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Inledning 

Drottningens Juvelsmycke utgavs år 1834 av den då 41-årige författaren Carl Jonas Love  

Almqvist. Romanens fullkomliga titel är Drottningens Juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tin-

tomara, Romantiserad Berättelse om händelser näst före, under och efter Konung Gustaf III:s 

mord. Verket ingår i samlingsverket Törnrosens bok, och har blivit vida omdiskuterat för sin 

berättarteknik. Det har klassats som ett allkonstverk typiskt för den romantiska tidsåldern, och 

även som en historiskt dokumentär roman då det bland annat innefattar de rättegångsprotokoll 

som fördes från mordet på konung Gustaf III. Handlingen utgår från karaktären Richard  

Furumos redogörelse för händelserna kring maskeradbalen år 1792, då konungen skjuts av 

Anckarström. Romanen är indelad i tolv kapitel, kallade “böcker”, där den första är skriven i 

brevform mellan kamraterna Clas Henrik, Mauritz och Ferdinand, samt Amanda och 

Adolfine. Berättelsen skiftar därefter mellan diverse karaktärer, infogade bilagor och doku-

ment samt dialoger. Huvudhandlingen följer främst den mystiska operaeleven Tintomara, som 

i sin ovetskap använts som lockfågel för konungen under maskeradbalen. Samma kväll stjäl 

hon Drottningens Juvelsmycke, och jagas sedan som en av de misstänkta. Tintomara är en 

gränsöverskridande karaktär, en mystisk och lockande ung varelse som beskrivs som både 

kvinna och man. Diskussionen kring Tintomaras kön eller androgynitet har lyfts otaliga 

gånger, men utgångspunkten i denna uppsats är att Tintomaras biologiska kön är kvinnligt, en 

slutsats som om än inte alla, så i alla fall de flesta forskare ansluter sig till.1 

 Knappt 200 år efter Drottningens Juvelsmycke publicerades Lilla Stjärna, John Ajvide 

Lindqvists fjärde utgivna roman. Med sitt debutverk Låt den rätte komma in, som följer den 

mobbade Oscar och vampyren Eli, skrev sig Ajvide Lindqvist in i den svenska skräckgenren. 

Lilla Stjärna präglas av en liknande tematik där utanförskap, tonårsliv och kärlek blir sam-

manvävt med frågor om gott och ont. Berättelsen inleds med att den avdankade artisten 

Lennart en dag finner ett spädbarn i skogen. Det är en flicka som inte kan tala annat än i rena 

toner och sång. Lennart märker att flickan är speciell och beslutar sig för att tillsammans med 

hustrun Laila uppfostra barnet i sin källare, för att undvika omvärldens påverkan på hennes 

                                                           
1 Lars Burman, “Inledning”, Törnrosens bok. Doudesupplagan. Band IV. Drottningens Juvelsmycke (1834), Carl 

Jonas Love Almqvist, Stockholm: Gidlund i samarbete med Svenska vitterhetssamf. och Almqvistsällsk. 2002, s. 

XXII. 
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naturbegåvning. Flickan, Theres, växer sig till en underskön ung kvinna med magnifik sång-

röst, men utan någon som helst social känsla. I en annan del av Sverige växer den betydligt 

mer alldagliga Teresa upp, i en vanlig familj och med en till synes vanlig uppfostran, bortsett 

från den ständigt medföljande känslan av utanförskap och att inte höra hemma. När fjorton år 

har gått för slumpen samman tonårsflickorna, och förenar dem i ett öde som leder till en dju-

pare gemenskap än de någonsin kunnat ana, men också till uppror, våld och massakrer mot 

det samhälle som de upplever förtrycker dem. 

 John Ajvide Lindqvist är den författare som efter millennieskiftet gjort störst genom-

slag inom svensk skräcklitteratur, och vars sätt att skriva har jämförts med Stephen King.2 Vid 

1800-talets början gjorde Carl Jonas Love Almqvist stora rubriker med sina berättelser, där 

okonventionella kvinnoroller syntes i Amorina, Det går an, och Drottningens Juvelsmycke. 

Med verk som Amorina, som anknyter till den engelska och tyska skräckromantiken,3 skrev 

Almqvist in sig i en tradition som senare kom att utvecklas till den typ av skräckberättelser 

som författats av Ajvide Lindqvist.  

 Yvonne Leffler beskriver i sin avhandling I skräckens lustgård. Skräckromantik i 

svenska 1800-talsromaner några av skräckromanens kännetecken.  Dessa bygger bland annat 

på att intrig och komposition är baserad på ett mysterium, skrivet med en spänningsskapande 

berättarteknik, och ett utnyttjande av skräckromanens genrekonventioner vad gäller person- 

och miljöteckning.4 Även om varken Drottningens Juvelsmycke eller Lilla Stjärna kan sägas 

vara renodlade skräckromaner, bär de drag av en tradition som jag finner intressant att under-

söka, särskilt med fokus på kvinnobildens utveckling. Hur har den gränsöverskridande kvin-

nan skapats och författats i svensk litteratur, och finns det någon tradition? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skildringen av hotfulla kvinnor i Lilla Stjärna och 

Drottningens Juvelsmycke. Anledningen till valet av dessa romaner är att de delar viktiga te-

matiska paralleller kring framställningen av en hotfull kvinnlig karaktär, trots att tiden skiljer 

dem åt. Att begränsa verken till svenska författarskap ger dessutom en möjlighet att analysera 

                                                           
2 John-Henri Holmberg, “Skräcklitteratur”, Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skräcklitteratur (2016-11-03) 
3  Yvonne Leffler, I skräckens lustgård. Skräckromantik i svenska 1800-talsromaner, (diss.) Göteborg: Littera-

turvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet 1991, s. 49. 
4 Leffler 1991, s. 38. 
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synen på kvinnans roll i vårt land, och hur könsroller som präglat vårt samhälle för två sekel 

sedan fortfarande är aktiva i vår samtid.  

 Den hotfulla kvinnan är en tidlös karaktär, som i skiftande roller har uppträtt inom 

litteraturen, så som Medea i skildringen av Euripides eller Carrie av Stephen King. Valet av 

verken Drottningens Juvelsmycke och Lilla Sjärna beror på att jag önskar jämföra kvinnobil-

den i ett för vår samtid så aktuellt litterärt verk som möjligt, mot en äldre, men likväl modern, 

litterär kvinnofigur. Annan skräcklitteratur och gotisk litteratur har, som i Kings fall, ofta valt 

att fokusera på övernaturliga egenskaper hos karaktären. Både Almqvist och Ajvide Lindqvist 

skildrar i dessa verk kvinnor utan till synes magiska krafter, men likväl bärare av stor mystik. 

Jag vill dels se om, och i vilken mån, verken anknyter till en traditionell skräckromantisk 

kvinnoskildring, men också visa att brytandet av normer i ett modernt samhälle kan vara 

minst lika hotfull som förtrollningar och svart magi. 

  I uppsatsen kommer jag att föra en diskussion kring utgångspunkten att det gränsöver-

skridande blir skrämmande, även gällande genusstereotyper. När kvinnan inte kan uppfylla 

samhällets krav på hur en kvinna ska vara, leder det henne mot utanförskap och revolt. Hon 

blir opålitlig, rentav farlig, och förmögen till att ta till oväntade handlingar, då hon inte passar 

in i ramen för hur en kvinna ska vara. Frågorna jag kommer att besvara är: 

●       Hur avviker Tintomara i Drottningens Juvelsmycke och Theres och Teresa i Lilla 

Stjärna från genusstereotyperna? 

●    Hur skildras kvinnornas beteenden och avvikelser för att skapa en hotfull eller mystisk 

karaktär? 

●       Finns det likhet mellan karaktärerna och hur de gestaltas?  
 

1.2 Teori och metod 

Varför är ett genusperspektiv intressant? Genuskritik går i princip alltid att applicera på verk, 

men när berättelsen skildrar hotfulla, kvinnliga karaktärer i patriarkala maktstrukturer, avviker 

de från normen. Hur de typiska genuskontrakten då aktualiseras för att skapa denna effekt blir 

därför intressant att belysa. Grunden för genusdiskussionen ämnar jag basera på Yvonne 

Hirdmans bok Genus – om det stabilas föränderliga former, som bygger på könens isärhål-

lande och manlig överordning,5 samt rapporten “Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 

                                                           
5 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Malmö: Liber 2001.  
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sociala underordning”.6  

 Jag håller för sannolikt att den avvikande kvinnobild som uppbärs av karaktärerna 

Tintomara, Theres och Teresa inte skulle kunna existera utan i grunden rådande normer för 

kvinnosynen. Därför finner jag det intressant att med en komparativ metod undersöka karaktä-

rerna med en utgångspunkt i genusteorin. Vikten av detta framhävs av litteraturforskaren  

Karin Westman Berg, som konstaterar att “analys av implicita och explicita könsrollsvärde-

ringar i texter bör ingå som självklara ingredienser i all textanalys, oberoende av textförfatta-

rens kön eller textens tillkomsttid”. 7 

 Denna undersökning av genuskontraktets betydelse för kvinnans identitet kommer jag 

sedan, där jag funnit relevanta likheter att redogöra för inom utrymmet av denna uppsats, jäm-

föra mot den skräckromantiska genren. Detta baseras främst på Yvonne Lefflers avhandling I 

skräckens lustgård. Skräckromantik i svenska 1800-talsromaner.  

1.3 Genus 

Yvonne Hirdman ser genus som ett användbart begrepp för “att kunna analysera kvinnors 

underordning och förstå mäns och kvinnors delaktighet i den”. 8 Hon menar att genus särskil-

jer sig från det biologiska könet, eftersom genus är en konstgjord diskurs byggd på människor 

som kön, på stereotypt “manligt och kvinnligt”.  

Genussystemet, menar Hirdman, är en ordningsstruktur av kön, som styrs av två reg-

ler. Dessa är dels dikotomin, det vill säga grundprincipen att manligt och kvinnligt inte bör 

blandas, samt hierarkin, där mannen är normen. Mannen “är” människan och utgör alltså 

normen för det allmängiltiga och normala, enligt denna logik. 9 Mikaela Lundahl beskriver i 

texten “Från genus till sexuell och etnisk skillnad” vad hon kallar “den traditionella patriar-

kala västerländska tvåkönsmodellen”, som utgår från en normerande person: en som är “vit, 

man, medelklass, heterosexuell, kristen, västerländsk, medelålders, frisk, et cetera.”10 Bilden 

av kvinnan skapas således efter mannen; hon blir det han inte är. Genom att använda sig av 

genusbegreppet i en analys kan en förståelse för hur manligt och kvinnligt görs närmare ut-

                                                           
6 Yvonne Hirdman, “Genussystemet–reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Tidskrift för genusveten-

skap, 1988:3, s. 49–63. 
7 Karin Westman Berg, “Litteraturvetenskap och könsrollsvärderingar”, Textanalys från könsrollssynpunkt,  

Karin Westman Berg (red.), Stockholm; Prisma 1976, s. 111. 
8 Hirdman 2001, s. 12. 
9 Hirdman 1988, s. 51. 
10 Mikaela Lundahl, “Från genus till sexuell och etnisk skillnad”, Från Sapfo till Cyborg, Lena Lennerhed (red.), 

Hedemora: Gidlunds 2006, s. 216. 
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forskas, snarare än att ta fasta stereotyper om vad manligt och kvinnligt “är” för givet. 

