
Innehåll

 INLEDNING......................................................................................................................................................................2

 FORSKNINGSÖVERSIKT..........................................................................................................................................................6

 ALMQVISTS IDÉVÄRLD...............................................................................................................................................8

 DJUR SOM AKTÖRER OCH BILDSPRÅK...............................................................................................................12

 DROTTNINGENS JUVELSMYCKE.............................................................................................................................................12
 SKÄLLNORA QVARN...........................................................................................................................................................20
 FRIHERRINNAN..................................................................................................................................................................23
 AMORINA ELLER HISTORIEN OM DE FYRA.............................................................................................................................23
 VARGENS DOTTER..............................................................................................................................................................33
 MYRORNE. ......................................................................................................................................................................36

 SAMMANFATTNING....................................................................................................................................................40

 KÄLLOR OCH LITTERATUR.....................................................................................................................................44

 OTRYCKTA KÄLLOR............................................................................................................................................................44
 TRYCKTA KÄLLOR..............................................................................................................................................................44
 BILAGA 1 - FREKVENSTABELL.............................................................................................................................................46

.

1(47) 



Inledning

Djuriskt? Det är helt annat; det har icke härmed att göra. Men äfven det Djuriska, 

Naturiska, hvarför skulle det vara så gement? Det djuriska som står under oss i de flesta fall, 

står dock över menniskan i ett, i synnerhet i en tid, då vi genom otaliga stridigheter äro oense 

inom oss sjelfve. Det djuriska sättet att vara, instinktlifvet, visar den harmoniskt intagande 

bilden af en hög enighet med sig sjelf. Ni har väl hört Mystikernas tanke om animal coeleste? 

Menniskans strävande, påstår man, skall verkligen vara, att till sluts blifva natur igen, att bliva 

liksom ett djur.1

Det är andre chirurgen i Drottningens juvelsmycke som samtalar med förste chirurgen i 

samband med den av polisen beslutade undersökningen av Tintomaras könsidentitet. Samtalet 

uppstår som en följd av tanken att Tintomara är en androgyn varelse vilket den förste chirurgen 

uppfattar som djuriskt. Som ansvarig för undersökningsprotokollet frågar förste chirurgen om han 

kan anteckna i protokollet att Tintomara är en androgyn. Andre chirurgen menar att androgyner inte 

finns utan bara är påhittade av folket men låter ändå kravet på att fastställa Tintomaras kön rinna ut i 

sanden med svaret: ”Ja – grubbla på det! Ah chirurgus! i morgon skola vi tala om vårt protokoll. 

Går ni på operan i qväll?”(DJ s. 54)

Ett animal coeleste i Almqvists värld är ett begrepp som enligt Lars Burman ”främst 

inbegriper instinktlivets betydelse och djurlivets moraliska renhet. Almqvist strävar efter att gestalta 

hur det himmelska är förbundet med det jordiska, och Tintomara, beskriven som ett himmelskt djur, 

svarar nog väl mot hans föreställningar om hur det materiella och sensuella genomströmmas av 

andlighet.”2 Almqvist kommenterar detta själv i sitt brev till Atterbom den 20 november 1834:

för övrigt skall man snart se, att en högre idé genomspelar det hela. Den 

mystiska idéen om animal coeleste eller Menniskan, icke naturisk eller djurisk i 

vanlig låg mening, utan såsom ofvan bildningens strider född till natur och 

enhet med sig sjelf i himmelsk mening – en sådan föresväfning har visat sig för 

1 Carl Jonas Love Almqvist, Drottningens juvelsmycke (1834), Samlade verk , del 6 C.J.L. Almqvist  Törnrosens bok 
Duodesupplagan. Band IV, red. Lars Burman (Stockholm, 2002), s. 53. I fortsättningen kommer hänvisning till detta 
verk att ske i löpande text (DJ).

2 Lars Burman, ”Inledning”, Samlade verk 6 C.J.L. Almqvist Törnrosens bok Duodesupplagan. Band IV, Drottningens 
Juvelsmycke (1834), red. Lars Burman (Stockholm, 2002), s. XV. 
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min själ.3

Brevet till Atterbom ovan visar att tanken på ett ”animal coelest” inte bara är en fiktiv idé i 

Drottningens juvelsmycke utan dessutom, och kanske i synnerhet en idé som slagit rot i Almqvists 

själ och idévärld.  Det ovan nämnda resonemanget avser förvisso endast Tintomara som ett ”animal 

coeleste” men denna egenskap hos Tintomara förstärks med andra djurliknande egenskaper som 

skygghet, snabb flykt, förmåga att klättra eller gå på alla fyra, etc.

En annan aspekt på djurens förekomst hos Almqvist är deras medverkan som aktörer i 

handlingen. Som läsare uppfattar man dessa som gränsöverskridanden mellan människa, djur, natur 

och himmel, ibland av närmast telepatisk natur. I vissa fall ingriper de direkt i handlingen som 

fågeln i den skräckromantiska berättelsen Skällnora Qvarn som räddar tjänsteflickan Brita från att 

bli sågad itu av vattensågen. Genom att släppa ett spån i kugghjulen får fågeln maskineriet att 

stanna i sista sekund. Fågel bär dessutom drag av Jan Carlson, mannen som hotar Brita till livet: 

”Dess krokiga näbb och romarfysionomi, ej olik sjelfva Jan Carlsons, kom en frossa att öfverfara 

mig.”4

Fågelns ingripande är centralt för handlingen och kan sägas utgöra berättelsens peripeti. 

Varför valde Almqvist en fågel? Ett enkelt svar kan vara att det rent tekniskt var enklast – en deus 

ex machina. Ingen annan väg att nå till sågverket än via luften stod till buds då byggnaden rasat 

samman i den strida forsen. Eller hade valet av en fågel symboliska grunder? Vad betyder det att 

fågeln hade drag av Jan Carlson, som just var i färd med att ta livet av flickan när han trillade i 

forsen och omkom? Är fågeln en reinkarnation av Jan Carlson eller är den ett självständigt 

handlande subjekt? Fågeln och Jan Carlson hade uppenbart olika avsikter, eller hann Jan Carlson 

ändra avsikt, känna ånger innan, i eller efter själva dödsögonblicket, hur kan det förklaras? 

Almqvist förde en omfattande brevväxling med bl.a. docenten i litteraturhistoria Carl Julius 

Lénström. Almqvist utnyttjade Lénströms relativt svaga position som redaktör för Eos Litterär  

Tidning och skaffade sig genom honom ett lättmanövrerat språkrör som Johan Svedjedal 

konstaterar; ”Love var en succéförfattare som kunde stå bredbent i debatten med redaktören 

Lénström. Om inte Lénström rättade sig efter Love fick han helt enkelt skylla sig själv.”5 I ett brev 

till Lénström ger Almqvist en ”dissection” eller en programförklaring till Skällnora Qvarn och 

kommenterar också frågan om det är Jan Carlson som tagit plats i fågeln och om han på detta sätt 
3 Citerat efter Henry Olsson, C.J.L. Almqvist Drottningens Juvelsmycke. En diktmonografi och en orientering.  

Särtryck ur Samlaren 1919. (Uppsala, 1920) s. 153.
4 Carl Jonas Love Almqvist, Skällnora Qvarn (1838) Samlade verk 8. Törnrosens bok Duodesupplagan. Band VIII-

XI, red. Bertil Romberg (Stockholm, 1996), s. 374.
5 Johan Svedjedal, Rosor, törnen Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1833—1840 (Stockholm, 2008), s. 292.
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vill göra bot och bättring:

Ser nu en läsare fågeln så, så inkommer han i Styckets högre mysterier; – ser hon 

honom åter endast som en fågel, så går det också ganska väl an. Det är då en historia, som 

slutar på det välförtjenta sätt, att skurken faller ett offer för sina egna stemplingar: man 

behöfver då ej se någonting vidare, det är nog med det. Det är alldeles såsom då, i den 

aristoteliska eller gammalfranska Tragedien, någon Tyrann, just på höjden af magt och på 

vägen att vinna sitt slutliga mål, stupar för någon dolk som han sjelf bar.6

Brevet ger inte svar på alla frågor men indikerar tydligt att reinkarnationstanken är, enligt Almqvist 

åtminstone, en nyckel till ”Styckets högre mysterier”. Tidigare i samma brev värjer sig dock 

Almqvist inför tanken att han själv skulle uppfattas tro på själavandring:

Poemet vill här alldeles icke antyda någon bestämd metempsychosis, så att J.Cs ande flugit in 

i denna fågel, hvilket nu, sedan den förre jordiskt dött, vill göra hans ogerning god igen, 

genom att ställa till rätta allt och frälsa flickan. Detta är endast mystiskt angifvet, emedan en 

sådan sak ej annorlunda kan och bör (och ingen må falla på den dumma tanken, att jag tror på 

Själavandringen, för att jag här låtit en fågel, såsom det ofta händer i Naturen, inträda i en 

handling, som Gud sjelf i sin outgrundliga vishet och plan ordnat). 7 

Det är uppenbarligen angeläget för Almqvist att inte bli felaktigt uppfattad som någon som 

tror på inkarnation, å andra sidan är möjligheten till guds ingripande i handlingen, i detta fall genom 

fågeln, något som enligt Almqvist ofta förekommer och förefaller helt naturligt för honom. Det 

eventuella förhållandet mellan Carlson och fågeln är dock ”endast mystiskt angifvet”. Genom att 

hänvisa till det mystiska lämnar Almqvist fältet öppet för läsarens varierande tolkningar inklusive 

reinkarnation. Citatet ovan får ses som en ren personbeskrivning av Almqvist själv till adressaten 

C.J. Lénström.

