheter han behöver uppfyller även Rasputin en aspekt 

hos den vise mannen som von Franz funnit vid ett flertal tillfällen i sina studier av 

folksagor och legender; nämligen som förmedlaren av de artefakter hjälten behöver för 

att uppfylla sitt uppdrag. I sagan om Prinsessan och de tolv skorna får, exempelvis, hjälten 

till sin hjälp ett klot som visar vägen och en pinne vilken kan göra honom osynlig.78 Just 

osynligheten, röra sig osedd, är en av de förmågor som David lär sig. (Romkey, s. 278) 

 

6.4.3 Oidipal konflikt och incest 

      Det finns ytterligare en aspekt hos Rasputin som kan vara värd att peka på, och det är 

att det är Rasputin som transformerat Tatiana till vampyr. (Romkey, s. 314) Med andra 

ord skulle det gå att säga att Rasputin är Tatianas far.  Detta är inget som utvecklas till en 

relevant aspekt för berättelsen i stort, men antydningar görs vilka kan tolkas som att David 

känner ett svagt styng av svartsjuka gentemot Rasputin i dennes roll av Tatianas ’far’. 

Som Davids lärare innehar Rasputin dessutom en roll gentemot David vilken skulle kunna 

jämföras med faderns. Den svartsjuka som David eventuellt upplever skulle därmed 

kunna läsas som ett lättare oidipal konflikt.79 Rasputin har innehaft den tidigare rollen 

som fader, och David utmanar och övertar hans roll som man i Tatianas liv. En incestuös 

maktkamp. Jung menar att incestsymbolik ofta gör sig gällande i början av en 

individuationsprocess. ”Närhelst driften efter helet gör sig påmind, dyker den först upp 

som incestsymbolik”.80 Detta sker, med andra ord, när individen börjar uppleva en 

längtan efter helhet. Davids möte med Tatiana, sin anima, är vad som först får honom att 

påbörja sin individuationsprocess. Hon för honom över till den andra sidan och fungerar 

därmed som både vägvisare och moder. Den kärlek som David känner i begynnelsen kan 

dämed sägas vara en incestuös kärlek till Tatiana i hennes roll som moder. Rasputins 

träder därmed in i rollen som lärare, fader, och utlöser därmed en oidipus-liknande 

situation i David. Genom att besegra Rasputin, det vill säga fullfölja den träning Rasputin 

                                                 
77 Det är värt att påpeka att den träning Rasputin låter David gå igenom är fokuserad på meditation, det 
vill säga på förmågan att låta sitt medvetna jag upplösas. Därmed är det väldigt lätt att läsa Rasputins 
träning som en form av terapi i syfte att upplösa analysandens ego. Jung liknar dessutom ofta 
analysprocessen med de österlänsdska mystiska traditionernas meditation. 
78 von Franz, Archetypal Patterns in Fairy Tales, s. 9. 
79 Henry Egidius; Psykologilexikon; Andra utgåvan; Stockholm; 1997; s. 382. 
80 Sharp, s. 72. 
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leder, ’dödar’ David honom symboliskt och oidipuskomplexet övervinns. David är nu 

redo för individuationens sista del, och när han senare åter förenas med Tatiana (efter 

ytterligare ett test) är det inte som son och mor, utan på jämbördig och harmonisk grund. 

Det alkemiska bröllopet, individuationsprocessens genomförande. 

 

6.4.4 Heiros gamos 

6.4.4.1 Tecken och förebud 

      Det finns ett flertal symboler som pekar framåt mot Davids mål i individuationen. Till 

exempel sitter David vid ett tillfälle och tittar ut genom ett fönster. (Romkey, s. 211) 

Fönstret har rektangulära paneler, vilket innebär att det består av kvarterniteter. Fönstret 

kan alltså läsas som en symbol för det förenade och harmoniska medvetandet. En sorts 

mandala. Mitt i en av panelerna syns Venus lysa. Venus är en klassisk symbol för den 

kvinnliga principen och de kvinnliga attributen.81 Det är alltså berättigat att, i det här 

fallet, läsa Venus som en symbol för anima; Tatiana. Att planeten syns mitt i en av de 

fyrkantiga fönsterglasen går att läsa som att den befinner sig i mitten av medvetandet. 

