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I.	  Syfte	  och	  problemformulering	  
Varje gång vi möter en människa placerar vi denna i ett särskilt fack, vi kategoriserar 

människan för att göra omgivningen begriplig. I det stora hela kan man säga att vi med en 

gång ger människan vi möter en könstillhörighet, en klasstillhörighet och en kulturell 

tillhörighet. Men hur gör vi detta?  Hur ser vi från andra sidan gatan att den här personen är 

en man från nordens överklass? Jo, med hjälp av yttre markörer såsom kläder, 

rörelsemönster, i viss mån även det talade språket samt våra kulturella ramar. Det är dock inte 

bara då vi igenkänner andra och kategoriserar dem som vi använder oss av dessa markörer, 

det är även för att uttrycka oss själva som individer och för att få andra att tolka oss som vi 

vill bli tolkade.  

 Just eftersom dessa yttre markörer är så tydliga för hur vi uppfattar individer och 

bygger en bild av vem vi är/vill vara är de tacksamma för författare att använda, till exempel 

för att få fram vissa typfigurer. För hur vet vi att huvudkaraktären är en man eller att 

personen han samtalar med är en kvinna ur medelklassen, om det inte står rakt upp och ner i 

texten? Vad behöver författaren egentligen skriva ut? Syftet med min uppsats är att 

undersöka hur dessa yttre markörer kan uppfattas och tolkas med hjälp av karaktären 

Tintomara i C.J.L. Almqvist roman Drottningens Juvelsmycke. 

 För att uppnå ovanstående syfte ska jag analysera Tintomara med fokus kring hennes 

klädedräkt och hennes rörelsemönster. Anledningen till att jag valt just Tintomara är för att 

hon fritt rör sig mellan olika typroller romanen igenom. Min analys kommer att kretsa kring 

dessa tre punkter: 

1. Vad kan klädedräkterna säga läsaren och romankaraktärerna om Tintomaras identitet i 

Drottningens Juvelsmycke, speciellt i avseendet kön och genus? 

2. Vad har Tintomaras kroppsspråk för betydelse för hur romanens omgivning tolkar 

henne? Finns det några specifikt ”manliga” respektive ”kvinnliga” drag hos 

Tintomara? 

3. Vad spelar våra kulturella ramar för roll i tolkningen av Tintomaras identitet?  Med 

kulturella ramar menar jag främst den västerländska kristendomen, samt 

queerforskning. 
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II.	  Metod	  och	  material	  	  
Under åren har det bedrivits mycket forskning kring Almqvist och hans litterära verk, 

Tintomara har mer än en gång fått stå i strålkastarskenet. Den tidigare forskningen kommer 

att presenteras löpande i texten vid relevant område. Urvalet jag gjort i mitt materialsökande 

har grundats på queeranalyser, dräktanalyser samt analyser som berör Tintomaras identitet ur 

ett ”oväntat” perspektiv. De som inspirerat mig mest är Åsa Mälhammar, vars avhandling om 

narrar samt hennes artikel om detsamma gett ett spännande perspektiv på Tintomara samt har 

ett intressant detaljarbete; Anders Perssons avhandling om Mariagestalten har även bidragit 

med tänkvärda tolkningar, särskilt hur religionen påverkar vårt sätt att tolka symboler. Jag har 

även använt mig av litteratur som inte primärt behandlar Almqvist men ändå är relevanta för 

min analys, till exempel Tiina Rosenbergs böcker om queer och byxroller samt Fanny 

Ambjörnssons bok om queer.  

 Jag kommer inleda min uppsats med ett avsnitt om Almqvist och romanen. Dessa 

avsnitt är tänkta att ge en bakgrund dels till varför det blir intressant att studera religionens 

inverkan av vår analys, dels blir de en ingång till förhållandet manligt/kvinnligt i romanen. 

Efter detta inleds min analys som är uppdelad i tre kapitel; Kläder, Kroppsspråk samt 

Identitet. Kapitlet om kläder behandlar färganalys, könsmarkörer samt en diskussion om 

anagnorisis. Det problematiserar även tanken på Tintomara som androgyn. Nästa kapitel, om 

kroppsspråk, fortsätter med denna problematisering och fokuserar på djurliknelser, hur man 

kan avläsa social status samt även ett kort avsnitt om det talade språkets innebörd för vår 

tolkning. Det sista analyskapitlet avhandlar identitet i förhållandet till kristendomen samt en 

inblick i queerteorin. Avslutningsvis knyter jag an till mitt syfte och förtydligar mina 

slutsatser. 

Hon	  Hen	  eller	  Han?	  

Då jag analyserar Tintomaras identitet kommer visst fokus att ligga på hennes 

könstillhörighet. Detta har lett till att pronomenvalet gett mig visst huvudbry. Jag har 

slutligen valt att benämna Tintomara som kvinna grundat på tre huvudanledningar.  

1.  Almqvist själv beskriver Tintomara främst som ”hon/henne” i den löpande texten. 

Detta ändras dock ibland då Tintomara är klädd som pojke.  

2.  Tintomaras mor Clara benämner Tintomara som sin dotter och brodern Emanuel 

benämner Tintomara som sin syster. 
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3. Reuterholm och Hertigen som avkunnar domen mot Tintomara i slutkapitlet anser 

henne vara kvinna, vilket gör att hon inte kan dömas för sitt ”manliga” brott i sin 

helhet. 

Detta innebär dock inte att jag ser Tintomara främst som kvinna i min analys, utan jag 

kommer försöka förhålla mig till Tintomara som en karaktär av skiftande kön, alternativt 

innehavare av ett tredje odefinierat kön.  

 Anledningen till att jag valt att inte arbeta med det könsneutrala begreppet hen är främst 

för att ett så pass nytt begrepp kan leda till att läsningen störs och för stort fokus läggs vid 

könstillhörigheten. Jag är medveten om problemen som kan uppstå med en sådan performativ 

handling som att konsekvent benämna Tintomara som kvinna, men då jag inte anser 

könsfrågan vara mitt huvudämne för uppsatsen, blir således mitt pronomenval kvinnligt.1 

                                                
1 För vidare läsning om problematiseringen av Tintomaras kön och pronomenval, se Jesper Ims Johansson, 
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III.	  Almqvist	  och	  Drottningens	  Juvelsmycke	  
Den 28 november 1793 föddes Carl Jonas Love Almqvist. Fyrtio år senare började 

utgivningen av hans stora succé, samlingen Törnrosens bok.  Arbetet hade pågått i flera år 

men enbart lästs av en utvald krets.2 De politiska tankar som framkommer i Almqvists verk 

var omstörtande för samhället, sannolikt mer än vad flertalet av de samtida läsarna anade. I 

motsats till majoriteten av de romantiska diktarna övergav Almqvist den högra sidan av 

politiken i sina litterära samhällsdebatter för att med beslutsamma steg röra sig mot 

vänsterflanken. Frihet, jämlikhet och broderskap var viktiga grundpelare i Almqvists 

tänkande.3 Dock var det inte enbart politik och debatt som drev Almqvists skrivande framåt, 

Gud och religionen var alltid en viktig del av Almqvists liv. Trots ett flertal kriser i livet har 

Almqvist alltjämt stått i förbund med den kristna religionen.4 Kanske var det Almqvists 

starka kopplingar till tron som gav fyr åt de rykten som gick om att Almqvist själv varit med 

och gett nattvarden åt hans vän Gustaf Hazelius samt barnflickan Stina Hohlfeldt innan de 

båda drunknat utanför Stockholm. Enligt ryktet skulle de båda ha tagit livet av sig efter att 

Almqvist predikat om kärlekens läror för dem.5 Kärleken, eller snarare försoningen mellan 

man och kvinna, har varit ett angeläget tema för Almqvist, vilket vi kan läsa i Eva Adolfssons 

essä i boken Gränsland.6 I Almqvist roman Amorina från 1822 sker försoningen genom 

”kvinnans försoningsoffer” då Amorina, med rötter i vatten- och kärleksgudinnor, som 

Adolfsson skriver, genomsköljer ”en stelnad våldsfixerad manlighet”7.  Adolfsson fortsätter 

med att påpeka hur Almqvist fortsätter med sitt försoningstänkande, men ur en annan vinkel i 

Det går an som kom ut 1839. Där krävs inte längre att kvinnan offras, utan mannen och 

samhället är istället de som måste offra.8 Den tredje försoningen mellan det manliga och 

kvinnliga ser vi i karaktären Tintomara. Där har Almqvist gått än längre och förenat de båda 

könen i en karaktär, till något tvetydligt och flyktigt, möjligen till och med icke-mänskligt.  