I Tintomaras fall, kan enligt min mening det androgyna betraktas som ett verktyg eller en 

förutsättning för att bygga upp intrigen av mystik, kärlek, svartsjuka och åtrå mellan 

huvudaktörerna. Men Tintomaras djuriska drag är i lika hög grad bidragande till handlingen och den 

speciella stämning av övernaturlighet som präglar Drottningens juvelsmycke. Tintomaras skygghet, 

snabbhet och vighet tecknar bilden av en varelse med hög integritet som skyr kärleken och 

6 Citerad efter Bertil Romberg, Carl Jonas Love Almqvist Liv och verk  (Stockholm, 1993), s. 149.
7 Carl Jonas Love Almqvist, Brev 1803 – 1866, Ett urval med inledning och kommentarer av Bertil Romberg 

(Stockholm, 1968), s. 133.
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människorna och som kan förflytta sig snabbt som vinden och uppträda i olika skepnader och i för 

berättelsen väsentliga sammanhang.

I ett brev daterat april 1837 till J.A. Hazelius, dvs. året innan Skällnora Qvarn kommer ut 

skriver Almqvist: 

Å ena sidan går jag och bär på en hel verld af poesi, filosofi, religion och vetenskap, hvilket 

allt är min själ så medfödt och deruti uppsprunget, att jag lika litet kan skilja mig derifrån, 

som ifrån mig sjelf och hvarom jag också har den bestämda öfvertygelsen, att det innehåller 

åtskilliga för fäderneslandet och samtiden icke ovigtiga ämnen. 8

Jag menar att djuren och det djuriska är ett viktigt och påtagligt inslag i Almqvists epik och lyrik. 

Hur djur och människor interagerar är intressant ur såväl berättarteknisk synpunkt som för att belysa 

delar av Almqvists idévärld. Min ambition är att hitta tankar och idéer i denna ”verld af poesi, 

filosofi, religion och vetenskap” samt att identifiera och analysera djurliknelser och djurmetaforer 

som kan kasta ljus över förekomsten och funktionen av djur och djuriskhet i Almqvists epik och 

lyrik.  Jag vill också försöka visa och förklara hur djur verkar som aktörer i berättelserna och hur 

interaktionen mellan människor och djur kommer till uttryck.

Mitt tillvägagångssätt kommer huvudsakligen att utgöras av närläsning av de för ämnet 

viktigaste verken i Almqvists författarskap. Härutöver kommer jag att i första hand försöka finna 

stöd för tänkbara tolkningar med de aktuella texterna som utgångspunkt.  Jag kommer också att ta 

del av Almqvists egna utsagor i brev, artiklar, etc. samt tidigare gjorda analyser, antaganden och 

tolkningar inom den befintliga Almqvistforskningen, främst för att identifiera möjliga kopplingar 

till Almqvists tanke- och idévärld.  För att generellt belysa en samtida eller historisk idévärld som 

bakgrundsinformation och förklaringsgrund har jag för avsikt att även använda mig av litteratur 

som behandlar symboler, emblem, metaforer ur mer generella perspektiv inom litteratur och konst. 

För att välja ut och prioritera de verk inom Almqvists produktion som kan ge mest information med 

hänsyn tagen till problemställningen har jag använt mig av Litteraturbanken. Litteraturbanken är en 

ideell förening. Medlemmarna är Kungl. biblioteket, Kungl. Vitterhetsakademien, Språkbanken vid 

Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska 

Vitterhetssamfundet.  I Litteraturbanken finns lejonparten av Almqvists samlade verk digitaliserade 

och sökbara, exempelvis ger sökordet ”djur” 429, ”häst” 772 och ”fågel”/”fåglar” 196 träffar, härtill 

kommer en mängd varianter som ”dufva”, ”kråka”, ”stare”, osv. Samtliga träffar hänvisar till de 

8 Carl Jonas Love Almqvist, (SV 8.), s. 7.
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aktuella verken med sidhänvisning. Antalet och fördelningen av träffarna indikerar vikten av djur i 

Almqvists olika texter. Litteraturbanken är för detta ändamål ett utmärkt sökverktyg som möjliggör 

en snabb och effektiv lokalisering av förekomsten av djur i texterna.

För att skapa översikt och struktur har jag genomfört en mängd sökningar i de av Almqvists 

samlade verk, närmare bestämt sjutton stycken, som finns digitaliserade och sökbara i 

Litteraturbanken.  Härefter har jag sammanställt materialet i en frekvenstabell, (se bilaga 1). I 

tabellen är antalet träffar per djur tabulerade mot respektive text. Detta gör att jag snabbt kan 

identifiera i vilka texter jag kan vänta mig att finna mest djurrelaterat innehåll. Jag har först och 

främst sökt på ordet djur och därmed även inkluderat djur som har djur som ordled t.ex. rådjur, 

rofdjur, vildjur, etc., men jag har också sökt på de djurnamn som successivt dykt upp under min 

läsning av texterna. Tabellen gör inte anspråk på att vara komplett men innehåller med hög 

sannolikhet de djur som förekommer mest frekvent i Almqvists prosa. Sökningarna inkluderar 

djurnamnen i bestämd och obestämd form samt i singular och plural. Vissa sammansättningar som 

turturdufva, vildhund, varginna, e.t.c., är medtagna men inte vargskinn, björnskinnsmössa, hjortstek,  

hästsele, m.fl. som betecknar produkter av eller för djur eller djurhantering. 

Det är långt ifrån alltid som träffarna motsvarats av för uppsatsen intressanta textavsnitt. 

Sökordet häst gav ett stort antal träffar i så gott som alla texter och då är ändå inte vanligt 

förekommande varianter som, brunte, dragarn, m.fl. inkluderade i sökningen. Trots detta ledde 

denna sökning bara fram till något enstaka exempel på bildspråk, se nedan om Tintomara i 

Drottningens juvelsmycke. Tänkbara orsaken till detta tar jag upp i sammanfattningen.

Forskningsöversikt

Trots Almqvists frekventa alluderingar och diskussioner kring djuriskheten och naturens 

kopplingar till människan och det himmelska har jag inte funnit någon samlad forskning kring detta 

ämne, vilket delvis kan förklara det relativt magra utfallet av sökningarna ovan. Spridda 

kommentarer till och enskilda analyser av specifika verk innehåller dock ofta passager som 

behandlar och tar upp ämnet till diskussion. Inte sällan citeras brevväxlingen mellan Almqvist och 

t.ex. Atterbom, Lénström, m.fl. Henry Olsson tar bl.a. i Samlaren (1919) upp den ovan nämnda 

diskussionen mellan förste och andre chirurgerna och kopplar detta till Almqvists brev till Atterbom 

den 20 november 1834. Generella översikter som behandlar bildspråk, symbolik och människans 

relation till djuren i litteratur, religion och ur historiska perspektiv finns att tillgå. Peter Hallbergs 
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Diktens bildspråk (Stockholm 1982) behandlar bildspråket i dikten ur såväl ett teoretisk och 

metodologiskt som ur ett historiskt perspektiv. Någon direkt koppling till Almqvist och 

djurmetaforer förkommer inte hos Peter Hallberg men han beskriver Almqvists ”genuint fotiska 

disposition”9 dvs. färgföreställningar av närmaste tvångsmässig karaktär i samband med andra 

sinnesintryck, något som Almqvist ger uttryck för i andra situationer som inte har direkt koppling 

till djur, t.ex. i Hermitaget (1833): 

”Det är icke rätt, att våra sinnen skola kallas fem; menniskan är en i allt, hon har blott ett 

sinne.  Men ett fint och kraftfullt sinne märker allting på femdubbelt sätt. Vid en djupskön 

musik komma ej blott melodiska vågor till örat – luftiga gestalter tyckas med detsamma äfven 

uppstå i förtrollade grupper för den inre synen, de röra sig, gå i skepnader och hafva händelser 

sins emellan, efter som tonerna i stycket framgå; färgernas hemligheter och förvantskap med 

tonernas krafter uppenbara sig. Med detsamma simma ock från musiken, som vi höra, ångor 

af oförklarligt behag; de måste vara födda i styckets inre natur, och komma till oss med 

själens ether; ja tonerna hafva verkligen en vällukt, och stiga de djupare, så komma de liksom 

paradisfrukter för vår andes gom . . underbara öde! hvi satte du tungan, som bildar rösten till 

ljud, så nära gommen?10

Ruben Berg har också behandlat Almqvists sinnesanalogier i en uppsats från 1910: 

”Sinnesanalogier hos Almqvist”. Denna uppmärksamhet kring synestetik kan dock ha ett visst 

intresse för att förstå och teckna en tydligare bild av tintomaragestalten, mer om detta nedan.