Denna bild kan alltså sägas utgöra en föraning för den kommande föreningen mellan 

David och Tatiana, för den kommande individuationens uppfyllande. Under Venus syns 

dessutom ett kastanjeträd. Trädet är hos Jung ytterligare en vanlig symbol för 

medvetandets helhet; Världsträdet eller trädet som ger evigt eller nytt liv.82 I sin falliska 

form kan den dessutom ses som Davids egos förening med Taitana/anima. Kastanjen är 

dessutom ett nötbärande träd. Nöten har ett flertal intressanta symboler i kulturhistorien. 

Agustinus (354-430 e.v.t.) läser den bland annat som en symbol för människans helhet; 

kött, skelett och själ. En helhet lik den Davids process ämnar leda till. Dessutom bär nöten 

på befruktningens hemlighet. En anledning till att nötter sägs ha föregått riskornen som 

bröllopsgåva.83 

      Ytterligare en mandalasymbol, av den tidigare nämnda temenos-typen, utgör det hus 

i vilket Tatiana huserar när hon möter David i Chicago. (Romkey, s. 82ff) Huset är slutet 

och alla fönster igenbommade. Det är i det närmaste hermetiskt slutet, bortsett från det 

faktum att David kan ta sig in i det. Detta är dock inte så underligt om en betänker att 

David är det ego vars medvetande söker förenas med sin anima-aspekt. Under huset har 

Tatiana det kapell till vilket hon drar sig undan. Huset är slutet och skyddande, precis som 

                                                 
81 Hans Biedermann; Symbollexikonet; Stockholm; 1991; s. 456. 
82 Jung, Psychology and Alchemy, s. 348. 
83 Biedermann, s. 300. 
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en mandala av temenos typ ska vara.84 Det är till denna slutna mandala, till det 

omedvetnas mörka centrum, som Davids anima tagit sin tillflykt.85 

 

6.4.4.2 Det alkemiska bröllopet 

      Till sist är så alla hinder övervunna och några av de onda vampyrerna besegrade. Nu 

kan äntligen David och Tatiana, ego och anima, förenas i kärlek och harmoni. Detta är 

slutmålet för den del av Davids individuationsprocess som romanen följt. Han upplever 

nu föreningen; coniunctio. 

      Denna förening beskrivs i jungianska skrifter ofta i termer av ett bröllop, framför allt 

ett alkemiskt sådant. Med Jungs ord sker det ett möte ”inte i syfte att strida utan för att 

para sig, det vill säga för att fira bröllopsfest (sic!). […]en förening av motsatser”.86 ”Så 

uppstår en liksom slumpmässig bild av ett heligt bröllop (hieros gamos) (sic!) som äger 

rum i himlen och följs av en frälsares födelse och en epifani på jorden.”87 Den tydligaste 

motsvarigheten för denna bild av ett heligt bröllop i Romkeys roman är den avslutande 

scenen där David till slut möter Illuminati. (Romkey, s. 358ff)  Här förenas han, inte 

enbart med Tatiana, utan med en hel grupp vampyrer vilka, om inte annat så genom sitt 

namn, kan förknippas med ett upphöjt tillstånd.  

      Även här kan en, slutligen, göra en koppling till Campbells jungianskt färgade teori 

om monomyten. En av de viktigaste delarna av mpnomyten är, vad Campbell beskriver 

som, det heliga bröllopet. En tydlig alludering på Jungs alkemiska dito. Det är i denna 

punkt hjälten når den kunskap, eller finner den skatt, som det är meningen att han ska föra 

tillbaka till den vanliga världen. Jämför med Jungs ord om en helig födelse i citatet ovan. 

Om den modell Campbell konstruerat betraktas visar det sig dock att hjälten endast nått 

halvvägs på sin resa. Vi befinner oss vid cirkelns nadir.88 Detta kan vid första ögonkastet 

förefalla tyda på en brist i Campbells teori, eller möjligen i romanens konstruktion i sin 

egenskap av mytliknande material. Dock finns en mycket enklare förklaring. I, Vampire 

endast första delen i en serie romaner. Om även de övriga läggs till analysen är det mycket 

möjligt, även sannolikt, att historien kommer att färdas längs med hela den monomytiska 