  De förväntningar på vad som sker i mellanrummet mellan mannen och kvinnan är vad 

Hirdman kallar för “genuskontraktet”. Det är fastslåendet av vilka beteenden mellan “hon” 

och “han” som är acceptabla och förväntade. Hirdman bekräftar att genuskontrakten binder 

könen till varandra genom både tvång och beroende. Isärhållandet av det manliga och kvinn-

liga har bestått sedan länge, och gränsöverskridelser av genuskontrakten “verkar föda direkt 

våld och motstånd och/eller social ostracism”, menar hon. 11 

 

1.4 Forskningsöverblick 

Drottningens Juvelsmycke är tillsammans med Amorina och Det går an ett av Carl Jonas 

Love Almqvists mest omskrivna verk. I inledningen till Svenska Vitterhetssamfundets utgåva 

av C.J.L. Almqvist Samlade Verk 6 – Törnrosens bok, Duodesupplagan. Band IV, ger Lars 

Burman en god överblick över de viktigaste forskningsbidragen.12 En överblick över några av 

Almqvists verk som speglar hans kvinnosyn, som dock inte diskuterar Drottningens  

Juvelsmycke, presenterades i C.J.L. Almqvists kvinnouppfattning, ett verk som gavs ut år 

1962. Där diskuterar författaren Karin Westman Berg några av Almqvists verk ur feministisk 

synvinkel.  

 Gällande John Ajvide Lindqvist har skräckmotivet och även hans karaktärer främst 

undersökts i diverse kandidatuppsatser. Inom genren skräckromantik/gothic finns betydligt 

mer forskning. Donna Heiland utforskar i Gothic and gender: An introduction kvinnosynen 

inom genren, där hon undersöker hur gothicnoveller under 1700- och 1800-tal handlar om 

patriarkala samhällen som frodas på förtryck av kvinnor.13 Kring temat gotik och kvinnor har 

Tamar Heller i Dead Secrets. Wilkie Collins and the female gothic undersökt författaren  

Wilkie Collins verk som en kritik av köns- och klasskillnader.14 I Gothic feminism: the pro-

fessionalization of gender from Charlotte Smith to the Brontës undersöker Diane Long  

Hoeveler ett urval gotiska romaner skrivna av kvinnliga författare, från en utgångspunkt att 

                                                           
11 Hirdman 1988, s. 57. 
12 Lars Burman, “Inledning”,  Törnrosens bok. Doudesupplagan. Band IV. Drottningens Juvelsmycke (1834), 

Carl Jonas Love Almqvist, Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet 2002, e-boksuppl. 

http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/AlmqvistCJL/titlar/SamladeVerk6/sida/III/etext (5/11-2016), s. XXII–

XXIX. 
13 Donna Heiland, Gothic and gender: An introduction, Malden: Blackwell 2004. 
14 Tamar Heller, Dead Secrets. Wilkie Collins and the female gothic, New Haven & London, Yale University 

Press 1995. 
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dessa författare hjälpte till att definiera det feminina hos brittiska medelklasskvinnor.15 Kelly 

Hurley har skrivit The gothic body: sexuality, materialism and degeneration at the fin the 

siécle, där hon utforskar ett genomgående nyckelscenario i genren: förlusten av en enhetlig 

och stabil mänsklig identitet, och uppenbarandet av en kaotisk och transformativ abnorm 

identitet.16  

2.1 Normbrytning 

I analysens första del kommer jag att fokusera på huvudpersonernas uppfostran, personlighet 

och familjeliv för att se hur dessa faktorer varit delaktiga i deras gränsöverskridande och bryt-

ning av genuskontrakten. I analysens andra del kommer jag att fokusera på skapandet av 

flickornas mystik och hotfullhet, samt hur de i sin brottslighet uttrycker en “okvinnlighet” 

som också blir avvikande mot genusstereotyperna för kvinnor som begår brott.  

 

2.1.1 Uppfostran och förväntningar 

Du är en gåva. Du har givits till mig. 17 

Theres och Tintomara har fötts in i en ordning av att vara “pappas/mammas flicka”: familjens 

stolthet, den rena oskuldsfulla. Föräldrarnas förväntningar på dem utgår från denna roll. Ruth 

Nilsson ger i sitt verk Kvinnosyn i Sverige en överblick över kvinnornas skiftande samhälls-

roller genom seklen. I det samhälle Tintomara lever, 1790-talets Stockholm, var kvinnan i 

princip begränsad till sin kropp, och förväntades att hålla den kvar inom hemmets fyra väggar. 

Det var viktigt att i möjligaste mån uppfostra flickor till att vara hustrur, eftersom det så små-

ningom blev deras livsuppgift. Dominerande för samhället i stort var synen på kvinnan som 

äktenskapets förvaltare och som barnaföderska. Tintomaras tidiga motstånd i och med hennes 

ointresse för beundrare ses av modern Clara som en bekymmersam avvikelse från kvinno-

normen:  

Och du är så täck, hvad du skulle glädja någon, om du älskade en. Besynnerliga ögonkast, med dem 

kunde du göra mången delaktig af paradis och af en stor fröjd; och du kunde få mycket igen, bli rik, bli 

                                                           
15 Diane Long Hoeveler, Gothic Feminism: The Professionalization of Gender from Charlotte Smith to the 

Brontës, University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State Univ. Press 1998. 
16 Kelly Hurley, The gothic body: sexuality, materialism and degeneration at the fin the siécle, Cambridge: 

Cambridge Univ. Press, 1996. 
17 John Ajvide Lindqvist, Lilla Stjärna, Stockholm: Ordfront 2010, s. 37. 
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präktig. Säg mig, sköna sky, skall du fara bort öfver himmelen utan allt regn? skall du lemna intet dagg, 

ingen perla efter dig på jorden? 18  

Troligtvis bär hon insikten om att Tintomara kommer att bli ensam efter hennes bortgång, 

bortsett från bröderna, och att en kvinna på egen hand var betydligt mer utsatt i samhället än 

om hon hade en make och familj. Claras uttalande antyder att valet att inte bli mor och hustru 

är att förkasta sin plikt som kvinna. Anna Cavallin menar i sin artikel “Androgynens kön” att 

Clara är en sträng bevakare av könsgränserna, som fruktar för dotterns öde om Tintomara 

“inte fogar sig under det som makten/traditionen föreskriver”.19  

 Förälderns förväntningar på barnet syns även i Lilla Stjärna, även om de inte är lika 

inriktade på att flickan ska fostras till maka och mor. Lennart bär stora förhoppningar om vad 

Theres ska kunna göra för honom och tror att hon är en ängel, som genom sången ska lindra 

hans smärta: “Normalt kunde spädbarn givetvis inte uttrycka den oförstörda musik som fanns 

inom dem, men hon kunde. Han ville inte tro att det var en slump att hon hade hamnat just 

hos honom. Det fanns en mening.”20 Han är fast besluten om att vidmakthålla hennes utanför-

skap. “Hon ska inte ingå [...] Hon ska inte förstöras.”21 Han vägrar att släppa ut henne ur hu-

set, och fantiserar ihop en historia för Theres om att alla i världen utanför är stora människor 

som är ute efter att döda och äta upp små barn. Som Hirdman skriver korrumperar makten 

alltid och färgar av sig på den maktägande. Att mannen står som norm leder till en form av 

“den vite mannens börda”, “som skapar förpliktelser, ansvarsområden och privilegier.”22 

Lennart blir korrumperad av sin makt över Theres, som han tror han har rätt att skapa sig. 

Theres blir för honom ett objekt han måste tala för, skapa ett liv för, men som slår tillbaka i 

motstånd. Lennarts besatthet av tanken på att vara den enda med inflytande över Theres kan 

ses som ett behov av att äga henne, att hålla henne kvar i hemmets sfär. Han ser inte till hen-

nes behov av vård eller social stimulans för att kunna klara sig i livet, och överväger aldrig 

hennes framtid. Han ser endast till sina egna behov, vad hon kan göra för honom. Han är 

övertygad om att hans relation med flickan är speciell, att hon inte är ett vanligt barn: 

                                                           
18 Almqvist 2000, s. 104. 
19 Anna Cavallin, “Androgynens kön: En feministisk läsning av C. J. L. Almqvists Drottningens juvelsmycke”, 

Tidskrift för litteraturvetenskap, 27, 1998:1, s. 17. 
20 Ajvide Lindqvist 2010, s. 42. 
21 Ajvide Lindqvist 2010, s. 60. 
22 Hirdman 2001, s. 63. 
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Kommer aldrig bli ett vanligt barn. Eller en vanlig människa. Hon är vit. Alldeles vit. Det enda världen 

kommer att göra med henne är att förstöra henne. Jag vet dethär. Jag har sett in i henne. Det kan tyckas 

dåligt att hålla ett barn inspärrat. Men för henne är det bättre. Jag är säker. Hon är den rena musiken. 

Världen är en dissonans. Hon skulle gå under. Direkt. 23 

Den vita renheten och oskulden som föräldrarna ser i barnet liknar samma känsla som Clara 

bär för sin dotter Tintomara. Det vita är det enda som duger, det vita räddar och hjälper, det 

vita skipar rättvisa för var och en, menar Clara. Och enbart två ting är vita: oskuld och arse-

nik. “Du, mitt barn, haf oskuld! . . . Jag har arsenik.”24 Likt Lennart ser Theres som “ren”, ser 

Clara sitt barns oskuld i kontrast till sina egna synder. Clara måste ta gift för att sona dem, och 

låter sitt barn Tintomara representera oskulden. Att flickorna ses som rena, vita, oskyldiga av 

sina föräldrar, sätts i kontrast till att de senare begår gränsöverskridande handlingar, “mörka” 

synder. Kontrasten vitt-svart är en klassisk gestaltning av de två ytterligheterna gott och ont. 