Arvid Ahnfelt har i sin bok C.J.L. Almqvist: hans lif och verksamhet (Stockholm 1876) ägnat ett 

antal sidor åt Drottningens juvelsmycke i allmänhet och tintomaragestalten i synnerhet. Han återger 

många av de textavsnitt där Tintomara jämförs och jämför sig själv med många djur och djuriskt 

beteende och rörelsemönster. Men han avstår från att göra någon form av analys utan använder 

delar av resonemanget för att förklara, och understödja, Carl August Hagbergs kritik av 

Drottningens juvelsmycke.11

En hel del litteratur om tecken och symbolers betydelse finns att tillgå. Som exempel kan 

nämnas Mark O'Connell, Raje Airey och Richard: Craze Sign, Symbols & Dream interpretation.  

Identification and analysis of the visual vocabulary and secret language that shape our thoughts  

and dreams and dictate our reactions to the world (London 2009) som är en av många liknande 

9 Peter Hallberg, Diktens bildspråk (Stockholm, 1982), s. 63.
10   Carl Jonas Love Almqvist, Hermitaget (1833), Samlade verk, del 5 Törnrosens bok  Duodesupplagan Band I-III,

red. Olof Holm och Petra Söderlund (Stockholm, 2003), s. 147.
11 Arvid, Ahnfelt, C.J.L. Almqvist, hans lif och verksamhet (Stockholm, 1876), s. 114 –119.
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uppslagsböcker i ämnet. I Keith Thomas Människan och naturen (Stockholm 1988) ges en historisk 

exposé över människans relation till och syn på djuren över tiden fram till våra dagar. En intressant 

bok som ger en bra bakgrundsbild men saknar direkta kopplingar till Almqvist. En viktig 

inspirationskälla har varit de inledningar som förekommer i respektive volym av Almqvists samlade 

verk som kontinuerligt ges ut av Svenska Vitterhetssamfundet. Innehållet i dessa bygger till stor del 

på resultaten av aktuell almqvistforskning.

     

Almqvists idévärld.

Almqvist ger sällan något direkt uttryck för eller anger något skäl för att använda sig av 

djurmetaforer. I fallet Skällnora Qvarn nämner han i sitt brev till Lénström som jag citerat ovan, att 

diskussionen kring fågelns roll och eventuella mänskliga egenskaper höjer stycket till dess ”högre 

mysterier”. I Drottningens juvelsmycke intervenerar författaren i ett fall direkt i texten för att 

kommentera den väl valda metaforen – den att likna Tintomara vid en häst, se sid.15 nedan. Men 

såväl i Drottningens juvelsmycke som i Skällnora Qvarn och Amorina kan man tydligt uppfatta ett 

antal signaler som kan härledas till Almqvists idévärld. Nyckelord i detta sammanhang är mystik, 

religiositet, natur, instinktliv, sanning, och harmoni. 

Han var i unga år, genom sin mors intresse, påverkad av Rousseau och en dröm om att 

kombinera ett liv i andakt och begrundan och genom kroppsarbete och enkla vanor leva i ett med 

naturen. Detta intresse förde honom via Mannhemsförbundet till en idealiserad lantlig tillvaro – 

eller tillflykt till Gravsund i Värmland tillsammans med mannhemsmedlemmarna Gustaf Hazelius 

och Jonas Wærn och sin blivande hustru Anna Maria Andersdotter Lundström. För 

Mannhemsförbundets medlemmar var det ”nordiska” och kristenheten centrala begrepp. Almqvist 

var dock snart tvungen att bryta upp från denna tillvaro av såväl ekonomiska skäl som p.g.a. 

splittring i vänkretsen kring experimentet. 

I Amorina tecknas huvudpersonen Amorina i mångt och mycket som en kristusgestalt. 

Under sin vandring uppfattas hon som en sant troende och självuppoffrande människa. Man kan 

också, genom romanfiguren Johannes, få en glimt av Almqvists syn på brottslingen som någon som 

kan och bör rehabiliteras, vars brottslighet har en förklaring och som kräver insikt och förståelse hos 

omvärlden för att kunna hantera och återanpassa brottslingen på ett humant och människovärdigt 

sätt. Johannes kämpar förtvivlat och förgäves med sin medfödda blodtörst – den som papegojan 
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Babby blir först med att avslöja för läsaren. Den desperata vargen vars valpar blivit dödade av 

Johannes jaktlag och som med blodig nos oförskyllt får skulden för att ha rövat bort Amorinas barn 

i skogen illustrerar effekten av Johannes illgärningar. ”Martin Lamm (1915) inleder den moderna 

Almqvistforskningen. Han framhåller det självbiografiska i Henrikagestalten [Amorina] och 

understryker verkets religiösa symbolik. Lamm iakttar också Amorinas anknytning till Swedenborg 

och till tysk romantik.”12 Swedenborg har uppenbarligen varit en stor inspiratör för Almqvist och 

hans mysticism genomsyrar Almqvists skrivsätt i syfte att skapa mystiska och spänningsfyllda 

miljöer men inte minst för att lämna tolkningsfältet så öppet som möjligt för läsaren.

I Drottningens juvelsmycke förkroppsligar tintomaragestalten så gott som alla de ovan 

nämnda nyckelorden. Tintomara är mystisk och styrs av sin instinkt och söker sin harmoni i 

naturen. Hon (för enkelhetens skull) uttrycker aldrig någon egen religiositet och är okunnig om och 

oförstående inför världsliga konventioner liksom Guds bud. Men hon uppfattas som en mystisk länk 

mellan himmel och jord, som en kristusgestalt som inte har uppfattat sitt uppdrag eller förstår att 

hantera sina gåvor men handlar instinktivt. Denna bild av Tintomara bygger till största delen på de 

djuriska egenskaper som Almqvist tillskriver henne och hur dessa uppfattas av de övriga 

romanfigurerna. Det androgyna draget får i Tintomara stå modell för harmoni och balans, manligt 

och kvinnligt, kärlek och strid förenade i en och samma gestalt, eller sfär för att återkoppla till 

Platon och Symposion, se mer om detta nedan.

Almqvists Undersökning om Huvudskillnaden emellan de Gamles Vitterhet och de Nyares;  

samt om den frågan, huruvida en verkligen ny konst i vår tid är å bane. (1831) är Almqvists 

omarbetade bidrag till den tävling som utlystes av Svenska Akademien 1826. Frågeställningen som 

årets tävlande hade att hantera och som tog avstamp i ”La querelle des anciens et des modernes” 

och som i sin tur hade sitt ursprung i polemiken om antikens suveränitet över det moderna och som 

initierats av Académie française var huruvida: 

”en ny vitterhet av högre anda och fullkomligare verkning på de mänskliga sinneskrafterna i 

våra dagar verkligen uppkommit”. Hur skiljer sig denna från ”17:de och 18:de seklernas god-

kända vitterhet, och vilket är vardera slagets förhållande till den gamla klassiska?”13

12 Carl Jonas Love, Almqvist, Samlade verk 4 Amorina. Den Förrykta Frökens Lefnadslopp och Sällsynta Bedrifter, 
red. Bertil Romberg (Stockholm, 2002), s. XVIII.