Drottningens	  Juvelsmycke	  	  	  

Det fjärde bandet av Törnrosens bok utkom 1834 och innehåller Drottningens Juvelsmycke 

med undertiteln Azouras Lazuli Tintomara. Almqvist var ytterst stolt över sitt verk och 
                                                
2 Svedjedal, Johan, 2008, Rosor, törnen s. 12 
3 Svedjedal, 2008, s. 13 
4 Olsson, Henry, 1966, Törnrosens diktare s. 12ff 
5 Svedjedal, 2008, s. 12 
6 Adolfsson, Eva, 1991, ”Det androgyna skapandet – en Almqvistläsning” I: I gränsland s.159f 
7 Adolfsson, 1991, s.159 
8 Adolfsson, 1991, s.159 
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närmast perfektionistisk vid tryckningen och utgivningen av den. Bland annat lät han trycka 

notbladet med Tintomaras sång för sig, för att sedan klistra in det i den färdigtryckta boken.9 

Berättelsens skildring är stundtals väldigt verklighetstrogen och sanningsnära, speciellt i dess 

beskrivningar av omgivningen. Detta kan självklart ha grund i Almqvists nära källor till tiden 

då historien äger rum. Boken utspelar sig, som det står på försättsbladet under rubriken, ”näst 

före, under och efter Konung Gustaf III:s mord.” Almqvists mormor var med på 

maskeradbalen, hans morfar har skrivit en skildring av Anckarströms avrättning, tillika var 

Almqvists mamma kusin till Anckarströms hustru.10  

 Själva handlingen tar plats delvis i Stockholm och delvis ute vid Kolmården och 

Stavsjö. Liksom övriga böcker i serien utgår Drottningens Juvelsmycke från en ramberättelse 

om sällskapet på ett jaktslott där den mystiske Richard Furumo underhåller genom berättelser 

och historier.  

 Denna berättelse börjar med att han talar om två sinnessjuka systrar han fått beskåda 

under en resa. Med hjälp av vad husfolket där flickorna bodde berättat för Furumo, brev och 

andra lösa anteckningar växer en berättelse fram bestående av ”dueller och dubbel-jalousier 

[…] likväl af intressanta äfventyr”11. Huvudpersonen Tintomara möter vi först under 

maskeradbalsnatten strax innan det ödesdigra skottet avlossas. Innan dess följer vi systrarna 

Adolfine och Amanda samt deras fästmän Clas Henrik och Ferdinand som i hemlighet är med 

och planerar mordet på konungen. Tintomara får en relation till dem alla under sin flykt från 

Stockholm och mordmisstankar, men då förklädd till pojke under namnet Lazuli. När alla 

fyra ”kringpersoner” passionerat förälskat sig i den gåtfulla Tintomara/Lazuli (männen i tron 

att Tintomara är flicka och systrarna att Lazuli är pojke) introduceras Reuterholm, en av 

förmyndarregeringens män. Här börjar den påtagligt politiska delen av romanen i och med 

Reuterholms spel för att få makt och Tintomaras kamp för att få omvärlden och främst den 

unga konungen att inse Reuterholms ohederliga planer. Boken avslutas med vad som är tänkt 

att vara en skenavrättning, men vars utfall blir dödligt då en av de fyra tidigare älskande 

skjuter Tintomara, förklädd till skytt i arkebuseringsplutonen.  

En	  litterär	  fuga	  

Drottningens Juvelsmycke är uppbyggt som ett allkonstverk, innehållande både epik, 

dramatik, lyrik och musik. Svedjedal skriver att liksom Amorina var Drottningens 

                                                
9 Svedjedal, 2008, s. 92 
10 Svedjedal, 2008, s.79 
11 Almqvist, C.J.L., 2002, Törnrosens bok s. 5 
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Juvelsmycke ett försök till att åstadkomma en poetisk fuga12 - alltså en text med inslag från 

olika grenar av det litterära trädet. Detta har fått många, bland annat Bernt Olsson och 

Ingemar Algulin, att skriva om Almqvists skickliga konstnärliga komponering.13  

 Det är enbart en liten del av Drottningens Juvelsmycke som är skriven på ren epik, 

merparten står i form av dialog eller monolog, till exempel kan vi så tidigt som i fjärde boken 

läsa ett replikskifte emellan två kirurger skrivet som ett teatermanuskript. Ytterligare drag 

ifrån dramatikens gren är textens konkreta platshänvisningar inför varje kapitel samt 

noggranna omgivningsbeskrivningar, till exempel då vi träder in på maskeradbalen. Romanen 

har således varit tacksam att bearbetas om till drama och den har satts upp ett flertal gånger. 

Bengt Lagerkvists iscensättning av romanen 1953 samt Alf Sjöbergs teateruppsättningar av 

både Drottningens Juvelsmycke 1957 och Almqvists Amorina 1951 hade stor betydelse för 

Almqvists genombrott på den dramatiska arenan.14  

 

 

                                                
12 Svedjedal, 2008, s. 77 
13 Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, 1995, Litteraturens historia i Sverige, s.222 
14Burman, Anders et al. (red.), 2010, ”Inledning” I: Dramatikern Almqvist, s.8 
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IV.	  Kläder	  
Kläder har alltid varit ett sätt för den civiliserade människan att uttrycka sin sociala ställning. 

De kläder vi bär ingår i vad Tiina Rosenberg kallar ett ”välutvecklat teckensystem”15 som 

hjälper oss att bli begripliga för vår omvärld. Det finns ett flertal olika beståndsdelar i en 

klädedräkt för omvärlden att tolka, och sedan 1800-talet kan vi se en ”överensstämmelse 

mellan kön, färg, form och material i klädseln”16. Det innebär bland annat att grova material 

och dova färger uppfattas som typiskt manligt, medan glansiga material och runda former 

anses vara kvinnligt.17  

Kläder	  som	  markörer	  

Klädesmarkörerna har även haft en stor roll i statusbyggandet och som klassmarkörer genom 

tiderna. De har använts på olika sätt som en slags ”social kontroll”, till exempel så var  

Davidsstjärnan, som nazisterna tvingade judarna att bära under andra världskriget, en distinkt 

kontrollerande markör. Även hovets dräkter har använts för att tydligt klargöra sociala 

gränser. Klädernas vikt för att lyfta fram (status)identitet blir extra tydlig då man läser om 

dräktförordningarna (även kallade överflödsförordningar) som främst förekom under 1700-

talet. Dräktförordningarna, eller dräktbestämmelser har instiftats för att lagstadga om 

klädedräkten, bland annat för att motverka ”sedernas fördärv” och för att ”hämma dräktlyxen 

hos allmogen”18. I Sven B. Eks artikel om dräktförordningar kan vi läsa om ett antal motiv 

till dessa lagar. Dels de ekonomiska motiveringarna, både på statlig och individuell nivå, men 

kanske mer intressant för denna uppsats är de ståndssociala motiveringarna. De ståndssociala 

motiveringarna19 grundar sig i tankesättet ”att bli vid sin läst” och att inte kläda sig över sitt 

stånd. Bröt man mot dessa förordningar (till exempel om du som icke adlig, varken genom 

födsel eller gifte, bar en sammetsmössa trots att det i 1585 förordning20 tydligt står att så är 

förbjudet) kunde man få betala böter, man blev av med plagget i fråga och ibland förbjuden 

att bära vissa vackrare material.21 De kläder man bar skulle helt sonika visa vilken roll man 

hade i samhället, de skulle hjälpa betraktaren att tolka personen man mötte och således hur 

man skulle bemöta den. Men genom att manipulera klädedräkten kan vi också skapa oss en 
                                                
15 Rosenberg, Tiina, 2000, Byxbegär, s. 22 
16 Jacobson, Maja, 1998, Gör kläderna mannen?, s. 261 
17 Jacobson, 1998, s. 261 
18 Ek, Sven B., 1959, Dräktförordningarnas samhälleliga bakgrund, Rig s. 99 
19 Ek, 1959, s. 102f 
20 Ek, 1959, s. 102  
21 Ek, 1959, s. 110ff 
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fördelaktig tolkning, passande för olika situationer. Ett exempel på manipulation är operans 

byxroller, där kvinnan kunnat ikläda sig mansdräkt och på så sätt (om än tillfälligt) kunnat 

”bli subjekt” 22 som Rosenberg uttrycker det i boken Byxbegär. Genom denna förvandling 

”tar” kvinnan den manliga statusen och makten tillfälligt i besittning genom att bekläda sig i 

hans dräkt. 