Rädslan för människans skuggsida, vårt inneboende mörker, är ett dilemma som gestaltas i 

verk där Dr. Jekyll & Mr. Hyde (1886) av Robert Louis Stevenson är ett av de mer kända. 

Yvonne Leffler menar att “denna typ av gradvis förändring inom huvudpersonen är relativt 

vanlig inom den moderna psykologiska skräckfiktionen. Det behöver då inte nödvändigtvis 

finnas en uppsplittring mellan klart onda och goda sidor utan det kan också handla om en mer 

komplex personlighetsklyvning.”25 Karaktärernas skiftande mellan olika roller, avsaknaden av 

en enhetlig identitet, är återkommande i berättelserna och kan alltså ses som ett arv från den 

skräckromantiska skolan.  

 Tintomaras uppfostran på Operan bidrar till att skådespel, rollbyten och maskering blir 

en naturlig del av hennes uppväxt och personlighet. Hennes uppväxt som danselev är även 

gränsöverskridande rent yrkesmässigt. I hennes samtid förnekades kvinnor vanligtvis sexuella 

känslor – hon skulle vara asexuell.26 Mannens aptit är normen, och för mycket eller för lite 

lust i relation till denna blir därmed avvikande.27 Dansen ansågs dock vara ett tecken på hur 

kvinnans kontroll över sexualiteten var bristande. Dans var inte passivitet, det var aktivitet, 

och därmed onormalt för kvinnans sexualitet och beteende. Dansösen stod i fokus för det 

                                                           
23 Ajvide Lindqvist 2010, s. 61. 
24 Almqvist 2000, s 154. 
25 Leffler 1991, s. 27. 
26 Cecilia Olsson, “Kvinnligt och manligt i scendansen vid tre sekelskiften”, Sekelskiften och kön 2000, s. 185–

186. 
27 Westman Berg 1976, s. 66. 
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manliga begäret genom att visa upp sin kropp på en scen, något som ansågs högst opas-

sande.28 I Lilla Stjärna ser vi hur denna norm i viss mån aktualiseras. Möjligen är det just 

denna uppfattning om den konstutövande kvinnan som gör att Lennart vägrar låta Theres 

“ingå” eller “smutsas ner”. Han förstår att storheten i Theres talang, men vet också att världen 

kommer att ta henne ifrån honom. Därför låser han in henne. Lennart vill att Theres ska vara 

pappas flicka och samtidigt hans projekt, hans “vite mannens börda”. Hon ska bli ett uttryck 

för den rena musiken, men enbart för honom, aldrig för världen. Hon ska hålla sig hemma, 

och aldrig vilja någonting annat. Stereotypen om att kvinnan som visas upp på en scen på sätt 

och viss sexualiserats och formats efter mannens blick lever i viss mån kvar i vår samtid. 

Kvinnan som visades upp på scenen under 1700-talet har i grunden kvar likheter med kvinnan 

som visas upp i media under 2000-talet. 

 I Drottningens Juvelsmycke förväntas en ung kvinna likt Tintomara att agera på ett sätt 

som överensstämmer med att hon ska bli maka och mor. Istället växer hon upp till avbilden av 

sin en gång framgångsrika moder, som i sin ungdom var dansös vid Operan. Modern verkar 

dock önska en bättre framtid för flickan än livet inom konsten: “Du skall icke spela längre, ej 

agera, du skall väl blifva något.”29 Vad flickorna innerst inne vill och önskar blir sekundärt till 

vad omgivningen förväntar sig av dem.   

 I kontrast till rådande samtida ideal uppmålas Tintomara, Theres och (som senare ska 

nämnas) Teresa som motståndskraftiga kvinnor som behöver kontrolleras och sättas på plats 

av män. Tintomara kunde dock aldrig bli den tysta, religiösa hemmafrun och modern som 

hennes mor och uppvaktare förväntade sig att hon skulle vara. Theres kunde aldrig bli det 

bedårande musikaliska underbarnet för sina föräldrar, eller den utmanande unga flickidolen 

för media, medan Teresa aldrig kunde vara den populära flickan i skolan, det “rediga” och 

stabila barn som hennes föräldrar önskade. Istället gav sig flickorna iväg på flykt undan nor-

mer och förväntningar för att kunna vara sig själva.  

2.1.2 Okristlighet och namn 

Alla människor heter egentligen något annat.30  

Med dessa ord inleds Ajvide Lindqvists roman, och diskussionen om namn är genomgående i 

både Lilla Stjärna och Drottningens Juvelsmycke. Ett givet namn är en del av ens identitet, ett 

                                                           
28 Olsson 2000, s. 185-186. 
29 Almqvist 2000, s. 101. 
30 Ajvide Lindqvist 2010, s. 5. 
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av de första sätten som används för att genusbestämma ett spädbarn och därmed införa barnet 

i de könsnormer som tillhör det antingen manliga eller kvinnliga namnet. 

 Faktumet att de hotfulla kvinnliga karaktärerna i dessa romaner ständigt växlar mellan 

namn är en viktig gemensam nämnare. Lennart och Laila diskuterar huruvida flickan ska ges 

något namn, men eftersom hon inte ska döpas beslutar de sig för att enbart kalla henne “Li-

ten”. I hemlighet kallar deras son Jerry flickan för Theres, och detta namn är det som huvud-

sakligen följer henne i resten av berättelsen. I likhet med Theres är också Tintomara odöpt, 

hon är flickan som konstant ändrar namn efter vilken operauppsättning hon deltagit i. 

“[L]eende gåfvo vi dig ett nytt namn efter hvarje ny pies, ny ballett, ny roman; det ena namnet 

efter det andra har du burit, väl tjugu har du haft”31, menar Tintomaras mor Clara. Tintomaras 

namn skiftar mellan en mängd exotiska benämningar som Tintomara, la Tournerose, Lazuli 

och Azouras. Brodern kallar henne både Tomara och Maria, men uttrycker sin frustration över 

att deras mor aldrig gett henne ett namn: 

Att hon aldrig gifvit dig ett ordentligt namn? utan här skola vi gå och ropa och kalla dig, allt som herr 

Ballettmästaren låter dig spela roller i sina förbannade hottentottska pantomimer, och behagar kalla dig 

derefter. Suras, Asuras, hvad är det? Asuras Lazuli Tintomara, är det christligt namn? I qväll var det 

ännu ett nytt till tror jag. Turnros, var det icke så?32  

 

Clara beklagar sig över att hon aldrig låtit Tintomara bli döpt enligt kristen tradition, något 

som gör flickan utan plats i himlen: “[...] jag har försummat – försummat – du har intet namn 

på jorden – intet namn hos Honom i himmelen. Du är icke menniska – du är ett oskäligt, ett 

oskäligt – jag kan icke säga ut det!” 33 Att vara odöpt innebar i Tintomaras samtid att stå utan-

för kristendomens gemenskap. De gudstjänster hon besökte då hennes mor var frisk hade en-

bart varit för tidsfördrivets skull. De hon umgicks med vid operan “gingo nästan aldrig i Guds 

hus, och i allmänhet var kyrkogång under hela detta tidehvarf ej mycket öfvad. Icke underligt 

då, om ett barn, som ingen församlings medlem var, och af ingen prest nånsin erhållit ett un-

dervisande ord, försummat hvad sjelfve de invigde ej flitigt iakttogo.”34  

  Anna Cavallin menar att Tintomara gör ett “försök att namnge sig själv, att skapa en 

                                                           
31 Almqvist 2000, s. 153. 
32 Almqvist 2000, s. 98. 
33 Almqvist 2000, s. 153. 
34 Almqvist 2000, s. 261. 
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egen diskurs” då hon senare skriver sina smeknamn på ett löv.35 Som Hirdman tidigare 

nämnde bidrar gränsöverskridande av genuskontraktet till ett socialt utanförskap, något som 

Tintomara försöker ersätta genom att “döpa sig själv”, att skapa sig egna regler. Att inte vara 

döpt var nämligen att avvika från normen, då vikten av fostran och religion var mycket stor 

för en kvinna som växte upp i 1790-talets Sverige. Ruth Nilsson återger en skribents uttalande 

i tidskriften Människjo-wännen (1792–1793), som menar att “endast en upplyst människa är 

en nyttig medlem av samhället”, och att “en rätt upplyst kristen kvinna, som sköter hushåll-

ningen och barnuppfostran, utför en betydelsefull uppgift”, hon är “en intagande prydnad” 

och ett stöd för människosläktet. 36 Att Tintomara inte är döpt blir därmed ett avvikande drag 

hos henne, då hon inte är en fullvärdigt upplyst kristen. Clara beklagar sig över Tintomaras 

okristlighet: “[...] min flicka förstår sig ej på Budorden! Förlåt henne, förlåt henne, det är icke 

hennes fel, hon har ej sett och icke hört derom”37 Hon är inte en “riktig” kvinna, då normen är 

att kvinnor ska vara döpta och kristligt uppfostrade. Tintomaras namnlöshet orsakar henne 

likväl stor sorg, på grund av den är hon inte delaktig i samhället. “Mig har ingen uppskrifvit i 

sin bok, såsom jag hört sägas om andra, att de skola vara upptecknade. Mig efterfrågar ingen. 

Jag har icke att göra med någon! Stackars Azouras’ – hviskade hon sakta öfver sig sjelf. Hon 

gret mycket.” 38 

 Karaktären Teresa i Lilla Stjärna är tvärtemot Tintomara och Theres given sitt namn 

redan från födseln. “Det var bestämt sedan länge. Tomas om det blir en pojke, Teresa om det 

blir en flicka. Bra namn. Rediga namn. Arvid, Olof, och Teresa. Deras lilla trio.”39 I dessa 

“rediga namn” har barnen redan blivit inskrivna i en särskild gemenskap, där inget utrymme 

ges för avvikelser. De är en robust triplett som förväntas agera som föräldrarna vill.  Men det 

är ett namn Teresa inte kan kännas vid. Hon har en allmänt svag känsla för sin identitet över-

lag, och börjar fascineras av Gunnar Ekelöfs diktning. Hon kan identifiera sig med hans tex-

ter, hon känner att han vet hur det är. Särskilt en dikt fastnar för henne:  

 

Denna varelse, Namnlös/ blir till i slutet rum/ Men ingen annan öppning än den glugg/ han tvingas tränga sig ut 

                                                           
35 Cavallin 1998, s.18. 
36 Nilsson 1973, s. 309–310. 
37 Almqvist 2000, s. 107. 
38 Almqvist 2000, s. 263. 
39 Ajvide Lindqvist 2010, s. 122. 
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genom/ Nu är han stadd på flykt/ är tom i/ uppfylld värld. 40 

 

Dikten om denna namnlösa varelse, på flykt ute i världen, känns igen både i Tintomara,  

Theres och Teresa. Att vara namnlös innebär inte bara att ej vara döpt. Det är en identitetsbrist 

och ett utanförskap från gemenskapen. Det är en ensam människas signalement. Flickorna är 

alla innerst inne utan namn, alla på flykt undan något. I den traditionella gotiska berättelsen är 

ett vanligt scenario att den oskyldiga unga kvinnan hålls inlåst av en man, för att sedan bli 

räddad av en annan man.41 I Drottningens Juvelsmycke är Tintomara fångad i de föreskrifter 

som det patriarkala samhället påtvingat henne, hennes förtryckare är inte en man utan snarare 

hela den manliga dominans som präglar hennes samhälle. Detsamma gäller för Teresa. Theres 

är å andra sidan faktiskt fysiskt inlåst fram till sina tonår. Hennes revansch blir att mörda. 