13 Citerad ur C.J.L. Almqvist, Samlade Verk 3, Estetiska, filosofiska och akademiska avhandlingar 1831 – 1838,
red. Jon Viklund (Stockholm, 2010), s. X. (I fortsättningen benämnd E,f,aa.)
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Almqvists bidrag som fick titeln ”Om de Grundsatser som bestämma Witterhetens Perio-

der” (1826) kom på andra och därmed sista plats. Ingen av deltagarna fick dock något pris 

då det ansågs att de inte tillfullo hade svarat på frågan. I ett brev till Atterbom den 21 april 

1836 hävdar Almqvist att någon belöning för hans bidrag inte kunde utdelas på grund av 

Atterbom själv:

Jag hade aldrig ämnat concurrera i Svenska Akademien, men för ungefär 10 år sedan låg en 

god vän öfver mig, att jag nödvändigt der skulle söka ett pris. Han gjorde sig till och med det 

besväret, att renskrifva mitt arbete. Det förekom bland de täflande, och skulle belönas; då en 

af de XVIII började finna, att ideegångarne så mycket liknade ”Atterbom”, att en belöning 

omöjligen kunde anstå. – Så slapp jag derifrån.14

Den gode vännen som ”låg öfver honom” och som hade varit behjälplig med renskriften var 

Janne Hazelius som uppmanat Almqvist att delta i tävlingen i ett brev till Almqvist den 14 septem-

ber 1826.15 Den text jag hänvisar till här är den omarbetade versionen som publicerades fem år 

senare, 1831 i tidskriften Svea. Med tanke på att texten har sin grund i ett tävlingsbidrag och att 

eventuella framgångar i dessa tävlingar kunde vara meriterande i samband med tillsättandet av olika 

befattningar kan man tänka sig att Almqvist inte helt tog ut svängarna utan anpassade sig till akade-

miens mer eller mindre outtalade krav och förväntningar. 1831 års publicering hade dock rensats 

från partier som var mer riktade åt Svenska Akademien, den ursprungliga mottagaren. Även andra 

partier som tappat aktualitet hade tagits bort. Texten handlar huvudsakligen om skillnaden mellan 

antikens och senare tiders vitterhet men avslutas med Almqvists tankar om vart vitterheten är och 

borde vara på väg och ger därmed en indikation om hans tanke- och idévärld i dessa frågor. 

Den nya, kommande vitterheten måste söka förena de styrkor som varit särskiljande för den 

gamla och den nya vitterheten dvs. föreningen av inre och yttre. Almqvist menar här att antikens 

diktare aldrig fanns närvarande i sina verk och att texterna därmed saknade vad Almqvist kallar 

”ton” d.v.s. att diktarens egen ”stämning” kommer till uttryck i texten. De såg också världen utifrån 

och in d.v.s. de utgick från de yttre tingen, staten, samhället, föremål att erövra, etc., de betraktade 

även sig själva ur detta perspektiv. Den nya diktaren, tvärtom var mer ägnad åt kontemplation, ref-

lektion och religiösa betraktelser och såg världen mer inifrån och ut. Styrkorna i dessa två betraktel-

14   Citerat ur C.J.L. Almqvist, Brev 1803-1866: ett urval med inledning och kommentarer av Bertil Romberg
  (Stockholm, 1968), s. 103.

15   Almqvist, E,f,aa. s. XIII.
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sesätt måste förenas och som metafor använder Almqvist återigen två stora hemisfärer som måste 

sammanfogas och bilda en helhet. Densamma metafor som Almqvist använt sig av i Drottningens  

juvelsmycke för att beskriva Tintomara som androgyn där en manlig och kvinnlig sfär sammanfogas 

till en enhet och därmed skapades en harmonisk enhet som slapp att jaga sin äkta hälft. 

Den nyare tiden som präglas av kristendomens inflytande på människorna skapade en grund 

för ett nytt levnadssätt. Familjen och livet inom familjen kom att ta mer plats i förhållandet till 

staten och det offentliga livet. Almqvist talar om att antikens sinnelag utgick från ”det hela, det stora 

och finna allt beroende af det”16. Antikens gudar steg ner på jorden och till människorna för att slut-

ligen där förgås. I kristenheten låg startpunkten i det lilla, familjen för att utvecklas mot det större. 

Den kristna guden, född på jorden men steg till himlen. Denna olikhet hade betydande inverkan på 

konsten. Ämnesvalet för poesin blev mer privat, mindre politiskt och fokuserade familjelivet – 

romanen bröt in. Romanen som företeelse förlorar sig längre bak i tiden menar Almqvist men som 

konst hos ”oss” var Cervantes en viktig förgrundsgestalt med El ingenioso hidalgo Don Quijote de  

la Mancha" (1605–15) som visade vägen till beskrivningar av familjelivet och tvang konsten att 

söka sanning och verklighet. Romanen som företeelse förde en haltande tillvaro men började snart 

ta form som ”värdigheten af konst”. En romanens viktigaste banerförare var enligt Almqvist, Go-

ethe. Fouqués däremot lyckades inte kombinera skönheten med sanningen utan förhöll sig till det 

fiktiva. Sanningsbegreppet är här alltså centralt för Almqvist för att beteckna god litteratur. Nästa 

viktiga steg för att etablera romanen var att förena idealitet och verklighet, två hittills oförenliga 

ämnen – enligt Almqvist av himmelskt och jordiskt sinne på samma gång – återigen en koppling till 

såväl Tintomara som Amorina. Goethe har banat vägen men här tar Walter Scott vid genom att före-

na skön idealitet med ”kraften av ren sannolikhet” enligt Almqvist.

I slutet av sin avhandling hävdar Almqvist att härmningens eller imitationens tid är förbi och 

att något nytt måste komma – ”nästa steg”. Detta ställer dock krav på filosofi, religion och politisk 

frihet att utvecklas ”så långt, att hela det menskliga lefnadssättet öfverhufvud mognat till 

sjelfständighet. Konsten är lifvets blomma; den kommer således efteråt. Knoppen öppnar icke sin 

ros, förr än vid slutet af den uppvuxna stängeln.”17 Den ökade självständigheten föds i revolutioner-

nas Europa under slutet av sjutton- och början av artonhundratalet och ger grogrund för den nya 

vitterheten. Den nya vitterheten formas i två steg där det första består i att sammangjuta ”helig och 

stark sjelfbestämning i viljan (rätt godhet), samt ett klart omdöme”.18 De som inte äger dessa två 

16 Almqvist, E,f,aa. s. 20.
17 Ibid. s. 27. 
18 Ibid. s. 29 – 30.
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storheter är inte bildade, men hos dem som äger dessa i en sann harmonisk förening uppstår som en 

tredje företeelse – skönheten i själen. ”En skön själ – och endast den – alstrar sköna saker, så i 

vitterheten, som i hela lefnadssättet; den gör så, emedan den icke annat kan”.19 Skönheten är enligt 

Almqvist inte greppbar i ordets egentliga mening utan uppstår som en följd av ovanstående 

sammangjutning d.v.s. av rätt, godhet och omdöme. Almqvist skriver också att religionen måste in-

gjutas i vitterheten.

Hans idé om att ingjuta religiositet i vitterheten och förena idealitet, verklighet och sanning 

eller himmelskt och jordiskt sinne på samma gång kan vi finna uttryck för i såväl Tintomara som 

Amorina. Tintomara kan i det närmaste uppfattas som en syntes av Almqvists idévärld, förmedlad 

med mystikens kraft och förverkligad genom en uttalad djurmetaforik

Djurmetaforerna eller djuren som aktörer i Almqvists prosa och dikt är kanske framför allt 

Almqvists verktyg för att skapa suggestiva, stämningsfulla bilder och mystik och är därmed främst 

kopplade till hans idé om att genom mystiken skapa en mångfald tolkningsmöjligheter åt läsaren.

Djurmetaforen i Myrorne är av ett helt annat och mer konkret slag, eposet saknar mystiska 

drag men visar tydligt på Almqvist aversion mot auktoritetstro och översitteri. Almqvist syn på äk-

tenskapet visar också på sanningskravet var och en bör ha gentemot sig själv. Det går an att leva 

ihop under äktenskapsliknande förhållanden om man hyser en stark och äkta kärlek till sin partner. 

Att däremot leva i ett kärlekslöst äktenskap är en stor synd. Detta är temat i Det går an liksom andra 

frågor om kvinnans rättsliga och yrkesmässiga ställning i samhället, något som starkt engagerade 

Almqvist. Det går an saknar dock i sin helhet närvaron av djur och djurmetaforer och lämnas därför 

därhän i detta sammanhang.

Djur som aktörer och bildspråk.

Drottningens juvelsmycke.
Det känns naturligt att för denna analys ta avstamp i Almqvists kanske mest betydande verk, 

Drottningens juvelsmycke (1834), och i detta, till en början koncentrera mig på tintomaragestalten.