 I Drottningens Juvelsmycke har Almqvist valt att använda sig av teater och förställning 

(maskerad, rollförväxling, inkognito o.s.v.) som ett tema. Det är därför inte konstigt att vi 

som läsare får ta del i karaktärernas yttre attribut. Kläder och omgivningar beskrivs noggrant 

genom boken vilket ger oss en klarare bild av vad och vem vi har framför oss. Men samtidigt 

kretsar det kring just förställning och maskering, vilket gör att karaktärerna inte alltid ser ut 

såsom de ”borde”. Detta leder till att karaktärerna både medvetet förleder och missförstås, 

främst av sin litterära omgivning. Almqvist är å andra sidan relativt tydlig i ”kringtexten”, när 

karaktärerna är utklädda eller förställda, vilket ger oss som läsare en mer reell bild av vilka 

personer det är vi egentligen läser om. Undantaget är då Tintomara. Visserligen får vi ta del 

av vilka dräkter hon bär, vilket namn hon tar sig och hur hon uppfattas av sin omgivning, 

men eftersom vi som läsare aldrig riktigt får ta del av den ”icke- utklädda” Tintomara, kan vi 

inte veta vilken dräkt som representerar henne själv. Tintomara kan således ses som konstant 

utklädd, men vad i hennes dräkter har relevans för vår tolkning av henne?  

Färgens	  betydelse	  

Jag vill börja tala om färgernas betydelse i tolkandet av Tintomara. Den första dräkten vi får 

se henne i är komediantens dräkt på maskeradbalen, eller snarare flyende därifrån. En färg 

som särskilt framträder här är den röda, dels ur själva klädedräkten, där de röda 

silkestrumporna lyser, men även i det stulna kronjulveldiademet. Mitt på diademet, i 

Tintomaras panna, sitter ju nämligen en stor, röd rubin. Åsa Mälhammar lyfter fram den röda 

färgen i ”Maskens typologi i Drottningens juvelsmycke”.  Enligt Mälhammar symboliserar 

färgen rött det kaos som Tintomara skapar kring sig, inte minst, skriver hon, blir det tydligt i 

och med konungens uttalande under jakten i korridorerna, då han jämför rubinens röda glans 

med en purpurblixt ur avgrunden.23 Men rött kan även stå för liv och vitalism. I början av 

boken är Tintomara full av liv och frihet. Hon rör sig vant i teaterns gångar och vrår, och sen 

ute i Kolmårdens skogar. Detta kompliceras då det förkonstlade samhället lägger sig i och 

Tintomara dras in i politiska intriger. Då hennes frihet tas ifrån henne skiftar även 
                                                
22 Rosenberg, 2000, s. 23 
23 Mälhammar, Åsa, 2010, ”Maskens typologi i Drottningens Juvelsmycke” I: Burman, Anders et al (red.) 
Dramatikern Almqvist, s.198 
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klädedräktens klara färger mot en neutralare färgskala. Denna växling ser vi bland annat 

genom romanens andra viktiga färg, nämligen färgen vit.  

 Den vita färgen framhävs ett flertal gånger i olika sammanhang genom boken. I vissa 

kontexter kan vi läsa det som en symbol för galenskap, vilket även Mälhammar påpekar24. 

Detta blir kanske tydligast i avsnittet då det slutgiltiga vansinnet drabbat de båda systrarna då 

de mekaniskt talar med varandra (eller kanske snarare mot).  

Adlolfine. Mitt samvete är rent och hvitt, rent och hvitt, rent och hvitt. 

Amanda. Ja, jag är ren och hvitklädd. 

Adolfine. Hvita hamn! Det går omkring för mina ögon, går omkring, går omkring. O sätt 

dig, och stå icke. 

Den vita färgen tolkas gärna som en symbol av det rena samvetet, oskulden och sanning. I 

scenen med systrarna har denna symboliska renhet konkretiseras i klädedräkten, därav blir 

Amandas svar på systerns utrop om rent samvete att hon är själv är ren och vitklädd. 

Adolfines samvete ligger inte längre helt inom henne själv utan speglas även i systern. 

Flickornas handlingar och tankar har ”förletts” av Tintomara, så den rena vita oskulden, den 

trygga vita hamnen är förflyttad till den fysiska renheten., i kläder och kropp.  

 Men det är inte enbart oskuld färgen vitt kan stå för. Mälhammar poängterar 

kopplingen till antikens commedia dell’artes skådespeleri där vissa nyckelfigurer bar vit 

mask.25 Även om utfallet av situationen i Drottningens Juvelsmycke blir tragiskt är det inte 

meningen, utan egentligen är det menat som ett lustfyllt tillfälle, ytterligare en föreställning, 

ett folkspel. Tintomaras koppling till de antika narrarna blir således tydlig i detta avsnitt, 

enligt Mälhammar.26  

 Färgen vit är, som vi ser, en viktig symbol, inte minst vid tolkning av klädedräkter. Den 

kanske viktigaste scenen med den vita färgen i Drottningens Juvelsmycke är i romanens 

slutskede när Tintomara ikläds en fotsid vit dräkt med vita, vida ärmar, en så kallad 

linongkappa. Men det är redan tidigt i berättelsen som vi först får stifta bekantskap med 

denna färg. Tintomaras moder Clara ger oss en aning om vad den vita färgen kan ha för 

betydelse då hon på sin dödsbädd uttalar orden:  

                                                
24 Mälhammar, Åsa, 2009, En svensk harlekinad,s. 104 
25 Mälhammar, 2010, s.200 
26 Mälhammar, 2009, s104f 
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Endast Hvitt duger i himmel och jord. Endast det hvita räddar och hjelper; det hvita gör åt 

hvar och en det, som är rätt, att det sker; det som är rätt och rättvist, att det sker för hvar 

och en efter sitt slag […] Tintomara! Två ting äro hvita – Oskuld – Arsenik.27  

Just oskuld och renhet är som sagt något vi allmänt förknippar med färgen vit. I det här fallet 

kopplas även färgen till döden med arsenikreferensen.  

 Det finns dock ytterligare tolkningar till valet av den vita färgen och linongkappan som 

avrättningsdräkt. Ännu en av dessa kommer fram inom romanen. I samband med 

förberedelserna av avrättningen beskriver hertig Carl sina avsikter med Tintomaras dräkt vid 

tillfället.  