Båda kvinnor blir ett slags skräckromantiska antihjältinnor, då ingen av dem låter sig räddas 

av en man utan själva tar upp kampen för sin frigörelse.  

Ett sätt för Teresa att fly undan den norm som hon ändå inte passar in i finner hon en 

kväll då hon ställer sig framför spegeln för att hitta sitt andra namn. “Hon hade vuxit upp som 

Teresa, hört människor säga det till henne tusentals gånger. Men var det verkligen vad hon 

hette? ”‘Du är underlig’, sa hon till sig själv. ‘Du är hård. Du är underlig. Och hård.’ [...] 

‘Urd. Urd.’”42 Urd var den ursprungliga och kanske enda ödesgudinnan inom den fornnor-

diska mytologin. “En av de tre nornorna. Med sina systrar spann hon och klippte av livets 

trådar och hennes namn kom från isländskans ord för olycksöde. Alla människor heter egent-

ligen något annat. Jag heter Urd. “43  Det framkommer inte explicit om Teresa är döpt enligt 

kristen tradition, men det är troligt med tanke på familjens konventionella fostran i övrigt. 

Även om Teresa är döpt avsäger hon sig sin “kristna identitet” genom att ta ett namn från en 

hednisk ödesgudinna, och sällar sig därmed till Theres och Tintomaras skara av odöpta, “icke-

kvinnor”, “icke-människor”. Senare i berättelsen förenar sig Theres och Teresa tillsammans 

med en samling andra unga flickor i en rit, där de alla ska bli skenbegravda. När det är  

Teresas tur upplever hon ett identitetsskifte, där hon tillslut lämnar sitt gamla namn och såle-

                                                           
40 Ajvide Lindqvist 2010, s. 317. 
41 Heiland 2004. s. 1.  
42 Ajvide Lindqvist 2010, s. 391. 
43 Ajvide Lindqvist 2010, s. 392. 
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des sin identitet: “Urd hade kommit till henne, lagt sig bakom henne och trätt på sig hennes 

tunna hud som en tätt sittande dräkt. Urd var inte längre bara hennes namn. Det var hon. “44  

 

2.1.3 Rollbyten 

Inuti varje människa finns en annan människa. 45 

Teresas namnbyte till Urd leder in till nästa kategori som är gemensam för Tintomara, Theres 

och Teresa; just identitetsskiftet. Detta består i både karaktärernas byten av namn, men också i 

deras utseendemässiga förändringar. Karaktärernas identiteter verkar sväva mellan det dju-

riska och det mänskliga, där skillnaden ibland är mycket svag. Detta märks redan vid kirur-

gernas undersökning av Tintomaras kropp, där andre kirurgen berör tanken på att Tintomara 

är ett “animal coeleste? Menniskans sträfvande, påstår man, skall verkligen vara, att till sluts 

blifva natur igen, att blifva liksom ett djur.” 46 När Tintomara gråter inför sin mor blir Clara 

lycklig, som om hon tidigare känt ett tvivel inför sin dotters mänsklighet, “ty det vet jag, att 

ett Djur kan icke gråta.”47 Kopplingen till Tintomaras djuriskhet återkommer sedan genom 

hela handlingen. För balettmästaren är hon “gentil animal”48, i skogen klättrar hon så det ser 

“ut som hon hade fyra händer, och inga fötter” 49 och Gustaf III ska ha blivit “lockad, säger 

man, af en Varelse” 50.  

Hennes identitet verkar bestå i växlingar mellan mänskligt–djuriskt, samt växlingar 

mellan kvinnligt–manligt. Växlingarna mellan könsroller menar Anna Cavallin beror på att 

Tintomara delvis vill “förkläda sig, för att ta skydd och undgå igenkännande, men samtidigt 

innebär bytet av klädedräkt också frihet, ett byte av positioner, av könsidentitet.” 51 När  

Tintomara springer fritt i Kolmårdens skogar gör hon det som aldrig förr: “mycket befrämjad 

– det är också troligt – genom karldrägten, som hon bar.”52 Kvinnokläderna är dock inte bara 

begränsande i meningen att de är fysiskt hindrande. I Makalösa kvinnor diskuterar Tiina  

Rosenberg det hon benämner som “byxroller” i 1600-talsdramer, där kvinnor som uppträtt 

                                                           
44 Ajvide Lindqvist 2010, s. 419. 
45 Ajvide Lindqvist 2010, s.  233. 
46 Almqvist 2000, s. 53. 
47 Almqvist 2000, s. 154. 
48 Almqvist 2000, s. 83. 
49 Almqvist 2000, s. 169. 
50 Almqvist 2000, s. 128. 
51 Cavallin 1998, s. 12. 
52 Almqvist 2000, s. 169. 
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som män i sina roller, i själva verket givits många fördelar: 

 

I manlig mundering lyckas kvinnor åtminstone temporärt bli subjekt. Detta gäller både de historiska 

kvinnor vilka levt som “män” och kvinnor i manskläder på teaterscenen och i litteraturen. Som en väg 

att komma upp sig är den manliga klädedräkten effektivare för kvinnor än kvinnokläder för män.53  

 

Rollbytet mellan kvinnligt och manligt kan ses som att kvinnan söker sig till mannens plats. 

Hon kan “komma upp sig”, och därmed aspirera på hans position. Detta är det “hotfulla med 

Tintomaras glidande mellan könsidentiteter”54, enligt Cavallin. Tintomara söker sig ständigt 

till den manliga sfären genom att uppträda i manskläder, och i dessa företar hon sig olika 

manligt kodade handlingar som att skjuta och jaga i skogen. Tintomaras bror uppmanar henne 

att iklä sig manskläder, som för att skydda sig mot hotande faror: “Tomara! kom, sätt din 

gosshatt på. Det är ej dumt för en flicka att gå gossklädd, när hon har så långt att vandra om 

nätterna.”55 Den vanligaste orsaken till att kvinnor under 1700-talet klädde sig i manskläder 

var, som i Tintomaras fall, troligen just flykt.56 Möjligheten att försörja sig var större som 

man än som kvinna, något som bekräftas i att Tintomara utklädd till pojke får husrum hos 

Onkeln och friherrinnan på Stafsjö samt har möjlighet att ta värvning i kungens musikkår. 

Hon färdas till större delen av berättelsen ensam utan beskydd eller en medföljande man. 

Detta undanglidande från de samtida förväntningarna på en kvinnas roll, där hon ska befinna 

sig på sin förväntade plats, kan med stor sannolikhet ses som hotfull mot den patriarkala 

maktstruktur som styr hennes samtid.  

För Teresa i Lilla Stjärna är jakten på identitet också en fråga av stor vikt. Hon passar 

inte in i rådande normer, hon behärskar inte det sociala spelet och att interagera med andra 

människor. Hon längtar snarare efter att tillhöra en värld där hon inte behöver vara människa, 

samma längtan till det djuriska som bärs hos Tintomara. “Att sjunka genom jorden eller flyga 

upp bland molnen. Båda vägarna var stängda för henne. Hon önskade att hon var ett djur, hon 

önskade att hon var någon annan.“57 Snart kommer Teresa i kontakt med termen “nättrolla”, 

det vill säga att skriva provocerande åsikter på olika internetsidor enbart för att skapa en re-

                                                           
53 Tiina Rosenberg, “Om heteronormativ historieskrivning”, Makalösa kvinnor. Könsöverskridare i myt och 

verklighet, Eva Borgström (red.), Göteborg: AlfabetaAnamma 2002, s. 260. 
54 Cavallin 1998, s. 15. 
55 Almqvist 2000, s. 98. 
56 Jonas Liliequist, “Kvinnor i manskläder och åtrå mellan kvinnor”, Makalösa kvinnor. Könsöverskridare i myt 

och verklighet, Eva Borgström (red.), Göteborg: AlfabetaAnamma 2002, s. 68.  
57 Ajvide Lindqvist 2010, s. 144. 
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aktion hos andra användare. Teresa börjar ägna sig åt detta, och känner sig nöjd, tillfreds med 

att vara ett troll. “Massor av tjejer hade läst vad hon skrivit och känt sig tvingade att ge syn-

punkter på det. För hon var ett troll. ‘Jag är ett troll.’ Det passade henne fint. Hon levde i 

människornas värld trots att hon hade blivit bortbytt i vaggan och egentligen hörde till den 

mörka, vilda skogen.”58 I en dikt som Teresa publicerar på ett internetforum syns denna jakt 

efter identitet: 

 

Alla människor heter egentligen något annat/ Inuti varje människa finns en annan människa/ Pratet säger fel och 

bakom orden finns andra ord/ Vi syns bara när det är mörkt/ Vi hörs bara när det är tyst. 59  

 

Theres är likt Tintomara och Teresa också fundersam över sin identitet. Efter att Theres fos-

terföräldrar har dött tar deras son Jerry hand om henne. Theres växlar likt Tintomara mellan 

de roller hon uppträder i. Theres rörelseyta är främst begränsad till hemmet, men detta hindrar 

henne inte från att skapa sig olika identiteter. Hon är diktarjaget Bim som skriver poesi på 

internet och artist-alter egot Tora som deltar i musiktävlingen Idol; men hon är också Varg, 

och Liten. När Theres först får kontakt med Teresa via ett internetforum använder Theres sin 

knapphändiga grammatiska förmåga för att beskriva sig själv: “När jag heter bim skriver jag 

lite dikter när jag heter tora sjunger jag när jag heter Theres gör jag ingenting men jag heter 

också varg och biter och heter liten som är i sitt rum för att dom stora vill äta henne vad heter 

du.” 60 

 Theres olika roller hjälper henne att leva i samhället på ett sätt som hon inte hade kun-

nat göra om hon enbart varit Theres, den trettonåriga tjejen. Som hon skriver, är hon rädd för 

att bli äten då hon är i sin Liten-identitet, men då hon är i Varg-identiteten är hon själv den 

som biter. Liten är den mest underlägsna av hennes karaktärer. Hon är omyndig och har tro-

ligtvis någon form av psykisk störning som gör det svårt för henne att interagera med männi-

skor i sin omgivning. Hon är den svaga flickan som blev inlåst i en källare, i ett ständigt be-

hov av en mans beskydd för att ens överleva dagen.  Genom att skapa sig en annan roll och 

karaktär skapar hon sig också andra möjligheter. Även Teresa kräver en annan identitet för att 

möjliggöra andra livsvillkor. Dessa roller kan liknas vid Tintomaras könsöverskridande kläd-

                                                           
58 Ajvide Lindqvist 2010, s. 166. 
59 Ajvide Lindqvist 2010, s. 233. 
60 Ajvide Lindqvist 2010, s. 234. 
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byten, då den maskulina “byxrollen” ger Tintomara större möjligheter i samhället än vad hen-

nes kvinnoroll kan ge. 