Men först en kort resumé över handlingen: Handlingen utspelar sig som verktiteln anger, näst före, 

under och efter Konung Gustaf III:s mord och omfattar några månader under våren och sommaren 

1792. Mordet på kungen är mer att betrakta som en bakgrundshandling. Tintomara, mannen, 

kvinnan, androgynen eller djuret står i centrum för handlingen genom sitt brott – juvelstölden. Hon 
19 Almqvist, E,f,aa. s. 30.
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förleder också, omedvetet, genom sin skönhet och sitt förföriska sätt, kungen att komma till 

maskeradbalen och medverkar därigenom till mordet. I en parallell handling, löst kopplad till 

mordet finns två officerare, kaptenen Ferdinand och hans chef majoren Clas Henrik. Dessa herrar 

har var och en ett kärleksförhållande till två adelsfröknar. Ferdinand till Amanda och Clas Henrik 

till hennes yngre och mer lättsinniga syster Adolfine. En rad intriger och förvecklingar leder till 

missuppfattningar och svartsjukedramer som i sin tur leder till en duell mellan Ferdinand och Clas 

Henrik.

I ytterligare en parallell händelseutveckling sker stämplingen till kungamordet och ett 

komplicerat intrigspel utvecklar sig såväl före som efter mordet. Här spelar hertig Karl och Gustaf 

Adolf Reuterholm centrala roller. Tintomara ansågs vara halvsyskon till Gustav IV Adolf som 

utmanövrerades från makten av hertig Karl och Gustaf Adolf Reuterholm. (”Tidigt uppkom 

illasinnade rykten om att fadern, Gustav III inte skulle ha varit far till barnet, utan en finländare, 

Adolf Fredric Munck, som varit behjälplig vid kungaparets sexualdebut. Trots att kungaparet visade 

alla tecken på ett lyckligt äktenskap vid tiden för drottningens första graviditet fördes ryktet vidare, 

till och med av Gustav III:s bror hertig Karl och av honom till brödernas höga moder Lovisa Ulrika, 

vilket ledde till en brytning mellan kungen och henne, som inte bilades - och knappt ens då - förrän 

på Lovisa Ulrikas dödsbädd.”20)

Efter mordet utspelar sig handlingen i Kolmårdens skogar dit officerarna flytt då de 

misstänks vara inblandade i komplotten mot kungen. Flickorna som fått reda på misstankarna mot 

männen vistas, omedvetna om officerarnas närhet, på sitt gods vid Bråviken. Allt är kaotiskt och 

känslostormande. I detta läge kommer Tintomara till Bråviken och genom en rad förvecklingar har 

alla fyra förälskat sig till vansinnets gräns i Tintomara. Ett mystiskt X-mönster återkommer då och 

då i berättelsen och uppstår bl. a. vid vägkorset Lindamot dit fyra vägar leder och de fyra kommer 

till korsningen från var sitt håll för att möta Tintomara. Tintomara har en mystisk och stark 

dragningskraft på alla och som får alla att älska henne, men kärleken är alltid obesvarad.

Tintomara återkommer till Stockholm där hon ofrivilligt ingår i Reuterholms intrigmakeri 

och hans planer på att erbjuda Tintomara som älskarinna åt hertig Karl, allt i syfte att själv hålla sig 

kvar i maktens centrum. Tintomara lyckas dock fly igen och tar värvning som musiker vid ett 

livregemente. Hon begår ett misstag under en parad och döms till döden. Avrättningen planeras som 

en skenavrättning i Solnaskogen, en scen som visar stora likheter med Jesus korsfästelse. Tintomara 

gäckar än en gång sin omgivning genom att faktiskt bli arkebuserad av Ferdinand som förklädd och 

med skarpa skott dödar Tintomara. Ferdinand har dessförinnan dödat Clas Henrik. Amanda och 

20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_IV_Adolf
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Adolfine har tidigare blivit vansinniga.

 Tintomara som kanske i första hand uppfattas som en mänsklig androgyn benämns också 

”varelsen”(DJ s. 51) på flera ställen i verket. Men faller tintomaragestalten inom ramen för denna 

uppsats? Är Tintomara ett djur eller en människa? Med tanke på Almqvists syn på djuriskheten och 

hans definition på ett animal coeleste där: ”Människans sträfvande, påstår man, skall verkligen vara, 

att till sluts blifva natur igen, att blifva liksom ett djur.”(DJ s.53.), kan man kanske ställa sig frågan 

om Tintomara genomgår eller har genomgått denna förvandling. Hon är förförisk men önskar inte 

förföra, hon älskas av alla men älskar ingen. Hennes attraktionskraft verkar ligga i det mystiska och 

oåtkomliga. En mängd liknelser, främst med hästar och rådjur, syftar till att förstärka bilden av 

henne som skygg, flyktande, vacker och med en egen uttalad integritet. Hennes ögon är stora, 

mörka och förföriska. Är det ett djurs ögon eller liknar de bara ett djurs? Alla som kommer i kontakt 

med henne upplever en osäkerhet, inte bara inför den oklara könsidentiteten utan också på ett mer 

existentiellt plan; är detta en människa?, ett djur?, en himmelsk varelse? T.o.m. Clara, Tintomaras 

mor avslöjar på sin dödsbädd att hon varit osäker på om Tintomara är ett djur eller en människa. 

Hon är odöpt och förhåller sig okunnig om Guds bud men liksom ett djur är hon oskuldsfull och 

aningslös. ”Två ting äro hvita – Oskuld – Arsenik” (DJ  s.154) är Claras sista ord i livet. Tintomara 

står för oskulden, själv har hon tagit arsenik.

Tintomara är otvetydigt en aktör som driver handlingen framåt. Hennes centrala roll framgår 

om inte annat i den mystiska spader-/klöverfemman  (X-et) som återkommer på flera ställen i 

berättelsen bl. a. i pantomimen, mötesplatsen i vägkorsningen och vid lottdragningen om hennes 

vara eller icke vara som betjänt till onkeln på Stafsjö. Almqvists koppling mellan Tintomara och ett 

animal coeleste torde ha kopplingar till hans egen idévärld om människan, djuren och naturen. 

Andre chirurgen som tidigare omnämnts i inledningen ovan hänvisar till Platon: ”Ni lär ha läst 

något i Plato, min vän? Ni känner till de Gamles mening om Androgynerna?” (DJ s.52) varefter han 

utvecklar idén om att människan från begynnelsen var ett ”fullständigt, sjelf-tillräckligt […] 

gudasällt väsende” (DJ s. 53) som i samband med människans fall klövs itu och sönderföll i två 

delar med olika kön som var dömda att jaga varandra för såväl kärlek (Eros) som tvist (Eris). Hela 

resonemanget är hämtat från Platons Symposium (Gästabudet). Enligt Aristofanes hade 

urmänniskan fyra armar och fyra ben. Sedan klyvningen ägt rum jagar människan sin så kallade 

äkta hälft.

Androgynen kan med ovanstående resonemang liknas vid urmänniskan i så motto att 

han/hon i sin kropp äger såväl det manliga som det kvinnliga i en harmonisk balans. Androgynen 

varken behöver eller önskar jaga kärleken (Eros), han/hon är i sin inre harmoni självtillräcklig och 
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inte heller utsatt för tvist (Eris). Detta är egenskaper som tillskrivs Tintomara men hon anses även 

äga djuriska egenskaper enligt andre chirurgen: ”Det djuriska sättet att vara, instinktlifvet, visar den 

harmoniskt intagande bilden af en hög enighet med sig sjelf. Ni har väl hört Mystikernas tanke om 

animal coeleste?” (DJ s.53) Bilden av Tintomara sammanfaller alltså inte bara med bilden av 

androgynen utan också med ett animal coeleste och som i sin tur kan sägas beskriva människans 

strävan att åter bli natur och bli liksom ett djur, dvs. styras av instinktlivet och uppnå harmoni 

genom en hög enighet med sig själv och naturen. 

Med Tintomaras otydliga hemvist; människa, djur, animal coeleste, varelse, mm, men 

framförallt med hennes djuriska drag tycker jag mig kunna motivera att inkludera henne i denna 

uppsats. Det är dessutom intressant att notera att Drottningens juvelsmycke, utöver 

tintomaragestalten, knappast innehåller några djurliknelser eller djurmetaforer. Kanske har Almqvist 

för tydlighetens skull valt att fokusera och renodla sina tankar och idéer kring djuriskheten och ett 

animal coeleste på just Tintomara.