Du har, ehuru qvinna, antagit manlig drägt, och derunder begått det brott, för hvilket du 

straffas. Du skall därföre i döden stå i en klädning som ej utmärker ditt kön, utan som 

genom sin obestämdhet är en prägel på din egen tvetydlighet i detta afseende.28 

Dräkten ska alltså utmärka Tintomaras egen tvetydighet inför sitt kön och därför skall 

plagget, med hertigens egna ord likna både en ”karlrock och fruntimmerskjortel”29. Hennes 

könsöverskridande lyfts fram dels för att vanära Tintomara inför åskådarna och dels för att 

påminna henne om vikten av hennes brott. Men den dubbeltydiga dräkten blir även en 

neutralisering av den Tintomara vi först mötte på maskeradbalen, färgglad och nyckfull. Just 

denna neutralisering lyfter även Mälhammar i sin analys av Tintomara. Den vita dräkten i 

slutet behövs för att kontrastera och neutralisera den brokiga inledande dräkten, 

komediantens.30 I motsatts till den nätta komediantdräkten, som är gjord för att bäraren enkelt 

ska kunna röra sig och dessutom förstärka och framhäva rörelserna för betraktaren, är den 

vita dräkten lång och täckande. Linongdräkten försvagar således både bilden av den rörliga 

människan för betraktaren och insnärjer möjligheten till faktisk rörelse av bäraren.  

 Men linongskappans kanske viktigaste egenskap är just vitheten. Mälhammar skriver 

att den vita dräkt Tintomara får bära vid avrättningen ”innebär neutralisering, en symbolisk 

utradering av hennes kameleontiska egenskaper”.31 Tintomara skulle alltså bli anonymiserad 

och kroppsligt hindrad att vara allt hon kan vara. Själv håller jag inte med Mälhammar om att 

linongkappans vithet neutraliserar Tintomara, utan som resonemangen ovan visar är den vita 

färgen symbolladdad. Linongkappan bidrar snarare ytterligare till att förtydliga hennes 

utanförskap och accentuera den könsdualitet omvärlden stört sig på. Hennes ”kameleontiska 

                                                
27 Almqvist, 2002, s. 154  
28 Almqvist, 2002, s. 280 
29 Almqvist, 2002, s. 280 
30 Mälhammar, 2010, s.201f 
31 Mälhammar, 2009, s. 108 
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egenskaper” förstärks ytterligare genom att bli så oerhört obestämbar i och med att klädnaden 

i sig inte röjer några tecken i könstolkningssammanhanget. Som jag skrivit ovan är även den 

vita färgen högst betydelseladdad, vilket vi kan se genom hela verket.  

 Skillnaden mellan komediantdräkten och den vita kappan skulle också kunna läsas som 

en symbol för Tintomaras ändrade ställning. Tintomara har genomgått en utveckling genom 

romanen från att ha varit en obetydlig aktris till att bli en högst betydelseladdad person i det 

politiska spelet. Så från den färgsprakande lättrörliga dräkten som kan symbolisera lätthet och 

lekfullhet går hon mot det mer allvarliga och vuxna plagget med lång kjol och neutral färg. 

Kläderna hon bär i romanens första delar representerar den frihet hon besitter i början av 

boken. Linongkappan insnärjer den yttre rörelsefriheten, och symboliskt kan vi läsa det som 

att Tintomaras frihet är henne berövad, hon har inte längre kontroll över de handlingar som 

sker kring henne.  

Utklätt	  kön	  

I samma scen som linongkappan, får vi även veta att man kröner Tintomara med en flätad 

krona, som symbol för diademet med kronjuveler som hon stulit. Mitt på pannan är en 

nyponros fästad för att symbolisera den stora rubin som satt mitt på diademet. Rosen som 

sinnebild har använts i många olika sammanhang, och kan bland annat tolkas som en symbol 

för kvinnans kön.32 Kanske är det så att Almqvist i Tintomaras slutskede av livet bekönar 

henne mitt i könsneutraliseringsprocessen (linongkappan). En annan läsning kan vara att 

rosen symboliserar det kön som hela tiden tillskrivs Tintomara av hennes omgivning genom 

romanen. Tintomaras kön, eller genus är kanske en mer lämplig term, ”avkodas” och tolkas 

av omgivningen med hjälp av de socialt kodade klädedräkter hon bär, oftast givna henne av 

någon annan (exempelvis, ett par pojkdräkter av överstejägmästaren, en bondklänning av 

Ferdinand, linongkappan av Hertigen och Reuterholm). Vilket genus Tintomara identifierar 

sig med, om något, är egentligen irrelevant för handlingen. Tintomara är sina roller. Vid 

avrättningen skulle hon kunna vara enbart den androgyna, den tvåkönade eller könlösa, den 

rena människan helt enkelt. Dessa resonemang kommer igen i Anders Perssons avhandling, 

vilket jag skriver mer om nedan33.  

                                                
32 Rosenberg, 2000, s. 108 
33 Se avsnittet ”En kristen hedning” s. 22 
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Att	  vara	  sin	  roll	  

Identitet och kläder är ofta nära förknippade med varandra, i Tintomaras fall går det dock att 

problematisera detta påstående. Till exempelvis ikläder hon sig någon vacker kostym från 

teatern när hon är uppe vid hovet, men tar på sig manskläder då hon tillsammans med sin bror 

Emanuel, vandrar hem igenom natten. Detta obesvärade förhållningssätt till kläder leder till 

flera misstankar och funderingar hos personerna kring henne, som vill använda sig av hennes 

markörer för att ”läsa av” hennes identitet. Det leder även till en väsentlig fråga för romanens 

omvärld, nämligen: vem är Tintomara? Hur ska vi klassa henne, och vad är hennes ”riktiga” 

identitet? Lever Tintomara i en avsaknad av ett eget jag, eller ger varje ny dräkt ännu ett 

perspektiv på det jag som är Tintomara? Jag anser att kläderna snarare verkar vara just 

dräkter och kostymer för Tintomara, mer uppvisande den roll hon ”spelar” för tillfället, än 

uttryck för en egen identitet. Dräkterna kan sägas uttrycka en identitet som ständigt skiftar, 

ett flyende obestämbart inre väsen. Man kan tolka detta flytande förhållningssätt som att 

Tintomaras identitet blir rollens identitet, Tintomara är, som sagt, sina roller.  

 Anders Perssons reflekterar till viss del kring Tintomaras klädsel och identitet i hans 

avhandling »Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna«. Persson påpekar att Tintomara 

till en början förhåller sig ”fullständigt sorglös”34 till sina klädombyten. Detta motiverar 

Persson med ett resonemang om att Tintomara som androgyn är fullständig i sig själv, vilket 

leder just till att hennes klädedräkt inte ”inkräktar på hennes frihet”35. I andra delen av boken 

då Tintomara blir klädd av andra, efter deras erotiska idéer kring henne, sker dock en 

förändring. Persson skriver att kläderna då närmast kan uppfattas som en tvångströja, och att 

Tintomara själv uppfattar sig som utklädd36. Detta kan vi bland annat se i dialogen med Clas 

Henrik då hon iklätt sig bondklänningen hon fått av Ferdinand, i scen XIV i tionde boken. 

Trots att hon själv säger sig vara just förklädd i klänningen faller de båda männen i djup 

passion för Tintomara. Erotiken komplicerar sammanhangen för den till synes asexuella 

Tintomara. Som androgyn är hon fullt nöjd i sig själv, men utsatt för övrigas erotiserande 

blickar och tolkningar görs hon till kvinna respektive man i och med kläderna hon bär. Denna 

kluvenhet leder, enligt Persson, till att hennes integritet och frihet hotas och därav är hon inte 

längre sina roller, hon är förklädd i vad hon än bär.37  

                                                
34 Persson, Anders, 1998, »Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna«, s. 94 
35 Persson, 1998, s. 94 
36 Persson, 1998, s. 95 
37 Persson, 1998, s. 94 
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Avslöjad	  

Just definiering av kön förefaller vara den identitetsfråga som samhället verkar ytterst ivrig 

att få svar på – är Tintomara en man eller en kvinna? Tintomara flyter lätt emellan 

könsrollerna genom boken genom att ikläda sig könstypiska dräkter åt endera hållet. Något 

som möjliggör denna flytande ställning till könsroller och samhällsklasser är Tintomaras 

fysiska utseende. I början, under kirurgernas samtal, får vi veta att kroppen närmast kan 

liknas vid en androgyn, det vill säga en sammanblandning av de båda könens typiska drag. 