Behovet av multipla identiteter pekar på att rådande könsroller är allt för snäva. Det är 

helt enkelt omöjligt för karaktärerna att vara allt de vill vara, göra allt de vill göra, och samti-

digt hålla sig till alla de rådande normer och genuskontrakt, utan att bryta något av dem. Ge-

mensamt för karaktärerna är behovet av att byta identitet för att kunna spela ut hela sitt regis-

ter, att vara sina fullkomliga jag. Att växla mellan människa-djuridentitet leder till att de i sin 

djuriskhet inte bara är okvinnliga utan omänskliga. De är oförmögna att återskapa eller in-

finna sig i den patriarkala hierarkin. De vill leva som djur, i naturen och bortom människornas 

närhet, och infinner sig därför inte i sitt reproduktiva genuskontrakt som deras kvinnokön 

hade bundit dem vid. Detta skapar en hotfullhet mot maktstrukturerna i såväl Tintomaras som 

Theres och Teresas samtid. När en karaktär inte går att fullt ut identitetsbestämma, indela i 

genus och kön, skapas mystik och hotfullhet. 

 

2.2 Den farliga kvinnan 

2.2.1 Brottsligheten 

Människan är människans varg. 61 

“Illavarslande profetior och suggestiva upprepningar” menar Yvonne Leffler är två av de be-

rättartekniska grepp som Almqvists texter till stor del bygger på. Tekniken är typisk för 

skräckromantiken, och genrens önskan om att skapa en ödesstämning och bibehålla känslan 

av mystik. 62 En skräckromantisk berättelse bygger nämligen ofta på att intrig och komposit-

ion baserats på ett känsloengagerande mysterium.63 Gemensamt för Drottningens Juvelsmycke 

och Lilla Stjärna är, förutom de mystiska kvinnliga karaktärerna, det tidigt avslöjade brottet. 

Redan i inledningen av Lilla Stjärna beskrivs flickornas massaker under Allsång på Skansen, 

varefter hela berättelsen ägnas åt att reda ut de händelser som lett flickorna till denna spekta-

kulära situation. I Drottningens Juvelsmycke är intrigen betydligt trassligare. Redan innan 

Tintomara presenteras som en levande karaktär (vilket sker i sjätte boken) får läsaren veta att 

hon kommer att avlida, att hon eftersöktes av polisen, att hon var en mystisk androgyn, då 

hennes lik i fjärde boken undersöks av två kirurger. Utgången av flickornas öde är alltså redan 

                                                           
61 Ajvide Lindqvist 2010, s. 207. 
62 Leffler 1991, s. 51. 
63 Leffler 1991, s. 38. 
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avslöjad i intrigen, innan själva fabeln inletts. Detta förtar för dess skull inte känslan av 

mysterium kring karaktärerna. Leffler menar att det är “i de scener som domineras av kvin-

norna, i de vardagliga situationerna i hemmen, som intrigen byggs upp och en psykologisk 

skräckstämning skapas.  Vid skildringen av romanpersonernas inre konflikter och spelet mel-

lan personerna förs intrigen fram på ett underliggande psykologiskt plan.” 64 Det kan ses som 

att uppbyggandet av den hotfulla kvinnliga karaktären inleds redan i skildringen av flickornas 

uppfostran och uppväxt, i deras hem, sedan intensifieras i sin ödesstämning på grund av det 

tidigt avslöjade brottet, och därefter utreds och ges förklaring allteftersom berättelsen fortlö-

per. 

Genusstereotypen för den väna, menlösa och följsamma kvinnan bryts inte bara av ti-

digare nämnda identitetsskiften, men också av att flickorna begår brott, och/eller uppvisar 

opålitlighet och motstånd, drag som inte passar in i denna norm. I Lilla Stjärna uttrycker The-

res tidigt en abnorm våldsamhet. När hon finner en morakniv i den källare där hon hålls inlåst 

börjar hon hytta med den mot fönstret, som för att hålla de farliga makterna ute. Morakniven 

är startskottet för en av många incidenter: “När Lennart låste in den hämtade hon ett stämjärn, 

en skruvmejsel, en såg. Hon la verktygen omkring sig på sängen som en arsenal av vapen att 

ta till när De stora kom. [...] Hon ville bara ha verktygen som en häxcirkel, en besvärjelse runt 

sig där hon satt på sängen.”65 Flickan känner sig enbart trygg om hon har verktyg omkring 

sig, om hon har möjlighet att försvara och skada. Hon uppvisar tidigt ett motstånd mot de 

starkare makterna. Hon tänker inte lägga sig utan ett slagsmål.  

Lennart och Laila uppmärksammar att Theres ständigt verkar leta efter något. En dag 

ser Laila vad Theres har skrivit på en skrivmaskin, och förstår vad det är flickan söker. “Var 

kärlek hur kärlek färg känns hur det finns var.” 66 Flickan letar efter kärlek, och är på jakt ef-

ter detta överallt där hon kan komma åt det, i hemmets alla föremål. En dag faller Laila nedför 

källartrappan och skadar sig så att hon inte kan ta sig upp. 

 

Med sitt grumlande medvetande tänkte Laila: Hon kan hela. Hon kan göra mig hel. Hon är en ängel. 

Laila öppnade sina darrande läppar. “Jag är här. Hjälp mig.” Flickan rätade på sig och sa: “Syns inte. 

Syns inte.” En avvikande form skymtade i utkanten av Lailas synfält. En hammare. Flickan höll en 

hammare i handen. Laila försökte skrika. Det blev bara ett gnyende. “Nej”, viskade hon. “Vad ska du 
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göra vad ska du–”. “Tyst”, sa flickan. “Öppna titta.” Sedan slog hon hammaren mot Lailas tinning. En 

gång, två gånger, tre gånger.67   

 

Hennes beteende har totalt vilselett Lennart och Laila, som in i sista sekund tror att Theres är 

den “hemmets ängel” som de så gärna önskar henne vara. Illusionen om den väna, oskyldiga 

flickan bryts tvärt. Scenen blir ett konkret uttryck för hur en mördare skapas, bokstavligen, av 

brist på kärlek. Theres behöver se kärleken för att förstå att den finns, och när hon inte gör det 

måste hon ta hål på de föremål som innehåller kärleken, så att hon kan uppleva den.  

Theres förklarar senare fenomenet om kärlekens rent fysiska egenskaper för Jerry: 

“Blod kommer sen. Först rök. Lite grann, bara. Röd. Men sen är den slut. Man kan inte hitta 

mer. Men den lilla får man. Det är kärlek. Tror jag. “68 Theres fortsätter att jaga kärleken på 

det enda sätt hon kan nå den: genom att döda människor. Men det är enbart vuxna människor 

som Theres är ute efter. På sin audition inför Idol utövar Theres ett intagande lugn över de 

oroliga ungdomar som har samlats för att sjunga inför juryn. Theres talar med de unga flick-

orna, och orden hon säger är förebådande för hennes senare handlingar.  

 

“Du är liten. Dom är stora. Dom gör illa. Dom ska bli döda. Dom är arga för att dom ska bli döda. Du är 

liten. Du ska inte bli död.” 

“Hur då, menar du?” 

“Du ska leva alltid. Du har inte ont. Du gör inte ont. Du har fin sång i huvudet. Dom har fula ord. Du är 

mjuk. Dom är hårda. Dom vill ha ditt liv. Ge inte ditt liv till dom. Ge inte tårar. Var inte rädd. “69 

 

Theres talar till de unga flickorna likt en dödsängel, som lovar ett slut på det förtryck och den 

rädsla som de alla upplever att “de Stora” utsätter de för. Hon har insett sin förmåga att samla 

sin flock av flickor runt sig, att de tillsammans är starka och kan bryta ner de förtryckande 

strukturerna runt omkring dem. Precis som Theres tidigare samlade verktyg i en häxcirkel 

omkring sig, samlar hon nu istället unga flickor. Deras motstånd är lika potentiellt farligt som 

knivarna och sågarna. Flickorna accepterar inte det yttre hotet från de vuxna, de gör ett starkt 

motstånd mot allt som upplevs som förtryck mot dem.  

 När Theres och Teresa får kontakt via ett internetforum är detta starten för vad som 
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senare ska bli deras “vargflock”. Båda flickorna har ett stort intresse för djur i allmänhet, och 

vargar i synnerhet. De attraheras av vargens förmåga att ensam vara stark, och Teresa fantise-

rar om sig själv i vargskepnad: “Tänderna, smidigheten, farligheten. Ensamvarg. Hon var en-

samvargen som strök genom villaområdena och skrämde slag på de ängsliga små männi-

skorna som genast ringde lokaltidningen.” Hon inser dock snart att flocken är lika viktig för 

vargen som den ensamma styrkan. “Ensamvargen må vara en romantisk bild, men i praktiken 

handlar det om ett djur som är förutbestämt att dö.” 70 

 Rädslan för det främmande är ett återkommande drag i romanerna och åberopas ofta 

som en orsak till uteslutning. En ensamvarg som lever på sina egna villkor är dömd till att 

skickas ut ur flocken, med döden som enda framtidsutsikt. Detta drabbar också Tintomara. 