Vi möter Tintomara själv och hennes undflyende lätthet första gången i femte boken där hon 

i maskeradbalens början skymtar förbi: ”I ögonblicket sväfvar – liksom att fly undan de öfriges 

giriga blickar – en figur snabbt fram, mera lik ett lätt moln, än en menniska.”(DJ s.59) Senare under 

maskeradbalens kväll, under sin flykt för att komma ut ur operabyggnaden efter att kungen skjutits, 

överraskar Adolfine Tintomara i ett förrum till den övningslokal där man tränar för pantomimen. 

Tintomara vänder sig överraskad om ”med en snabb kastning af halsen litet åt sidan och en höjning 

af hjessan – en graciös gest, fullkomligt lik den man ser en ung häst göra, som vid minsta läte hajar 

åt sidan” (DJ s.79). Denna liknelse förstärker intrycket av en vacker, behagfull, skyggande djurisk 

varelse. Almqvist kommenterar själv i direkt anslutning att: ”Detta djur passar till liknelse här, 

emedan det i hvarje led har ett underbart behag, i hvarje rörelse en finesse, mer utmärkt och 

outgrundlig, än naturen visar hos något annat djurslag.” (DJ s.79) Tintomara tilltalar därefter 

Adolfine ”med en röst som mer liknar sång än tal” (DJ s.79) när hon sedan i förrummet ber Adolfine 

att hjälpa henne att ta av sin klänning.  Adolfine erfar i denna situation en ”besynnerlig känsla – 

men vi äro begge fruntimmer, tänkte hon och det gör ingenting!” (DJ s.79). Vad upplevde Adolfine? 

Var det den oklara könstillhörigheten eller djuriskheten? Var det kanske känslan av ett himmelskt 

väsen? Eller var det kanske ren attraktion? 

Sammantaget har Almqvist i dessa första scener förmedlat en bild av Tintomara som vacker, 

behagfull, en djuriskt skygg och snabb varelse med en sånglik röst och som rör sig lätt och 

obesvärat som en luftande. Hennes eventuella androgynitet som tidigare diskuterats av kirurgerna 

kommer här åter upp till ytan genom Adolfines ”besynnerliga känsla”. 
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Tintomara nämns första gången, bortsett från vid kirurgernas dissektion, vid namnet Donna 

Zouras. Det är balettmästaren som ropar på henne från övningslokalen. Adolfine är osäker om han 

ropat Donna Zouras eller don Azouras. Adolfines svårighet att uppfatta om balettmästaren ropar på 

”donna” eller ”don” är sannolikt ämnat att ytterligare förstärka det androgyna draget hos Tintomara. 

Tintomara har många namn som dyker upp i olika sammanhang. I pantomimen har hon rollen som 

Tint-om’-Hara och på originaleditionens häftesomslag har romanen titeln: Drottningens 

Juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara, Romantiserad Berättelse om händelser näst före,  

under och efter Konung Gustaf III:s mord. Namnen har tydlig koppling till det himmelskt blå, det 

indikerar och förstärker bilden av att Tintomara är ett animal coeleste som står mellan människorna 

och himlen som ett himmelskt väsen. Olle Holmberg menar att Almqvist i namnet Azouras Lazuli 

låter Tintomara förena den ”himmelska azuren och den jordiska lazuliten och två kirurger som 

samtala om den besynnerliga uppenbarelsen, komma överens om att beteckna henne som en ’animal 

coeleste’, ett himmelskt djur”.21  

En synestetisk tolkning kan ge ytterligare en aspekt av namnet. Peter Hallberg tar upp 

Almqvist ur ett generellt synestetiskt perspektiv och kopplar det i Diktens Bildspråk inte till just 

Tintomara men beskriver innebörden och symboliken i den blåa färgen:

Det blåa har förknippats med lättrogenhet och illusioner; jämför talesätt att ”slå blå dunster i 

ögonen” på folk eller att hysa ”blåögda förhoppningar”. Den ursprungliga anledningen till 

sådana inarbetade kombinationer är numera svår att fastställa. Kanske har exempelvis blått 

som hoppets eller det bedrägliga hoppets färg något att göra med himlens blå. I varje fall är 

den atmosfäriska bakgrunden uppenbar, när vi talar om ”nattsvart förtvivlan” eller om en ”grå 

tillvaro”.22

Utöver det azurblåa inslaget i Tintomaras namn är associationerna till hennes karaktär lätta 

att göra med ovanstående citat som grund. Detta gäller inte bara Tintomaras egenskaper utan också 

hur hon uppfattas av och påverkar andra karaktärer.

Holmberg antar vidare att Almqvist haft den indiska mytologin i tankarna i samband med 

namnfrågan för Tintomara. I Menniskoslägtets Saga redogör Almqvist för delar av buddhismen där 

Assuras är ett slags genier i Andens värld som står djuren närmast:

21 Olle Holmberg, C.J.L. Almqvist Från Amorina till Colmbine (Stockholm, 1922), s. 285.
22 Peter Hallberg, Diktens bildspråk (Stockholm, 1982), s. 64.
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Buddaläran betraktar materien såsom sjelfva det onda. Sansara, 

hela den materiela verlden, som alla lefvande väsenden till följe af själa- 

vandringen genomgå, har sin grund i synden, består ej af annat än ondt, 

och sönderfaller i tre slag eller mindre verldar för sig: den värsta, i sitt 

slag högsta, Helvetet med dess invånare; den medlersta, upptagen af 

Pretas ett slags demoner, som förfölja menniskan; och den minst onda, 

således i detta slag lägsta, innefattande hela Djurverlden. Såsom mot- 

stycke emot Sansara står andens universum, hvilket i sin högsta full- 

komlighet, absolut immaterialitet, är Nirvana. Andens väsende är dygd, 

likasom materiens synd, och dess verld står äfven i tre grader, den ena 

ofvan den andra, nemligen högst Gudarne, medlerst Menniskorna, och 

lägst ett slags genier, Assuras, hvilka komma djuren närmast.23

Tintomara har aldrig döpts och har heller aldrig fått något namn av sin mor. Hennes 

olika namn har uppstått i olika situationer och framför allt som roller i balettmästarens ar-

bete. Att inte ha ett kristet namn förstärker känslan av utanförskap. Att inte ha ett eget 

namn verkar provocerande på omgivningen, i nedanstående fall för Tintomaras bror, men 

likgiltigt för Tintomara själv:

han.

Mor, åja. Men på henne är jag mycket rasande; jag begriper icke hur 

det har skett, en gång. 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 roler 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?

hon.

Tourne-rose. Åh det är ej först i qväll jag heter så. (DJ s.98)

Tintomara uppfattas inte entydigt som människa, ens av sina närmaste. Att hon är oför-

mögen att älska återkommer i många sammanhang. Hennes bror Emanuel konstaterar att hon ”äls-

kar ingen mer i hela verlden än klarinetten, tror jag? Det är synd vid sjutton år.” (DJ s.99) När 

Tintomara säger att hon älskar sin mor vid deras möte efter skotten på operan svarar modern ”Då 

vet jag att jag är ensam i ditt hjerta, och ingen är der mer. Besynnerliga flicka, som älskar ingen.” 

23 Carl Jonas Love Almqvist, Samlade verk 19. Menniskoslägtets Saga, red. Jon Viklund (Stockholm, 2002), s. 392.
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(DJ s.104)  I samma dialog mellan Tintomara och Clara (modern) vänder sig Clara till himlen i en 

spontan bön för att urskulda sin dotter: 

Hör mig, Ni i himmelen! jag är Clara! . min . . min flicka förstår sig ej på Budorden! 

Förlåt henne, förlåt henne, det är icke hennes fel, hon har ej sett och icke hört derom, hon fick 

intet n . . . Sjunde budet, store Gud, förlåt henne. Första, andra, tredje buden vet hon icke af; 

men i det sjette budet har du henne trogen! och ljuger gör hon aldrig. Fjerde budet, det är 

invuxet i hennes bröst, det vet jag bäst. Det femte . . . ah jag förmår ej. (DJ s. 107)

Vid Claras dödsbädd faller en tår från Tintomara i Claras ansikte varvid Clara utbrister 

”Nådige Fader! gråter Tintomara? det mins jag ej sist när jag såg – gråter min flicka? Gud, jag 

tackar dig! nu är jag glad, glad: ty det vet jag, att ett Djur kan icke gråta.” (DJ s.154) Clara avslöjar 

alltså sin tidigare tveksamhet om huruvida Tintomara är ett djur eller en människa. 