Dessa androgyna anstrykningar hos Tintomara har lockat många forskare, Åsa Mälhammar 

diskuterar även hon om Tintomaras könsdualitet, främst i förhållande till Tintomaras 

kostymering i essän ”Maskens typologi i Drottningens juvelsmycke”. Hon använder sig av 

ordet anagnorisis38 vilket är en term för avslöjande eller igenkänning inom scenkonsten, 

främst i sammanhang som inkluderar så kallade byxroller (en kvinna som på scen gestaltar en 

manlig karaktär), enligt Mälhammar. Anagnorisis innebär att den ”rätta” könstillhörigheten 

avslöjas, i byxrollernas fall det kvinnliga, ofta genom att bysten blottas eller ett hårsvall faller 

ned.39 I Tintomaras fall sker detta avslöjande då hennes påstådda kvinnliga drag skiner 

igenom den manliga kostymeringen, anser Mälhammar. Detta kräver dock att Tintomara 

fysionomiskt är byggd som en kvinna. Jag anser snarare att det ligger en otydlighet i 

Tintomaras kroppsbyggnad, och att döma av kirurgernas samtal om deras undersökning av 

henne verkar det inte vara enkelt att definiera Tintomara som varken man eller kvinna. Den 

ena kirurgen har iakttagit Tintomaras överkropp. 

Visserligen måste det vara något eget ändå med denna varelse. Halsens och bröstets början, 

som jag såg, voro af en mycket behaglig, men underbar struktur, som syntes tillåta, att den 

förra stundom skulle kunna höjas, jemte det sednares sammandragning eller förhårdning; 

och tvertom, vid andra tillfällen, det sednare litet vidgas, jemte hela figurens förminskning. 
40  

Inte nog med att kroppen verkar vara föränderlig och kan anta mer manliga eller kvinnliga 

drag, även röstomfånget verkar flytande och beskrivs som ”en slags Alt, som ena gången gick 

in på Sopranens område, andra gånger gränsande till en ordentlig Tenor”41.  

 Tintomaras omgivning verkar vara fast besluten att avslöja hennes kön, men själv 

verkar hon rätt oberörd. Den gång Tintomara verkar bry sig om spänningen kring anagnorisis 

                                                
38 Mälhammar, 2010, s. 193f 
39 Mälhammar, 2010, s. 193 
40 Almqvist, 2002, s. 51 
41 Almqvist, 2002, s. 51 
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är då det riskerar att avslöja hennes medvetna rollbyte och täckmantel som klarinettist vid 

vita gardet. 
Jag vill ej åt någon – men rör mig ej – rif ej upp mina kläder – o Manuel! Manuel! – låt bli 

mig vid halsen! Låt bli vesten!42 

För att undkomma att bli avsliten kläderna sticker Tintomara Förste Hautboisten i halsen 

vilket leder till (sken)avrättningen. Mälhammar skriver  

När Tintomaras överordnade griper efter västen, detta lilla manligt präglade plagg, är hon i 

enlighet med denna dramatiska konvention [anagnorisis] rädd att få sin kvinnliga identitet 

avslöjad.43 

Tintomara har visat en skräck över att återigen blir Reuterholms fånge, kanske är detta 

anledningen till att det just denna gång är av vikt för henne att bli trodd i rollen som pojke. 

Dock anser jag att den panik som verkar infinna sig hos Tintomara vid tillfället inte behöver 

härröra ur rädslan att bli avslöjad som kvinna (med tanke på hennes tvivelaktiga fysionomi). 

Tintomara blir inträngd i ett hörn och verkar hamna i en brottningsmatch där hon är totalt 

underlägsen i storlek och styrka, fångad i en situation hon inte alls är van vid gör hon allt för 

att kunna fly. Paralleller kan dras till Tintomaras sång där hon beskriver hur hon skulle agera 

i mötet med slagbjörnen 
Kommer en slagbjörn, 

Slagbjörn jag smeker. 

Alm, hägg och hassel blomstra för vind. 

Men – Tintomara, 

Om han ej smeker? 

Alm, hägg och hassel, lönn, sälg och lind 

Blomstra för vind, 

Buga för vind – 

Då blir jag fågel! jag blir ingen svag örn, 

Flyger från slagbjörn bort som en vind.44 

Då Tintomara finner att hon inte längre kan fly som en vind, tvingas hon bli örnen som 

istället slåss för sin överlevnad. Jag tolkar Tintomaras agerande i situationen på kasernen i 

likhet med ett trängt djur som försvarar sig. Tintomara slåss tillbaka för att återvinna någon 

form av frihet, inte för att försöka dölja sin kropp. 

 I sin diskussion kring anagnorisis och Tintomaras förhållande till kläder lyfter 

Mälhammar fram ytterligare en scen ur romanen45, nämligen den då Ferdinand ber Tintomara 

                                                
42 Almqvist, 2002, s. 273 
43 Mälhammar, 2010, s. 193f 
44 Almqvist, 2002, s. 172 
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ikläda sig en klänning han skaffat i avseende att avslöja kvinnan i Tintomara46. Här visar 

Tintomara ingen nämnvärd reaktion över klädernas könstillhörighet:  

Tintomara. Hvad vill du mer, Victor? är omklädnaden i din smak, eller skall något vara på 

annat sätt?  

Ferdinand. Omklädd? Nej, du är icke omklädd nu? Så är du i ditt sanna rätta skick! Det 

säger mig allt – din gång, dina händer, din himmel –  

Tintomara. Det är icke mina kläder, men de passa.47 

Tintomaras enkla förhållningssätt till klädombytet kan förklaras med hennes uppväxt. Som 

teaterbarn har hon förställt sig genom hela livet, alltid gått från roll till roll, detta klädombyte, 

eller rollbyte, blir bara ett i raden för Tintomara.48  

 Tintomaras kön, så viktigt och intresseväckande för så många både inom romanen och 

utanför dess ramar, verkar inte vara särskilt viktigt för henne själv. Tintomaras problemfria 

förhållande till de plagg hon tar på sig kan som sagt motiveras genom uppväxten vid teatern, 

vilket berättaren även påpekar inom texten. De påklädda yttre tingen verkar således inte 

bekomma Tintomaras självbild, eller så är hennes identitet så pass formbar att den blivit 

förlorad. Kanske är Tintomara det hon bär för stunden, utan något riktigt utpräglat eget jag. 

Denna neutrala inställning till sina kläder och identitet kan vi finna i fler passager i 

Drottningens Juvelsmycke bland annat i ett samtal med Clas Henrik då hon säger ”kalla mig 

hvad du vill, flicka, elev, yngling, lika godt”49 

Utklädd,	  uppklädd,	  omklädd	  

Att Tintomara klär ut sig har olika anledningar. Eftersom queerteorin och tankarna kring det 

heteronormativa samhället är relativt nya50 är det högst otroligt att Almqvist huvudsyfte med 

de könsöverskridande klädedräkterna var att bryta mot de heteronormativa konventionerna. 

Inom teatern var det dessutom accepterat och relativt vanligt med könsöverskridande kläder 

(t.ex. operans byxroller). Om man läser texten ordagrant, i ett historiskt sammanhang, kan 

man även finna rent praktiska anledningar till dessa ”könsbyten”. Då Tintomara möter sin 

bror Emanuel för att vandra hem från operan på maskeradbalsnatten påpekar han att det är ”ej 

dumt för en flicka att gå gossklädd, när hon har så långt att vandra om nätterna”51. Kvinnor 

har även tidigare i historien klätt sig i manskläder, till exempel som en säkerhetsåtgärd vid 
                                                                                                                                                  
45 Mälhammar, 2010, s. 194f 
46 Almqvist, 2002, s. 197 
47 Almqvist, 2002, s. 199 
48 Mälhammar, 2010, s.194f 
49 Almqvist, 2002, s. 208 
50 Ambörnsson, Fanny, 2006, Vad är Queer? s. 13-31  
51Almqvist, 2002, s. 98 
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långa eller farliga resor.52 Det är självfallet inte alltid av så påtagligt praktiska skäl Tintomara 

klär ut/om sig, men det går inte att bortse från att rörelsefriheten för män var större än för 

kvinnor i det offentliga rummet under den tidsperiod då romanen utspelar sig. Då Tintomara 

flyr från operan strövar hon omkring i stan innan Överstejägmästaren plockar upp henne för 

anställning som betjänt under resan till Kolmården. En ensam kvinna kringströvande på 

samma sätt hade nog inte setts med samma blida blick, det är bara att jämföra med Adolfines 

skräckfyllda hemgång efter maskeradbalen, då hon möter Anckarström. Men detta är som 

sagt en väldigt ytlig läsning av dräktanvändandet, och de flesta ombyten har förmodligen mer 

symboliska innebörder. 