Hon är på flykt undan ett brott hon inte begått med ont uppsåt, utan enbart av kärlek för sin 

mor, en av de få människor hon någonsin älskat; stölden av Juvelsmycket.  “Det fans en gång 

en sjuk, hvars hela sjukdom var, att ingen glädje mera ega. Hon hette Clara och var min mor, 

jag ville göra henne frisk. [...] Hon kunde bli frisk genom en stor glädje. Jag kan icke utförligt 

berätta härom; men jag tog bort smycket en afton för att visa det för min moders ögon. Min 

mening var att bära det hit nästa dag. “71 Livet därefter blir en kamp för henne, att som ensam 

flicka överleva i samhällets hårda patriarkala struktur. Det enda hon kan göra är att gömma 

och förklä sig, som Adolfine menar: “Han bär denna förklädnad till undvikande af en för-

skräcklig fara. Fängelse och död hota Lazulis hufvud – för Guds skull, upptäck det ej! “72 

Den som inte lever i enlighet med samtidens normer är dömd att gå under likt ensam-

vargen. När Tora Larsson, Theres’ Idol-alter ego, röstas ut ur tävlingen, skapar detta upprörd-

het hos både Teresa och hos användare på det varg-internetforum där hon brukar skriva. En av 

användarna jämför Tora med vargen, som fruktas och jagas bort: “Att det var samma sak. 

Rädslan för det främmande. Om något inte betedde sig på ett förutsägbart och godkänt sett så 

blev det utstött, bortröstat hur vackert och naturligt det än var.”73  

Hirdman menar att det är förnuftet “som skapar det universellt mänskliga, det som 

skiljer ‘oss’ från djuren.” “Oss” är givetvis mannens norm, där kvinnans plats befinner sig i 

mellanrummet mellan djur och människa, som en slags halvfärdig varelse som inte utvecklats 
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fullt ut åt något av hållen. 74 Svävandet mellan de djuriska och de manliga sfärerna bidrar till 

hotfullheten genom att flickorna överskrider sin kvinnliga identitet. Detta kan bara leda till att 

de antingen aspirerar på mannens position, eller att de antar djuriska egenskaper och blir 

omänskliga. Vilket slutresultaten än blir så anses det oacceptabelt. 

Theres och Tora börjar mötas och skriva låtar, där sångtexterna handlar om att bita 

ifrån, att flyga iväg. Texterna uppmärksammas och igenkänningsfaktorn är stor hos flickor i 

liknande ålder, flickor som på något sätt har lidit i livet. Tjejerna bildar tillsammans en 

“flock”, som en av dem beskriver som “[...] ett gäng losers som gillar era låtar. Och vi är far-

liga. Jävligt farliga. “75 Flickorna har troligen alla känt sig dominerade av den samhällshie-

rarki som har placerat dem i botten, dömda till att ätas snarare än att äta. När de utstötta flick-

orna bildar sin egna “vargflock” stärker detta flickornas självförtroende, konstaterar Teresa. 

“Vi var dom döda. Vi behöver liv.” 76 Och liv tar de.  

Deras gemensamma mördande inleds med en tortyrhämnd på musikproducenten Max 

Hansen under närmast rituella former, och går sedan vidare till en massaker mitt under tv-

sändningen av Allsång på Skansen. När en kvinna antar manlig aggressivitet, är den stereo-

typa föreställningen att hon förlorar både sin naturliga kvinnlighet, och slutligen också sitt 

förstånd, något som Mary Anne Ferguson diskuterar i essän “Hur män skildrat kvinnor”. Som 

exempel framhåller hon Shakespeares lady Macbeth, som på grund av sitt vållande till Dun-

cans död blev vansinnig.77 I Lilla Stjärna införlivas denna stereotyp i att Theres och Teresa 

efter att de utfört sina första mord förlorar kontrollen över sin aggressivitet och börjar utföra 

rena terrorhandlingar. Deras mänskliga förstånd försvinner och övergår i ett djuriskt instinkt-

stänkande och en törst för blod. När Teresa börjat mörda byter hon dessutom namn till Urd, 

då hennes gamla flicknamn gått förlorat tillsammans med hennes “kvinnlighet”. I slutscenerna 

av berättelsen är transformationen av flickorna nästan total: 

 

Blodiga ansikten lyftes och tänder blottades, de fasthållna fyllde sina lungor med luft och Linn som låg 

intill kravallstaketet med ett brutet ben drog sig upp till sittande och stämde in. Ur fjorton strupar steg 

samma tjut, ett stigande och fallande ylande med ett enda budskap. Vi finns. Frukta oss. Sedan kom nya 
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vakter, nya kapabla händer och hjälptes åt för att slita bort och oskadliggöra vilddjuren som nästlat sig 

in bland människornas boningar.78 

 

Flickornas mord och attacker är allt annat än prydliga; det är ett frossande i verktyg, tortyr och 

sönderslitande, varefter de slutligen lämnar offret i en blodig röra av diverse kroppsvätskor. 

Deras våldshandlingar strider mot den typ av brottslighet som historiskt sett har ansetts vara 

“kvinnlig”, sådana brott som främst hänfördes till hennes listighet så som bedrägerier, för-

falskningar eller förgiftning. Birgitta Svensson menar i essän ”Könets destabilisering – Kvin-

nor som våldsverkare och gärningsmän” att “manliga” brott generellt har betraktats som be-

tydligt mer våldsamma och aggressiva. 79 Genom att en kvinna överskrider gränsen för de 

“kvinnliga” brotten och träder in i den manligt kodade våldssfären, menar Svensson att hon 

överstiger sin tilldelade roll och destabiliserar samhällets könsordningar. Svensson diskuterar 

kriminalbiologen Cesare Lambrosos syn på brottsliga kvinnor under 1800-talet, som menade 

att kvinnor som begår brott gör ett dubbelt gränsöverskridande. Dels bryter hon mot sam-

hällets lagar, men även de normer som präglar hennes kvinnoroll.  

Då Tintomara i manskläder tar värvning i kungens musikkår, har hon redan till utse-

endet klivit in i den manliga sfären och omvandlat sin kvinnlighet. Hon har övergett hemmets 

sfär. Hon är en tjuv på rymmen. Hon har lurat sin omgivning och bytt identiteter. Hon blir 

upptäckt och orsakar i oordningen blodutgjutelse. Hon har skadat en man rent fysiskt, som det 

yttersta beviset på hennes motstånd och potentiella hotfullhet. 80 På grund av detta lurendrejeri 

menar Reuterholm att Tintomara “får känna en allvarsam skrämsel”, även om han vill “henne 

lika litet ondt, som E.K.H hertigen” själv. Hertigen håller med, och menar att “[d]enna kame-

leont, som under alla drägter och former gäckat hela verlden, bör visserligen få erfara någon-

ting starkt, som sätter en passande hållning på hennes karakter och gör henne ännu mer inta-

gande.” 81 En kvinna som beter sig typiskt okvinnligt förtjänar alltså att bestraffas. Normen i 

samhället kräver att hon måste bli satt på sin plats igen, så att hon lägger ifrån sig sina manligt 

aggressiva attribut och blir en ljuv varelse igen.   
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2.2.2 Mördande skönhet 

Hvad du är vacker, flicka! – Kronjuveler kring ditt hår, ja så skall det vara. 82 

Ett ofrånkomligt ämne gällande kvinnliga stereotyper är utseendet. Ruth Nilsson diskuterar 

hur kvinnorna redan på 1700-talet ständigt klagade över “att de uppfostras till att bli fåfänga 

och koketta, detta därför att männen lättare skall kunna härska över dem.”83 Visst kräver få-

fänga alltid en betraktare, och normen är att den kvinnliga fåfängan utövas för den manliga 

blicken.  

Gemensamt för Theres och Tintomara är att de inte verkar fästa särskilt stor vikt vid 

utseendet och att de uppfattas som vackra. Teresa däremot lider mycket av sitt utseende. Hon 

jämför sig med de populära flickorna i sin skola och inser att de har allt som hon inte har. Hon 

gör några tafatta försök till att träna och sminka sig utan tillfredsställande resultat. Samtidigt 

upplever Teresa en stor tomhet i sitt liv, en tomhet som endast Theres kan fylla. Redan då 

Teresa först ser Theres på TV, som deltagare i Idol, finner hon sig starkt dragen till den unga 

flickan med den vackra rösten. När flickorna lär känna varandra börjar Teresa uppvisa vad 

som kan likna förälskelse inför Theres. Hon blir betagen av hennes förtrollande skönhet och 

brutala äkthet och råhet. “Det var berusande och ganska obehagligt. Hon var inte herre över 

sig själv längre. De tunna hårstråna på hennes underarmar saknade Theres närhet, värmen från 

kroppen vid hennes sida. Ja. När hon granskade sin längtan fann hon att den såg ut just så: 

hon ville vara intill Theres.”84 I frånvaron av Theres drabbas Teresa av en svår depression och 

blir medicinerad med antidepressiva tabletter.  

Yvonne Leffler menar att den skräckromantiska hjältinnan består i att vara vän, oskyl-

dig och jungfruelig i sin gestalt, medan antihjältinnan, den onda kvinnan, är hennes motpol. 

Hon har “[...] oftast en vild tjuskraft som väcker sexuell åtrå hos männen. Hon framstår som 

farlig för männen därför att hon är sexuellt lockande. Genom att hon vet att utnyttja detta be-

härskar hon honom och får makt över honom.”85  Theres införlivar denna stereotyp då hon är 

en livsfarlig mördare men ser ut som en älva, som inte bara förvrider huvudet på Teresa, utan 

även på den avdankade musikproducenten Max Hansen. Efter Theres’ medverkan i Idol kon-

taktar han henne, då han finner Theres “[...] vacker som en docka och samtidigt iskall på ett 
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sätt som var både frånstötande och upphetsande.”86 Han kan inte sluta tänka på henne och gör 

allt i sin makt för att få henne att signera ett skivkontrakt med honom. 

Likt en gotisk antihjältinna förvrider även Tintomara huvudet på såväl män som kvin-

nor i sin närhet. Förutom Clas Henrik, Ferdinand, Amanda och Adolfine, som alla blir be-

tagna av Tintomara, förtäljer historien att andra fallit för henne med ödesdigra konsekvenser. 

Herman Adolf Mannerhjelm “banade sig sjelf vägen till döden för en hexas skull”, friherre 

Hedensköld “red på sin engelska häst i sporrstreck mot Haga grindar och krossade sin panna 

dervid”, vilket “skall hafva skett för ett förföriskt troll” och Severin Nichols döda kropp “blef 

igenfunnen vid Strömsborg om morgonen efter den natt, då han förgäfves anropat ett skönt 

spökes ynnest inom operans murar”. “Denna hexa, detta troll, detta spöke”, som aldrig äls-

kade männen tillbaka, var alla Tintomara. 87  

 Att både Tintomara och Theres har fostrats in i olika genuskontrakt, där deras omgiv-

ning har särskilda förväntningar på deras beteenden, leder till att deras gränsöverskridningar 

uppfattas som hotfulla. Vid undersökningen av Tintomaras kropp minns förste kirurgen hen-

nes röst då hon “[...] än med det smekande, ytterst intagande uttrycket af en lidande siren ville 

undandraga sig oss; än helt hastigt med spotsk stolthet antog tonen af ett motvärn, som nästan 

kunde tyckas manligt.”88 Undandragande, passivitet och att vara ett offer anses vara kvinnliga 

egenskaper, medan motstånd och motvärn är maskulint kodat.89 Tintomara besitter båda egen-

skaper, där hennes manliga egenskaper gjort henne till en gränsöverskridare.  