Genom Tintomaras androgynitet har Almqvist skapat en figur som i sin tur skapar en 

spänning mellan sig själv och sin omvärld. Hon är vacker och förförisk å ena sidan men saknar 

förmåga att älska å den andra. Hon har ömsom mänskliga ömsom djuriska drag och kan dessutom 

uppfattas som ett gränsfall mellan en jordisk och himmelsk varelse. Av texten får vi ingen tydlig 

klarhet i Tintomaras könstillhörighet. Är hon tvekönad eller besitter hon bara en blandning av 

manliga och kvinnliga drag, en blandning som skapar osäkerhet i den aktuella situationen och den 

gällande kulturen? Representerar hon den odelade människan före människans fall enligt Platon, 

dvs. en harmonisk enhet som inte behöver jaga sin ”äkta hälft”? Är hon fri från Eros och Eris eller 

bär hon på en hemlighet vi inte förstår, en ogripbar mystik som Almqvist vill få oss att känna? 

Tintomara rör sig ständigt mellan dessa poler och skapar förvirring och åtrå hos övriga aktörer i 

berättelsen. 

Drottningens juvelsmycke är en förhållandevis löst sammanfogad berättelse bestående av 

olika utkast till i sig självständiga berättelser.24 Tintomara utgör i många stycken kittet som håller 

ihop berättelsen och är tveklöst den viktigaste rollfiguren och syftet med berättelsen. Almqvist 

lyckas i Tintomara sammanföra de egenskaper som utgör ett animal coeleste enligt hans egen 

definition av en sådan varelse. Han lyfter fram ”instinktlifvet” och människans strävan att åter bli 

natur och bli som ett djur. Att Tintomara är och förblir en gåta för såväl berättelsens övriga figurer 

som läsaren ligger i linje med Almqvists strävan att skapa mystik och kan också uppfattas som en 

analogi med Almqvist teori om att avsluta stycken, dvs. öppna avslut som lämnar till läsaren att 

24 Henry Olsson, C.J.L. Almqvist Drottningens Juvelsmycke. En diktmonografi och en orientering. Särtryck ur 
Samlaren 1919 (Uppsala, 1920), s. 95.
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tolka.

Tintomaragestalten är ogripbar och mystisk, hon är ett med naturen och härmar och in-

spireras av harar, ”ickorrar” och andra djur. Hon äger själv tydligt djuriska drag såsom djuriska rö-

relsemönster, skarp hörsel, mm. Hon står utanför människornas gemenskap i många avseenden. 

Hon är uppvuxen i ensamhet bland kulisser, gångar och prång på operan. Efter operans stängning på 

grund av mordet på kung Gustav III blir naturen hennes rätta element där riktiga träd och vacker na-

tur får ersätta kulisserna men hon befinner sig fortfarande utanför den mänskliga gemenskapen. Ut-

anförskapet drabbar henne och blir plågsamt tydligt för henne när hon blir inlåst i Klara kyrka, in-

låst bland de kristna symbolerna får hon tid att reflektera över sin situation, mycket av det 

mänskliga handlandet, kyrkliga traditioner, etc. är främmande för henne, hon är som ett vilt barn – 

en Mowgli. Hon åtrås av alla, men varför? Alla älskar henne och vill anförtro sig till henne men hon 

har inga behov att anförtro sig till någon – de känner henne inte men älskar henne, behöver de hen-

ne som en motvikt till ett förkonstlat samhälle eller bara till tröst – som ett husdjur? Hon har ett ut-

talat rättspatos och ryggar aldrig från sanningen oavsett konsekvenser för sin egen del. Det är oklart 

om detta kan förklaras med en häpnadsväckande oräddhet eller en aningslöshet som i sin tur kan 

förklaras av hennes utanförskap och bristande insikt i samtidens intrigerande maktspel. Detta 

kommer bl.a. till uttryck när hon med alla medel försöker varna den minderårige kungen för 

Reuterholms intriger och maktspel. 

Vänskap, en mänsklig känsla och egenskap verkar svår för Tintomara att ta till sig. I nionde 

bokens sista scen frågar Adolfine Tintomara om det finns något bättre än vänskap och om Tintoma-

ra i sitt hjärta äger någon vänskap för henne. Tintomara ställer sig frågande och undvikande och 

svarar henne förhållandevis mekaniskt och förstrött att hon önskar Adolfine ett snabbt tillfrisk-

nande. Adolfine uppmanar Tintomara att kalla henne Du, och inte fröken och ber om en systerlig 

kyss som bekräftelse på detta. Efter detta följer en kort ordväxling där Tintomara intet ont anande 

säger att hon varit utklädd till flicka när de träffades första gången på operan. Adolfine blir förvir-

rad, skulle detta innebära att hon egentligen är en man? Hon utbrister: ”Nej, det är omöjligt. Denna 

kyss har smak af en ängel. Lazuli hör mig, gå ut för denna gång, jag har något att tänka, att grubbla 

på för mig sjelf.” (DJ s.187)

I en annan scen vill Clas Henrik att Tintomara ska anförtro sig åt honom varvid följande dia-

log utspinner sig:

Tintomara. Hade jag ej ett hjerta – o vore jag en tiger – såsom de alla 

kalla mig – vore jag det verkligen – hur enkelt och lätt!
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Clas Henrik. Du, en tiger?

Tintomara. Nu är jag ej en tiger ty värr, och mig smärtar att se hvad 

jag ser.

Clas Henrik. Hvad ser du, oförklarliga –

Tintomara. Lofvar du mig med hand och mun, Georg, blott ett enda? 

ett enda blott, så skall jag säga dig min hemlighet.

Clas Henrik. Ljufva flicka; låt mig kalla dig så? – sant eller icke, men 

din drägt ger mig lof dertill. Se här min hand! De måste hafva varit svåra 

emot dig på Stafsjö.

Tintomara. Lofva mig Georg, att åtminstone Du icke älskar mig! (DJ s. 208)

Jag uppfattar att Almqvist med Tintomara i Drottningens juvelsmycke har velat skapa ett ani-

mal coeleste, som ett himmelskt väsen på jorden som äger en inre harmoni och styrs av en djurisk 

instinkt, ” född till natur och enhet med sig sjelf i himmelsk mening”. Detta animal coeleste står på 

sätt och vis högre i utveckling än människorna på jorden. Det som driver handlingen framåt är i 

mångt och mycket gränsytan mellan dessa världar och där befinner sig Tintomara. Jag uppfattar att 

den åtrå och kärlek de övriga romanfigurerna upplever och den dragningskraft Tintomara utövar blir 

en dragkamp mellan människan och naturen. Kanske kan man t.o.m. uppfatta arkebuseringen av 

Tintomara som en korsfästelsescen av en naturens och renhetens frälsare som lämnar människorna 

efter sig i saknad och förundran – varför kunde hon inte älska oss? I slutscenen lämnar hon det 

kungliga tältet för att gå ut och arkebuseras. Hennes namn får här en ytterligare betydelse: 

Konungen. Det är synd ändå, att jag skall vara minderårig! Jag ser på 

hennes blekhet och tilltagande darrning, att styrkan och stoltheten äro 

slut, att hon endast med förskräckelse och rysning låter föra sig till tält- 

dörren. – La Tournerose? vänder du dig för alltid bort ifrån oss?

Azouras. Adiö! (DJ s. 283)



Skällnora Qvarn.
I Skällnora Qvarn, skildras som nämns i inledningen ovan, djuren mer konkret än Tintomara 

i Drottningens juvelsmycke. I Tintomara användes djuriskheten och djurens specifika drag och 

egenskaper som metaforer för att teckna en bild av Tintomara som ett animal coleleste. 

Den centrala handlingen i Skällnora Qvarn kretsar kring ett tidigare utfört mord på en 
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kvinna. Kvinnans bror, Jan Carlson tror sig ha mördat sin syster och vill skjuta skulden på kvinnans 

make Matts, som i sin tur har inlett ett förhållande med den föräldralösa pigan Brita. I ett fruktlöst 

försök att förmå Brita att lova att vittna falskt hotar han Brita genom att spänna fast henne i vid 

sågstocken i ett vattendrivet sågverk.  Under Jan Carlsons hotelser och vädjanden att få Brita med 

sig i komplotten närmar sig sågklingan långsamt Britas fastbundna kropp då Jan Carlson plötsligt 

halkar, faller ned och krossas i forsen. Berättaren som är åsyna vittne till händelsen står maktlös på 

en stock i forsen och ser sågklingan närma sig Brita. Det är i detta ögonblick en skogsfågel cirklar 

kring berättarens huvud:

Den mörka fågeln – korp, skata eller kråka – jag vet ej – Han flög lätt, tigande och hurtig än 

hit, än dit i qvarnen. Vid Britas rop flög han åt sidan, och – 

Det jag nu har att berätta, skedde så hastigt som i en blink; [...] När fågeln for åt sidan, 

kommo hans vingar och fötter häftigt åt en spån eller liten brädända, liggande framme vid 

Stjernhjulet, nära öppningen, som går genom qvarnhusets bottnar. Spånen for ned i 

öppningen, kom ända ned i källarrummet, och slant der emot nedersta bommen åt sidan så, att 

han störtade in emellan sjelfva Trillen och Stjernhjulet. Följden var gifven och ögonblicklig: 

kuggarne kunde ej nu gripa i hvarann: hela mekaniken stod. 