 Jag har svårt för att kalla Tintomaras olika klädslar för ”utklädning” eftersom 

förklädningsmotivet i sig utgår från att det finns något ”äkta” som blivit förklätt.53 Detta 

tycker jag att vi aldrig riktigt finner hos Tintomara. Omklädnad tycker jag är ett mer passande 

ord som inkluderar den ombytlighet Tintomara till stor del består av.  Själva begreppen klä ut 

sig, omklädning och förkläda sig använder Tintomara synonymt. Mälhammar anser att denna 

begreppsförvirring kan uppstå på grund av Tintomaras föränderliga könstillhörighet. 54  Då 

hon ”spelar” pojke identifierar hon sig med det manliga och vice versa, skriver Mälhammar.55 

Ett exempel på denna könsidentifikation är när Tintomara talar med Adolfine om deras första 

möte. Då samtalet äger rum är Tintomara bosatt på Stavsjö som fosterson, men vid deras 

första möte, vid pantomimövningen på operan, var hon klädd som flicka, därav refererar hon 

tillbaka till sig själv som ”utklädd till flicka” vilket skapar förvirring hos Adolfine. Även fast 

jag ser vissa poänger i Mälhammars resonemang tror jag att det finns andra möjligheter till 

denna begreppsförvirring. Jag tror inte Tintomara bör identifieras med ett specifikt kön 

oavsett vad hon bär, hon spelar olika roller. Omklädd som gardist skulle hon kunna referera 

tillbaka till sig som utklädd till fosterson, även om båda roller har samma kön. Precis som att 

hon preciserar sitt uttalande i samtalet med Adolfine genom att säga ”Jag skulle vara den 

peruvianska flickan i hans nya ballet”56. Hon var inte bara flicka utan just då skulle hon vara 

den peruvianska flickan, liksom jag påpekat tidigare är Tintomara snarare sina roller än att 

hon spelar dem. 

                                                
52 Rosenberg, 2000, s. 29 
53 Rosenberg, 2000, s. 10 
54 Mälhammar, 2009, s. 100 
55 Mälhammar, 2009, s. 99f. 
56 Almqvist, 2002, s. 187 
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V.	  Kroppsspråk	  
Redan då vi möter Tintomara för första gången på operan får vi veta hur hon rör sig, 

nämligen snabbt och smidigt, graciöst och vigt. Dessa ord följer sen Tintomara genom hela 

romanen.  

Djuret	  

Ett viktigt inslag att lägga märke till i Tintomaras rörelsemönster är de utommänskliga 

liknelserna. Hennes rörelser jämförs oftast med naturfenomen eller djur. Adolfines första 

tankar när hon lägger märke till Tintomara i det lilla rum där hon byter om, går till en 

jämförelse mellan gestalten hon betraktar och en ung häst. Djurliknelserna fortsätter senare 

under de bådas flykt från övningslokalen genom operans kulisser, då hon liknas med ett 

smidigt kattdjur. Ytterligare ett exempel på animaliska drag i Tintomara är när hon äntligen 

får röra sig helt fritt, nämligen på hennes ensamma vandringar i Kolmården. Där beskrivs 

Tintomara skuttandes liksom haren, springandes likt rådjuren och sin klättringsteknik lär hon 

sig av att betrakta en ekorre. Men det är inte bara i den beskrivande texten vi kan läsa 

kopplingar mellan djuret och Tintomara. Hennes omgivning refererar gärna till henne som 

djur, bland annat hörs balletmästaren ropa efter henne med uttryck som ”Gentil animal […] 

animal capricieux”57 samt ”complaisante creature”58  

 Dessa liknelser med djur skriver även Johan Svedjedal om i sin essä om Tintomara59. 

Svedjedal drar parallellen till termen animal coeleste (människan som ett himmelskt djur) 

och Tintomara som någon som ”ifrågasätter själva föreställningen om vad en människa är”60. 

Att se Tintomara som animal coeleste istället för exempelvis androgyn frigör henne från allt 

könstänkande över huvud taget, istället öppnar det upp, enligt Svedjedal, för en tolkning av 

henne som länk mellan människa och gud,61 vilket jag kommer att återkomma till nedan62. 

 Tanken på animal coeleste intresserade även Almqvist, skriver Svedjedal.63 Det är 

enigheten mellan natur och människa som blir fängslande, då människan slutar vara just 

människa i den kulturella och konstlade formen för att uppgå i naturen. I naturväsendet 

                                                
57 Almqvist, 2002, s. 83 
58 Almqvist, 2002, s. 84 
59Svedjedal, Johan, 2004, Något alltför djuriskt? I: Heggestad, Eva & Williams, Anna (red.) Omklädningsrum – 
könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, s.20f 
60 Svedjedal, 2008, s. 82 
61 Svedjedal, 2008, s. 82 
62 Se avsnittet ”En kristen hedning” s. 22 
63 Svedjedal, 2008, s. 87 
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framkommer en sorts tvetydlighet om klass och kön, de yttre markörerna finns inte längre hos 

djuren, alla är lika.  

Ett	  rörelsemönster	  av	  klass	  

Vid en tidpunkt i boken beskrivs en mans gång och en kvinnas gång. Kvinnan rör sig nätt och 

har ett ”lätt” rörelsemönster medan mannen rörelser har en bestämdhet i sig, han har bland 

annat en ”riktad gång”.64 Men det är inte bara kvinnor som beskrivs i lätta ordalag, även unga 

människor verkar röra sig nätt65. Jag tror snarare det är denna senare anledning, Tintomaras 

ringa ålder, som leder till att hennes rörelser främst beskrivs i dessa ordalag. För nog har hon 

riktning i övrigt, hon för bland annat en rak, muntlig strid med självaste Reuterholm då han 

kommer till Stavsjö, och utan rädsla bekänner hon för den unga Kungen att hon stulit 

juvelsmycket, något som är belagt med hårt straff.  

 Mälhammar påpekar att det bland annat är Tintomaras rörelsemönster då hon spelar 

betjänt hos friherrinnan på Stavsjö som föder misstänksamhet hos densamme. Tintomaras 

rörelsemönster ”är så dansant och gracilt att det så att säga skiner igenom betjäntdräkten”66 

skriver Mälhammar. Men det är inte enbart mansrollen som inte passar in i ovannämnda 

rörelsemönster, det är även en klassfråga. Tintomara rör sig för elegant.  

Något	  kort	  om	  det	  talade	  språket	  

Tintomara kan inte lura Friherrinnan att hon är en simpel betjänt då hennes rörelser avslöjar 

henne, dock springer hon som ett djur på alla fyra när hon kommer ut i Kolmårdens skogar, 

något som inte alls kan liknas vid ett förnämt rörelsemönster. Vad som får både friherrinnan 

och hennes bror överstejägmästaren att med säkerhet anta att Tintomara kommer från de 

högre klasserna är hennes talade språk, hon förstår franskan. Franska var vid tiden ett språk 

för adeln vilket vi ser i romanen av att de i de högre stånden gärna slänger sig med franska 

fraser till och från. Tydligast blir det kanske i de kungliga kretsarna. I underklassen, till 

vilken vi kan räkna Tintomaras familj, låter dialogerna annorlunda. I sjunde boken, scen III 

får vi följa en längre dialog med Emanuel och rabbi Benjamin. Dialogen är fräck och 

framförallt Emanuel rör sig med ett fult språk med insprängda svordomar. Liknande exempel 

går inte att återfinna bland överklassens dialoger. Dessa rent språkliga markörer 

uppmärksammade även Alf Sjöberg då han bearbetade romanen för att göra teater av den. De 

socialt betingade språkvariationerna verkade för att ge möjlighet åt åskådarna att ”avslöja 

                                                
64 Almqvist, 2002, s. 59f 
65 Almqvist, 2002, s. 155 
66 Mälhammar, 2010, s.193 
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klassbundna skillnader i uttryckssättet i det sengustavianska samhället”67 vilket inte bara gav 

en historisk dimension utan även en enkel förståelse av karaktärens tillhörighet på scenen. 