Att vara så vacker och tilldragande att det rentav blir farligt, kan ha sitt ursprung i “si-

renmyten”, som just handlar om hotfulla kvinnor. Cavallin menar att Tintomara skrivs in “i en 

mytisk tradition av farligt lockande – företrädesvis kvinnliga – väsen”, genom att hon under 

kirurgernas undersökning av hennes kropp refereras till som just “siren”. Cavallin refererar till 

Jane Gallop när hon beskriver sirener som varelser kända för att locka män i fördärv med sin 

undersköna sång. 90 Både Theres och Tintomara passar in i “sirenmyten”. Inte nog med att de 

bär en ovanligt förfinad musikalitet inom sig, de är dessutom så vackra att det rent av är far-

ligt, med dödliga konsekvenser. De bär en skönhet som förvrider huvudet på såväl män som 
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kvinnor. Däremot är det enbart männen som i romanerna faktiskt dör för kvinnornas skull. 

 Mary Anne Ferguson diskuterar tre allmänt “manliga” sätt att se på kvinnor genom 

tiderna, där att en kvinna kan placeras in i häxa/hora/gudinna-facken.91 Antingen tillhör hon 

en av kategorierna, eller så införlivas de alla i en och samma person. Om en kvinna är vacker 

och använder sin tunga och sitt kön, sina “vapen”, för att minska mannens tillförsikt till sin 

egen betydelse, då är hon en “hora”, en brottsling som förtjänar att dö. En kvinna som anses 

ha övernaturliga förmågor eller oförklarliga karaktärsdrag brändes under medeltiden på bål 

under benämningen “häxa”, och återigen införlivas mytbilden om att en kvinna med makt 

eller övertag över männen förtjänar att dö. Om kvinnans egenskaper var mäktiga, men ansågs 

ha förmånliga egenskaper, då benämns hon istället som en “gudinna”. Både i Tintomara och 

Theres införlivas i någon mån häxa/hora/gudinna-bilden någon gång. Flickornas skönhet och 

gudabenådade musikaliska och konstnärliga talang är rent av gudomlig. Den ger upphov till 

njutning och välvilja hos omgivningen. Deras karaktärer är dock “förtrollande” likt en häxas 

besvärjelse, skönheten är farlig och lockande. De använder inte sin skönhet till att göra män-

nen i sin närhet tillfreds. Theres accepterar inte Max Hansens försök till närmande, och Tin-

tomara flyr undan både de män och kvinnor som lockas av hennes skönhet. Ferdinand bekla-

gar sig över hur han, trots Tintomaras alla gränsöverskridande handlingar, finner sig älska 

henne:   

 

Ach, hvad efterfrågar hon? hvad bryr hon sig om? hon har händer, som taga! store Gud, om jag djupt 

kunde fästa i min själ en hexas bild – kan någon räkna, hur många hon har dödat? – en hexa, som allting 

tager och intet gifver – hon har sjelf uppmanat mig att tro det om sig – ach! med hvilka ögon var det, 

hon uppmanade mig dertill? [...] ändå blir summan inunder hela min addition – kärlek!92  

 

Det farligt lockande gör flickorna farliga och straffbara. En kvinna som är alltför vacker och 

talangfull utan att detta innebär några fördelar för männen i hennes omgivning, blir hotande 

för den patriarkala maktstrukturen. Kvinnan ska enligt normen inte provocera männens för-

nuft. Hon ska inte sätta familjeliv och äktenskapsrelationer på spel genom sin förtrollande 

lockelse. Detta gör henne till en fara för familjelivet såväl som för mannens egna liv; han ris-

kerar att bli vansinnig. Den undersköna “sirenkvinnan” motsätter sig helt idealet om kvinnan 
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som hemmets ängel. Hon blir en gränsöverskridare, som på grund av sina oförutsägbara hand-

lingar också genererar oförutsägbara, och därmed hotfulla, konsekvenser.  

Så sker även med Theres i hennes relation med Max Hansen. Hon och Teresa möter 

honom på hans hotell för att förhandla om Theres skiva, men Hansen försöker förgripa sig på 

henne. Theres står emot genom att hugga honom i ryggen med ett trasigt champagneglas. 

Theres är inte rädd. Hon vet att hon kan döda honom om hon vill. Max Hansen slutar ändå 

inte fascineras av Theres, utan går med på att göra en skiva med henne. “Åsynen av den ljuva 

varelsen sände en stöt av skräck genom honom”93, tänker han då han får syn på henne första 

gången efter deras våldsamma möte. Den ljuva skönheten i kombination med faran är något 

som inte slutar att utöva enorm lockelse på honom. I enlighet med sirenmyten är detta något 

som tillslut blir hans undergång.  

Ferguson skriver om sexualpolitikens betydelse för framställningen av kvinnan. Hon 

menar att det är benämningen av “det system med vars hjälp männen har hållit kvinnorna un-

derordnade.”94 Hur pass värdefull en kvinna är i samhället avgörs helt av till vilken nytta hon 

är för männen, och på grund av detta är kvinnan beroende av mannen. Sexualpolitiken införli-

vas starkt i båda romanerna. Max Hansen ser sina chanser att utnyttja Theres röst och utse-

ende för att tjäna stora pengar och nå högst i hierarkin av musikproducenter, samtidigt som 

han förväntar sig att kunna utnyttja henne kroppsligen. Han betraktar Teresa, som följer med 

Theres på deras möten, som “ett monster”, en ful, tråkig och för honom helt oanvändbar ka-

raktär, vilket gör att han ständigt tvingar henne att hålla sig utanför. Han ser ingen potential i 

att kunna utnyttja henne för egen vinning och lämnar henne därmed åt sidan. Theres däremot, 

ser han till att utnyttja allt han kan. När hon har gjort klart för honom att han inte kan röra 

henne kroppsligen, försöker han istället suga ut mesta möjliga ur hennes talang. Efter en dag 

av inspelning i studion återvänder Theres till Teresa, utmattad och svag, men en femhundra-

lapp rikare. Det blir genast klart för Teresa att hennes vän utnyttjats mer än vad som är accep-

tabelt även i studion, att hennes artistkarriär bara är en annan form av prostitution. Hon minns 

hur Max försökt förgripa sig på Theres på hotellrummet:  

 

Hur han hade velat utnyttja Theres, ta något ifrån henne, äta henne, sluka henne och dessutom doku-

mentera det så att han skulle kunna återuppleva alltihop. Egentligen var det samma sak som hade hänt i 
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studion, bara på ett allmänt godkänt sätt. Theres hade någonting som de ville ha. De skulle suga det ur 

henne, paketera det och sedan sälja resultatet till högstbjudande och det enda Theres fick var den där 

papperslappen som låg slängd i slasket.  95 

 

Tintomara är på samma vis en karaktär vars skönhet och talang gör henne åtråvärd, först på 

operan och senare i de flesta sammanhang hon hamnar. Eva Adolfsson menar i I Gränsland 

att Tintomara är ett lekande kärleksväsen, som i egenskap av detta också blir ett offer, ständigt 

på flykt från manliga krafter som vill utnyttja hennes lekfullhet “varje gång hon uppträder 

som kvinna i ett kärleksförhållande”.96  Sexualpolitiken som råder i hennes samtid tvingar 

henne automatiskt in i offerrollen så fort hon uppträder som kvinna, som att hennes kön berät-

tigar andras utnyttjande av henne. 

Som Hirdman skriver har mannen varit “kvinnans förkroppsligade fängelse men oftast 

enda frihets möjlighet”.97 Genom att använda sin kropp kan kvinnan utöva strategier för att 

skapa sig själv frihet och makt. Detta gör hon genom att utnyttja mannens svaghet, men hon 

måste likväl alltid gå just via mannen. Theres och Teresa har insett att de kan använda Max 

Hansens makt för att producera en skiva och därmed nå ut med sin musik till likasinnade unga 

flickor. De är dock smärtsamt medvetna om att denna väg måste gå via Hansen, trots hans 

opålitlighet. De vet att deras chanser att på egen hand skapa sig en väg inom musikindustrin är 

obefintlig. För att Max Hansen är man och har en tydligare given plats i samhällshierarkin är 

han den enda som kan hjälpa flickorna med skivan. På samma sätt inser Reuterholm sitt mak-

tövertag över Tintomara då han beslutar om hennes skenarkebusering. Han är förtjust i henne 

och vill inte se henne avlivad, och bestämmer sig för att enbart skrämma henne: “Hon skall 

tro sig dödad, men förvånad finna sig i ett lefvande tillstånd, och föras till gårdar och rum, 

dem (som jag säkert hoppas) hon en gång skall kalla sitt himmelrike, när hon hinner bli mer 

upplyst derom, och får förstånd i sådana ämnen.”98 Han verkar, inte utan viss njutning, inse att 

hennes liv ligger i hans händer och att han är “hennes frihets möjlighet”. Men än har hon inget 

förstånd; för detta ska hon bestraffas. Kvinnorna vinner vissa fördelar på grund av männens 

svaghet för deras skönhet, men dessa fördelar bestäms likväl efter männens villkor. Som Ca-
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vallin menar, “[...] tycks det vara livsfarligt att som kvinna ens komma i beröring med något 

annat än det den heterosexuella diskursen föreskriver.” 99 

På andra sidan spektret står fulheten, den som i Lilla Stjärna representeras av Teresa. 