                                                 
84 Sharp, s. 186. 
85 I denna scen dyker ytterligare en av de små symboler och föraningar, som Romkeys roman förefaller 
fylld av, upp. I detta fall i form av en ikon föreställande sankt Sebastian. Sankt Sebastian räknas som en 
av de fjorton heliga hjälparna, vilka är helgon som skyddar mot sjukdom eller hjälper till vid läkande 
(sankt Sebastian antogs skydda mot böldpest). Som helande helgon förebådar sankt Sebastian Davids 
framtida läkande, då hans psyke återgår till en harmonisk helhet. 
86 Jung, Litteratur, myter och symboler, 238. 
87 Ibid., s. 232. 
88 Campbell, s. 239. 
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cirkeln. Detta är dock inte något reellt problem för den här studien, då koplingen till 

Campbell endast tjänar som syfte att förstydliga den jungianska symboliken. 

 

7 Slutsats och sammanfattning 

      Syftet med föreliggande undersökning var att utreda om, och i sådana fall på vilket 

sätt, de teoristrukturer som Jung konstruerat går att påvisa i Michael Romkeys roman I, 

Vampire? Kan dessa teorikonstruktioner ge oss något i vår läsning av denna roman som 

vi kanske inte lagt märke till annars? Jag anser att så är fallet. Genom att läsa Romkeys 

verk genom de glasögon som Jung, och jungianskt färgade teoretiker som von Franz och 

Campbell, har slipat ser vi en berättelse om en person vilken övervinner ett psykiskt 

trauma och uppnår en psykisk balans. 

      Utifrån Jungs tankar och teorier kan romanen läsas som Davids resa mot 

individuation, det vill säga mot den punkt då hans splittrade medvetande förenas och 

därmed helas. Den skilsmässa som David genomgår blir här ett uttryck för det utlösta 

traumat. Här sker en splittring mellan David och hans kvinnliga aspekt, hans anima; här 

gestaltat i Tatiana.  

      Under romanens gång möter och överkommer David en rad hinder vilka alla för 

honom närmare individuationsögonblicket. Den jungianska idékonstruktionen har här 

lästs genom dels Jung, men även genom Marie-Louise von Franz jungianska läsningar av 

folksagor.  von Franz ser sagor som uttryck för individuationsprocesser, och de olika 

elementen för olika aspekter av denna process. Det som Jung beskriver som arketyper. 

Det är på så sätt som Tatiana kan läsas som anima. Mozart och Rasputin blir här uttryck 

för den arketypiska symbolen av den gamle mannen, en hjälpare som ger hjälten råd eller 

hjälpmedel som behövs för att klara sitt uppdrag. 

      Även the Ripper får här en arketypisk roll, nämligen som skuggan. Det vill säga de 

aspekter av individens psykiska landskap som individen inte vill kännas vid. I jungianska 

modeller är inte skuggan med nödvändighet mörk eller negativ, det handlar endast om 

sådant som individen av någon anledning gömmer undan. I Romkeys roman är the Ripper 

alltigenom ond och depraverad, vilket kan ses som ett dramturgiskt val. 
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      Efter att ha besegrat sina fiender blir David till slut upptagen i Illuminati samt förenas 

med Tatiana i kärlek. Detta motsvarar, enligt den jungianska tolkningsmodellen, 

individuationens ögonblick; vad Jung kallar den alkemiska bröllopet. I och med detta är 

Davids splittrade psyke återigen förenat och harmoniskt. 

      Med hjälp av Campbells teori om den evige hjälten och monomyten blir det 

jungianska materialet än tydligare. Då Campbell använt sig av det jungianska idégodset i 

syfte att skapa sin teori, borde även denna teoris aspekter gå att finna i romanen. Detta 

anser jag att det går att göra. I arbetet har det pekats på tre aspekter, även om fler går att 

finna, nämligen Kallelsen, Vägen över tröskeln och Det heliga bröllopet. Dessa styrker 

tesen att en jungiansk läsning är fruktbar när det kommer till romanen i fråga. 

      Vad som avslutningsvis går att säga är att det är tydligt att de jungianska 

konstruktionerna går att applicera på Romkeys roman med goda resultat. Med hjälp av 

dessa blir nya lager i romanen tydliga. Dessutom finns det ett flertal aspekter som dessa 

läsningar lagt i dager som, av utrymmesskäl, inte kunnat lyftas i denna uppsats. Därmed 

finns det fortfarande en hel del att hämta i Romkeys roman, för den som vill läsa den med 

hjälp av de modeller som här använts. 
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