Men det är inte bara på teaterscenen som de språkliga markörerna förstärker intrycket av 

klasskillnad, även i läsning av romanen förtydligas skillnaderna med hjälp av det estetiskt 

skickligt använda språkbruket. 

                                                
67 Ek, R. Sverker, 2010, ”Drottningens juvelsmycke i scenisk gestaltning” I: Burman, Anders et al (red.) 
Dramatikern Almqvist, s.221 
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VI.	  Identitet	  
Tidigare har jag skrivit om hur vi kan försöka läsa ut Tintomaras identitet genom hennes 

klädedräkt och rörelse. Som vi sett är det inte det enklaste. Jag vill inleda detta kapitel med 

att tala om vad jag menar med identitet. Tintomaras ”sanna” identitet är som konstaterat ovan 

väldigt svår att hitta i texten. En av anledningarna till denna svårighet kan vara den att 

Tintomara helt enkelt är identitetslös eftersom hon så att säga ”är” romanen. Detta är en teori 

som bland annat Svedjedal skriver om, och den stöds bland annat av ett av hennes många 

namn ”La Tourne – Rose” som då ska syfta på serien där Drottningens Juvelsmycke ingår – 

Törnrosens bok.68 Men vad menas med en ”sann identitet”? Som jag skrev i inledningen 

använder människor sig av yttre attribut för att framhäva sin identitet. Vi vill lyfta fram de 

drag vi identifierar oss själva med så att omvärlden tolkar oss efter dessa. Ett exempel ur 

romanen är Adolfine som funderar mycket på sina klädval och sin framställning, både inför 

maskeraden och inför sina träffar med Clas Henrik. Tintomara å andra sidan blir alltid klädd. 

Hennes identitetsmarkörer väljs åt henne, på så sätt döljs vad som skulle kunna vara en 

”äkta” identitet bakom omvärldens förväntade tolkning. Tolkningarna av Almqvists val av 

denna dolda identitet verkar ibland nästan vara lika många som antalet uttolkare. En tanke 

kan vara kristusliknelsen, en tolkning som grundar sig i Almqvist intresse för religion. 

En	  kristen	  hedning	  

Kopplingarna till det himmelska och Gud har jag redan berört ytligt i tidigare avsnitt, 

exempelvis i texten om animal coeleste. Liksom Svedjedal påpekade Tintomaras klyvning 

mellan människa och djur, eller snarare hennes oförmåga att klassas som människa, pekar 

Bergman (ur Perssons avhandling »Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna«) hur 

hennes klädedräkt spär på den oklara bilden av hennes natur/bakgrund. Den ambivalenta 

identiteten hos Tintomara är det som lockar både män och kvinnor. Persson kallar det att 

hennes androgynitet blir hermafroditisk genom de erotiserande blickarna från omgivningen.69 

För att förstå detta resonemang krävs en förklaring av begreppen hermafrodit och androgyn. 

Dessa begrepp används vardagligt synonymt men till exempel religionsfilosofen Böhme och 

Baader (som Almqvist bland annat inspirerades av) har skilt dessa begrepp åt genom att 

                                                
68 Svedjedal, 2004, , s.15 
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hävda att hermafroditen är den hedniska kroppen tudelad mellan könen, medan androgynen 

”speglar den gudomliga enheten”70.  

 Den första androgynen, räknar Böhme, är Adam, då han är en avbild av Gud som 

fullkomligt väsen.71 Adam förlorar dock enigheten till Gud då han väljer den individuella 

vägen. Hans bortgång från enheten gör att den heliga jungfruns ande lämnar hans manliga 

kropp och fullkomligheten i och med androgyniteten är bruten.72 Enheten med Gud uppstår 

sen i den andra androgynen, Kristus, som också är Guds fullkomliga avbild.73 Tintomara, den 

tredje androgynen enligt Persson, står någonstans mitt emellan, hon är fullkomlig bland de 

fallna, men ändå har hon ingen enhet med Gud, då hon inte är kristnad. 74  

 Det finns ett flertal passager i romanen som framhäver Tintomara som en slags 

kristusgestalt. De androgyna dragen är, som sagt, en länk till Kristus och Adam före fallet, 

men vi kan läsa oss till fler kristna referenser. Bland annat skriver Persson om likheterna vid 

avrättningen med korsfästelsen. Det första han nämner är tidsangivelsen, avrättningen skall 

ske på fredagens eftermiddag, liksom korsfästelsen, detta är, skriver Persson, den enda 

tidsangivelsen i hela romanen.75 Dessutom iklädes Tintomara linongkappan samt kransen 

kring huvudet för att offentligt vanäras, Persson tolkar detta som att Almqvist anknyter till 

soldaternas smädelse av Kristus hos Pilatus. Kristus kläddes i en purpurkappa och kröntes 

med kronan av törne.76 Den ironiska undertexten i båda fallen blir att de genom sin 

androgynitet ändå har ”del i ett verkligt regentskap”77 enligt den evangeliska kontexten. 

 Liksom Kristus på sätt och vis var ensam i sin kamp är även Tintomara själv. De båda 

finner bundsförvanter under vägen, men till syvende sist står de ensamma. Tintomaras 

ensamhet, eller utanförskap, blir tydligt i hennes obefintliga namn. Hon är inte uppskriven i 

någon dopbok eller folkbokföring då hon aldrig är döpt. Clara begråter den otjänst hon gjort 

sin dotter på dödsbädden 
Clara. Store, himmelske Gud! 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! o mitt barn, mitt vackra ljufva, mitt oskyldiga barn. 

Tintomara. Gråt icke så. 

                                                
70 Persson, 1998, s. 92 
71 Persson, 1998, s. 87 
72 Persson, 1998, s. 87 
73 Persson, 1998, s. 88 
74 Persson, 1998, s. 109 
75 Persson, 1998, s. 111 
76 Persson, 1998, s. 112 
77 Persson, 1998, s. 112 
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Clara. Du är icke.. döpt!78 

Vid det tillfället reflekterar Tintomara mer över sin mors sorg än sin brist på namn och 

tillhörighet. Men långt senare i romanen, i Klara kyrka, dit hon flytt för att återigen 

undkomma Reuterholm, kommer ensamheten till henne likt hos Kristus i Getsemane. Hon 

suckar 
Ach – sade hon suckande till sig – ett ord, som andra, heter icke jag! mina namn hafva varit 

många, lånade ifrån… ach, ofta ombytta. Ett, som är mitt eget, fick jag icke: o, om jag hade 

ett enda så, som andra menniskor! 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!79 

Adolfsson kommenterar denna ensamhet i sin essä genom att ta fasta på begreppet ingen. I 

den första delen av boken är ordet, enligt Adolfsson, positivt laddat och står för androgynens 

obundna frihet.80 I slutet, vid Klara kyrka, har ordet ändrat innebörd och blivit en tomhet. 

Tintomaras förmåga att vara fullt nöjd i sig själv ”utmanar samhällets alla ritualiserade 

beroendeförhållanden”81 vilket leder till att Tintomara utesluts ur människogemenskapen. 

 Jag håller med Adolfsson i vad hon skriver, men tycker att utanförskapet även kan 

tolkas annorlunda. Tintomaras flytande gestalt tjusar många i hennes omgivning, dock verkar 

det oftast leda till att individerna ”straffas”. Straffet tar form antingen genom vansinne som 

hos systrarna Adolfine och Amanda, eller genom döden som för Clas Henrik och Ferdinand. 