Troligen är det inget verkligt fel på hennes utseende, men hennes drag stämmer inte överens 

med normerna, de som representeras av de populära tjejerna i hennes skola och de smala 

kvinnokroppar som visas upp i media. Teresa vet om detta, och därför beskriver hon sig stän-

digt som “ful”. Hon kallar sig själv för “troll” och av Max Hansen för “monster”. I gotiska 

romaner representeras ofta fulheten av just monster, varelser som är skönhetens totala mot-

sats, menar Donna Heiland. När varelsen, likt Frankensteins monster, når insikten om sin ful-

het och att det aldrig kommer att kunna uppväcka kärlek, når det samtidigt insikten om sin 

potentiella makt. Sorgen över kärlekslösheten förvandlas till ett beslut om att istället orsaka 

rädsla. Den starka känsla som inte kan användas för att älska omvandlas till hämnd och hat, 

och monstret ger sig ut för att inspirerad av hatet mörda.100 Teresa passar inte in i något av de 

traditionellt manliga sätten att betrakta kvinnor. Hon hamnar utanför och blir således hotfull, 

ett “monster” som i sin saknad av att älskas och få bli älskad ger sig ut på en hämndaktion 

mot allt i samhället som förvägrat henne denna kärlek. Hon börjar med att sprida hat över 

internet i olika forum, för att sedan ge sig ut tillsammans med Theres för att mörda. Genom att 

avliva människornas kroppar tar flickorna tillbaka den kärlek, de insuper den röda röken, som 

de inte fått av människorna som levande. Morden är en ren hämndaktion, driven av bristen på 

kärlek. 

Leffler menar att kriminalitet, erotik och vansinne bär ett genomgående samband i den 

svenska skräckromantiken. Inte sällan drabbas huvudkaraktärerna av vansinne, och detta till-

sammans med “galningens oberäkneliga beteende” menar Leffler “spelar en påfallande viktig 

roll för skräckskildringen i de inhemska romanerna.” Detta menar hon kan ha sin förklaring i 

dåtidens (1800-talets) “tilltagande intresse för psykologiska fenomen och psykiatri.” 101 

Gränsöverskridandet är typisk för gotisk litteratur, menar Donna Heiland, som anläg-

ger ett feministiskt perspektiv i tolkningen av gotiska romaners maktstrukturer. Då köns-

rollerna under 1800-talet blev allt mer utmejslade och isärhållande blev idén om gränsöver-
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skridande också oundvikligt lockande.102 Det enorma våldet hos flickorna som skildras av 

Ajvide Lindqvist kan ses som ett arv av den gotiska traditionen, att genom det sublima upp-

byggandet av hotfulla kvinnokaraktärer slutligen låta det eskalera i total våldsamhet, en total 

dekonstruktion av de förtryckande strukturerna. En del av njutningen i att läsa gotiska novel-

ler, menar Heiland ligger i sättet på vilket skräcken och njutningen kombineras då vi begrun-

dar nedbrytandet av gränser, och försvinnandet av vardagens strukturer.103 Vad händer om de 

normer och regler vi tar för givna plötsligt bryts upp?  

 Våldsamheten riktas mot det som måste elimineras, mot förtrycket. I Ajvide Lin-

dqvists verk ser vi att den enorma våldsamheten sker utan ett explicit uttalat syfte av Theres 

eller Teresa. Det ligger en planlöshet i flickornas mördande, som likväl ändå bär viss symbo-

lik. De första Theres mördar är Lennart och Laila, de som bokstavligt talat hållit henne inlåst 

hela livet. Tillsammans med Teresa mördar hon sedan en butiksägare som betett sig aggres-

sivt mot en snattande ung flicka. Vidare dör Max Hansen som försökt utnyttja Theres på flera 

sätt. På egen hand mördar Teresa sin barndomsvän Johannes, som hon upplever har övergivit 

henne sedan de kommit in i puberteten. Gemensam nämnare för morden är att de alla bär ett 

stråk av hämnd och revanschlusta, ett maktåtertagande från de som på något sätt skadat eller 

sårat. När Teresa skriver ett hotbrev till Allsång på Skansen om deras kommande massaker, är 

hon inte riktigt säker på varför de ska mörda. Hon vet bara att det måste ske. 

 

“Alla vet. Alla känner. Ingen fattar. Idag rinner det över. 

Vi var de snälla små flickorna längst fram. Vi skrek och grät på kommando. Vi dyrkade oss själva när 

ni gjort oss till stjärnor. Vi köpte oss själva av er. ” 

[...] När hon läst igenom vad hon skrivit kunde hon konstatera att allt var sant. Men det handlade inte 

om henne. Ingenting hade någonsin handlat om henne. Kanske var det därför. 104 

 

Berättelsen avslutas av dessa rader, och följs av en epilog som skildrar massakern under tv-

sändningen. “Vi var de snälla små flickorna.” Teresa är medveten om att hon hela livet har 

försökt att spela en roll, som inte passade henne. Varken hon eller Theres vill vara någons lilla 

stjärna, men det är vad som förväntas av dem. “Ingenting hade någonsin handlat om henne.” 

Orden är en ensam flickas förklaring till varför hon måste göra sig hörd. I hela sitt liv har hon 
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passerat som en osynlig vålnad, en missanpassad Teresa. Nu har hon gjort sin röst hörd, nu är 

hon varginnan Urd, och nu är hon redo att bryta ner allt som har förtryckt henne. Inte bara 

som ung kvinna, men som utanför, mentalt sjuk, olycklig, ensam. Likt en lady Macbeth har 

stereotypen av den manliga aggressiviteten tagit över hennes sinne totalt och lett till vansin-

nesdåd.  

 Både Drottningens Juvelsmycke och Lilla Stjärna behandlar olika roller som kvinnor 

måste spela för att överleva i ett samhälle. Rollerna kan ses som både goda och onda, då de 

egentligen inte bär ett ont uppsåt, men i allt sitt gränsöverskridande tvingas bryta ner förtryck-

ande makter vilket leder till onda handlingar. Leffler menar att en tragisk upplösning ofta blir 

slutet på de skräckskildringar som handlar om människans dualism. “Kampen mellan det 

goda och det onda inom huvudpersonen leder i regel till att det onda jaget tar överhand och 

förgör det goda, som i Dr Jekyll och Mr Hyde”, menar hon.105 I Lilla Stjärna är det är det tyd-

ligt att det onda jaget tar överhand; Theres och Teresa börjar mörda även oskyldiga männi-

skor. I Drottningens Juvelsmycke är utgången mer tveksam, där frågan om Tintomaras godhet 

eller ondska möjligen är upp till läsaren att avgöra. Slutet är likväl tragiskt och ondskan tycks 

ändå ha vunnit över godheten, eftersom Tintomara mördas. Vanligen är det i skräckromaner 

just “de mörka, tidigare undertryckta krafterna som tar överhanden”, enligt Leffler.106 

 

Sammanfattning och diskussion 

Med en utgångspunkt i genusteorin har syftet med denna uppsats varit att undersöka hur hot-

fulla kvinnliga karaktärer skildrats av Almqvist och Ajvide Lindqvist; hur de avviker från 

genusstereotyperna, och om de delar några likheter. Vid en jämförelse av verken framkommer 

det att fostran in i könsroller var aktuellt redan vid sekelskiftet 1700–1800-tal och har fortsatt 

in i vår samtid. Isärhållandet mellan manligt och kvinnligt är lika aktuellt i båda verk, där ett 

gränsöverskridande från den kvinnliga till den manliga sfären målat upp en bild av kvinnan 

som motståndskraftig, våldsam och hotfull. Fokus på normen om kvinnan som kropp och på 

hennes utseende är en rådande diskurs som de hotfulla karaktärerna Theres, Teresa och Tin-

tomara genom sina gränsöverskridande handlingar destabiliserar.  

 Det kan ses som att Theres och Teresa visar en större benägenhet att inte acceptera det 

patriarkala förtrycket. Åtminstone uppvisar de större våld än Tintomara. Möjligen beror detta 
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på att de inledningsvis är två som delar upplevelsen av utanförskap, för att sedan utökas till en 

hel grupp av flickor, till skillnad från Tintomara som var ensam i det hela. Tillsammans väljer 

Theres och Teresa att stå upp för sig själva, de accepterar inte att bli förtryckta och de säger 

ifrån med allt möjligt våld för att skapa sig ett annat liv. Tintomaras tillvägagångssätt för att ta 

sig undan genusstereotyperna är något försiktigare – hon byter namn och kläder, men medan 

hennes liv präglas av en flykt undan den regulativa manliga normen beslutar sig Theres och 

Teresa snarare för att det är upp till kamp. De tar sig själva an uppdraget att bryta ner allt de 

inte vill ha i sitt liv. De flyr inte, de jagas inte, de söker upp och skapar rädsla. Gemensamt för 

karaktärerna är att de inhyser en upproriskhet som trots diverse försök till tämjning likväl bry-

ter loss. De hör inte till normen, de tillhör ingen man, utan skapar sig sina egna regler och 

identiteter.  

 Är hotfullheten och motståndet hos Theres, Teresa och Tintomara ett sätt att bryta ner 

de normer som låser fast dem i deras positioner? Möjliggör det en frigörelse? Möjligen är 

karaktärernas beteenden uttryck för att få oss att öppna ögonen för kvinnans situation. De har 

ingenting att förlora, de är redan längst ner på den patriarkala samhällsstegen. De lever i ett 

slags gränsland där deras handlingar och karaktär ständigt växlar mellan ont och gott, barn 

och vuxen, kvinna och man. I detta gränsland kan de till synes ta sig till vad som helst.  

 Respekten för isärhållandet och för mannen som norm, har tidigare varit det som varit 

det “pålitliga” hos kvinnan. Så länge hon har varit skräckslagen för mannen och fruktat ho-

nom, har hon också funnit sig inom sin position som socialt underlägsen. Vetskapen om sin 

underlägsenhet har hållit henne tyst, vid spisen, inom husets fyra väggar, förvisad till hushål-

let. Men den brist på fruktan som infinner sig i Tintomara, Theres och Teresa, är rent för-

ödande för de rådande sociala strukturerna. Berättelserna skildrar kvinnor som inte längre är 

rädda, och genom att sluta vara rädd blir hon plötsligt förmögen till att skapa rädsla, skräck 

och fruktan, främst hos män.  

 En skräckromantisk tradition syns i att kvinnornas inre kamp mellan ondska och god-

het, samt att de i traditionell anda mer eller mindre står under mannens fångenskap likt en 

gotisk antihjältinna. Gränsöverskridande både gällande normer och lagar, skapar en hotfullhet 

och en opålitlighet hos karaktärerna. Den skräckromantiska antihjältinnan skildras ofta som 

ond, full av tjuskraft. Denna stereotyp är mer framträdande i flickorna, än vad den typiska 

jungfrueliga hjältinnan är. Arvet från den svenska skräckromantiken är som tydligast i berät-

telsernas tematik, som kretsar kring kriminalitet, erotik och vansinne, samt i uppbyggandet av 
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“mysteriet”, där berättelsens slut avslöjas redan inledningsvis för att sedan ägna intrigen åt att 

reda ut vad som verkligen hänt. 
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