Den tvåsamhet som de tjusade ingick i före mötet med Tintomara, antingen som erotisk 

relation, syskonskap eller vänskap, splittras då de faller för denna gränsöverskridande och av 

samhället övergivna individ. Tintomara skyr denna erotiserande kärlek, den enda relationen 

där Tintomara verkar känna sig trygg är den med Magdalena Rudensköld. Relationen mellan 

fru Rudensköld och Tintomara är kravlös och vänskaplig, utan underliggande erotisk kärlek. 

Tintomara stöter ändå tillslut bort även Magdalena, men detta är då Tintomara märker att hon 

håller på att bli infångad igen av Reuterholm, och flyr in i ensamheten i Klara kyrka. Detta är 

som sagt också första gången hon ifrågasätter sin ensamhet och sitt utanförskap, vilket kan 

vara för att hon för första gången saknar den okonstlade vänskapen hon äntligen funnit. 

Butch/femme	  –	  Tintomara	  som	  queer	  

Ett sätt att försöka förstå Tintomaras identitet är att sätta in henne i ett queert sammanhang. 

För att göra detta måste vi definiera begreppet queer. Queer har olika betydelse för olika 
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personer beroende delvis på ålder, samhällsklass med mera.82 Fanny Ambjörnsson 

sammanfattar begreppet queer rätt bra i inledningen till hennes bok Vad är Queer?.  

Queer, både som politisk rörelse och som teori, uppmärksammar en rad förhållanden i 

samhället som har att göra med genus, sexualitet och makt. Men i stället för att söka 

upprättelse och tolerans för de personer som oftast diskrimineras på grund av sin sexuella 

preferens eller identitet, riktar queer strålkastarljuset mot det påstått normala. Snarare än att 

kämpa för att likställa homo- med heterosexualitet, uppmanar queer oss att tänka bortom 

uppdelningarna.83 

Tintomara blir således queer då hennes gränsöverskridningar sker så naturligt och okonstlat. 

En intressant queer synvinkel är att tänka sig Tintomara som butch/femme. Dessa queera 

termer har ingen riktigt bra översättning i svenskan. Butch är termen för en lesbisk kvinna 

som klär sig i manskläder, femme, som kommer från franskans ord för kvinna, är en lesbisk 

kvinna utklädd till kvinna.84 Tintomara är i viss mån både butch och femme, om man bortser 

från det sexuella i dessa termer. Hon klär ut sig till kvinna och hon klär ut sig till man, vilket 

problematiserar hennes ”egentliga kön”. Tintomara är varken kvinna eller man, därför blir 

hon så svår att definiera, precis som dessa queera roller för det heteronormativa samhället. 

Det går inte att passa in Tintomara i motsatspåståendet ”jag är inte x alltså är jag y”85, även 

om det är precis det som omvärlden försöker göra med henne. Ferdinand och Clas Henrik ser 

henne inte som man, alltså är hon kvinna, och systrarnas förvirring inför hennes kön bygger 

på samma princip, är hon inte det ena måste hon vara det andra. Men vad händer om hon är 

ingetdera, eller både och för den delen? Adolfsson skriver med en intressant övertygelse om 

Tintomaras varande och syfte i romanen. 
Tintomara är vaken mannen, kvinnan eller androgynen. Tintomara är […] nedmonteringen 

av det manligas och det kvinnligas betydelsepar. Tintomara är bortskojandet och 

dekonstruktionen av den rigida oppositionen manligt – kvinnligt.86 

                                                
82 Ambjörnsson, 2006, s. 7f 
83 Ambjörnsson, 2006, s. 9  
84 Rosenberg, Tiina, 2002, Queerfeministisk agenda, s. 76 
85 För vidare förklaring av identitet grundat på motsatser se Rosenberg, Tiina, 2002,  s. 54 
86 Adolfsson, 1991, s.180 
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VII.	  Slutsats	  
Avslutningsvis vill jag återgå till mitt inledande syfte och de tre huvudfrågorna jag ställde 

och resonera kring dem. 

 

1. Vad kan klädedräkterna säga läsaren och romankaraktärerna om Tintomaras 

identitet i Drottningens Juvelsmycke, speciellt i avseendet kön och genus? 

En karaktärs kläder säger vanligtvis mycket om identiteten, detta är dock problematiskt i 

fallet Tintomara. Svårigheterna beror till viss del på hennes skiftande genusuppfattning men 

främst på hennes eget förhållande till klädedräkten. Det blir även svårt att tolka Tintomaras 

identitet utefter hennes kläder eftersom hon större delen av tiden blir klädd av andra. 

Tintomaras identitet kan tolkas utifrån den roll hon spelar, hon är sina roller.  

 Ett viktigt attribut i klädedräkten är dess färg, vilket går att tolka ur många synvinklar. 

Färgerna är mångtydiga och den vita färgen som jag fokuserat på är ytterst mångfacetterad, 

liksom Tintomara själv. Färganalysen har lite att göra med romanens karaktärers uttolkande 

av Tintomara, utan spelar större roll för läsarna och de forskare som intresserat sig för 

Tintomara.  

 Kläderna förstärkte bikaraktärernas tolkningar av Tintomaras kön och personerna som 

möter Tintomara inom romanen grundar i princip hela sin tolkning av hennes genus och kön 

utifrån om det plagg hon bär klassiskt anses vara kvinnligt eller manligt. Därav kan vi säga 

att klädedräkten har stort inflytande i skapandet av Tintomaras identitet i ögonen av 

betraktaren. Dock får vi egentligen inte veta särskilt mycket om den identitet jag kallat ”den 

sanna identiteten”, alltså den som skulle uttryckas av Tintomara själv. 

 

2. Vad har Tintomaras kroppsspråk för betydelse för hur romanens omgivning 

tolkar henne? Finns det några specifikt ”manliga” respektive ”kvinnliga” drag 

hos Tintomara? 

Tintomaras nätta och smidiga rörelsemönster fascinerar hennes omgivning oerhört. Hon rör 

sig med en grace och lätthet genom romanen vilket genom hennes betraktares ögon placerar 

henne i en högre samhällsklass än den hon genom födseln egentligen tillhör.  

 Jag tycker inte att det fanns några särskilt könsstereotypiska drag i hennes rörelsemönster, 

snarare gick kroppsspråket att applicera på det utommänskliga och djurliknande.  
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3. Vad spelar våra kulturella ramar för roll i tolkningen av Tintomaras identitet? 

Då forskare har försökt tolka Tintomaras ”sanna identitet” har de tagit fasta på yttre faktorer 

såsom kläder och rörelsemönster. Främst är det dock Tintomaras uttalanden som tolkningarna 

fått vila på. De kulturella ramarna har spelat stor roll i viss tolkning, särskilt den 

västerländska kristendomen. Tintomara går helt klart att koppla ihop med Kristus och den 

kristna tron, på ett flertal sätt. Ytterligare en kulturell yttring är vårt behov av att placera 

människor i fack efter deras könstillhörighet. Detta kan vi se tendenser av hos så gott som 

alla forskare som studerat Tintomara.  

 

Mitt huvudsyfte var att undersöka hur yttre markörer kan uppfattas och tolkas och detta har 

jag redogjort för i min uppsats med hjälp av tidigare forskning om Almqvist, främst inriktad 

på kläder och rörelse. Jag har även själv tolkat de markörer jag behandlat genom texten bland 

annat utifrån ett queert perspektiv.  

 Trots att det florerar ett stort antal identitetsmarkörer och utförliga beskrivningar av både 

rörelse och klädedräkt så står Tintomaras identitet fortfarande i grumligt ljus. Kvinna eller 

man, hög eller låg, djur eller människa? Visst kan vi försöka besvara dessa frågor genom 

tolkning av de yttre markörerna, men vår egen bakgrund och referensram kommer alltid ligga 

emellan oss och Almqvists Tintomara. 
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