I minuten, då jag såg sågbladet tvert stanna, kunde jag väl icke genast upptäcka huru 

det skett. Först efteråt anmärkte jag allt.25

Berättaren, som nu lyckats lämna sin stock i forsen, hjälper Brita loss från sågstocken. På 

vägen bort från sågen passerar de Jan Carlsons döda kropp. ”Vi ska bre öfver’n” säger Brita och 

börjar med en stor tallruska, varvid berättaren:

följde hennes ögonkast dit åt sidan, och märkte högt uppe på en sten en gråaktig fågel, som 

satt och såg på den döda kroppen, och emellanåt, det fåglar bruka, liksom smånickade med 

hufvudet – och det åt oss. Hans nickningar liknade en tacksägelse. Korpen väntade sig väl en 

god mat – eller hvad han menade – och det var väl också för den orsakens skull Brita ville 

öfvertäcka liket till värn och beskydd. 

Derföre tog också jag flere gran- och enqvistar. Vi hade snart höljt öfver Jan Carlson, 

så att han knappt mera syntes, och han låg som begrafven under friska barrgrenar. Då detta väl 

var gjordt, flög fågeln bort venster ut i rak sträckning öfver skogen. Jag stod och undrade, om 

icke det var samma fågel som i sågqvarnen? Tack skall du ha! sade jag halfhögt och såg efter 

honom. Du hade här gjort en god gerning. Vid denna påminnelse kände jag mig så mild, att 

25  Carl Jonas Love Almqvist, (SV 8) s. 374 – 375.
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när jag med den sista, späda, ljusgröna granruskan höljde öfver den dödes panna, jemkade jag 

aktsamt och ej utan sorgfällighet hans tofviga lockar litet i ordning, och önskade honom allt 

det goda han ännu kunde få.26

Fågeln uppstår i samma stund som Jan Carlson faller i forsen. Den bär påtagliga yttre drag 

av Jan Carlson. Fågeln reagerar på Britas nödrop och handlar på ett sätt som i berättelsen upplevs 

som inte bara självständigt utan också medvetet och insiktsfullt. I samband med att Brita och 

berättaren senare tar hand om Jan Carlsons kropp betraktar och övervakar fågeln deras 

ansträngningar under ”nickningar som liknar tacksägelse”. När arbetet med att täcka kroppen var 

färdigt flyger fågeln bort och berättaren yttrar halvhögt ett ”Tack ska du ha! Du har härvid gjort en 

god gärning”. Berättaren upplever härvid en mildhet som tar sig uttryck i ett ytterligare 

ombesörjande av Jan Carlsons döda kropp.

Händelserna vid sågen och fågelns interagerande utgör utan tvekan berättelsens centrala del. 

Det är fågeln som för den konkreta handlingen framåt. Men fågeln orsakar också en inre förändring 

och utveckling av berättelsens aktörer. Det är enligt min mening möjligt att uppfatta fågeln som en 

reinkarnation av en ångerfull Jan Carlson. Till stöd för detta kan nämnas fågels yttre fysionomi och 

likhet med Jan Carlson. Dessutom hade Jan Carlson sannolikt bara tänkt hota Brita och aldrig haft 

för avsikt att döda. Hans fall i forsen förändrade hela situationen. Genom att, i skepnad av fågeln, 

stoppa sågen och rädda Brita har han sonat sitt brott. Han får också i viss mån en bekräftelse och 

upprättelse genom Britas och berättarens ansträngningar att ta hand om kroppen. Jan Carlsons 

andliga närvaro vid deras arbete bekräftas genom fågelns nickningar. När arbetet är färdigt flyger 

fågeln sin väg och berättaren känner en mildhet som i kombination med att han ”jemkade […]

aktsamt och ej utan sorgfällighet hans tofviga lockar litet i ordning, och önskade honom allt det 

goda han ännu kunde få”27 kan uppfattas som en slutlig försoning och förlåtelse.

I Skällnora Qvarn förekommer utöver fågeln en häst som förutom att den beskrivs som en 

trogen och lojal dragare inte kan anses besitta några andra egenskaper än just en hästs. Med tanke 

på hästens funktion och betydelse i samtiden kan man anta att den stod människan känslomässigt 

nära, vilket också framgår av berättelsen men jag uppfattar inte att den har använts som metafor, 

liknelse eller interagerat självständigt i berättelsen på något utmärkande sätt.

Fåglar av alla de slag förekommer frekvent i Almqvists prosa, bl.a i Amorina, mer om detta 

längre fram.

26 Carl Jonas Love Almqvist, (SV 8) s. 376 – 377.
27 Ibid. s. 377.
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Friherrinnan.
I den korta brevnovellen ”Friherrinnan” möter vi en älskad hund – Laurette. Det är 

Friherrinnan O* som skriver till sin väninna Adelaïde och ber henne komma och måla ett porträtt av 

hyndan: ”så tag din palette och dina penslar med dig en dag. Du skall måla Laurettes porträtt åt mig, 

det blir Trohetens porträtt.”28 

Friherrinnan är enligt egen utsago rik, ful och olycklig, uppvaktad av många för sin rikedom, 

älskad av ingen. Hon har utvecklat ett i det närmaste patologiskt förhållande till sin hund som hon 

projicerar alla mänskliga goda egenskaper och dygder på. Hunden som hon hävdar är henne trogen 

intill döden. Laurette är handlingens objekt hunden deltar inte själv aktivt i berättelsen. Den 

symboliserar troheten vilket också förstärks av friherrinnans benämning av det tilltänkta porträttet – 

trohetens porträtt. Men hunden symboliserar troheten ur friherrinnans perspektiv dvs. en 

kärlekstörstande kvinnas perspektiv, en kvinna som krampaktigt söker bekräftelse i sin hund som 

hon givit mänskliga egenskaper för sitt eget självbedrägeri – ett tydligt antropomorfiskt exempel.

Den trofasta hunden dyker upp i andra sammanhang i Almqvist prosa, bl.a. i Hinden där 

Hugo med rörelse berättar historien om Der treue Hund i Stridsbergs tyska Grammatik där han 

hyllar hundens trohet: ”Han vrålade, tjöt, och bar sig åt som förryckt, af trohet. Hans herre hutade 

och slog honom förskräckligt. Men det förminskade icke hundens trofasta ihärdighet; han satte sig i 

fara att anses både vansinnig och elak, för att få göra sin herre en verklig tjenst.”29  (Stridsbergs 

tyska grammatik – Carl S. (1755–1819), skolman, präst, utgav Lärobok för begynnare i tyska  

språket 1783).



Amorina eller Historien om de Fyra.
I Amorina eller Historien om de Fyra (1839), fortsättningsvis kallad Amorina, förekommer 

ett stort antal djurslag i olika situationer. I de flesta fall rör det sig om enkla liknelser, men i några 

fall har Almqvist utvecklat dem och inkorporerat djuren i handlingen och gjort dem mer 

28  Carl Jonas Love Almqvist, (SV 8), s. 388.
29  Carl Jonas Love Almqvist, Hinden (1833), Samlade Verk 5, Törnrosens bok Duodesupplagan Band I-III, red.

 Olof Holm och Petra Söderlund (Stockholm, 2003), s. 243.
23(47) 



betydelsebärande.

Amorina, Den Förrykta Frökens Lefnadslopp och Sällsynta Bedrifter började tryckas under 

1822 i mycket långsam takt och kom aldrig att avslutas helt och inte heller att publiceras. Sannolikt 

förklaras detta av förläggaren E.A. Ortmans ansträngda ekonomi som i sin tur ledde till hård 

konkurrens med mer lönsamma artiklar.30 Amorina omarbetades senare grundligt och kom att ges ut 

1839 under namnet Amorina eller Historien om de Fyra och det är denna version som ligger till 

grund för denna analys. Verket är indelat i fem ”böcker” som i sin tur är uppdelade i ett antal 

”tavlor”. För att lättare kunna sätta metaforerna i sitt sammanhang redogör jag här kortfattat för 

handlingen i Amorina:

Tvillingbröderna Wilhelm och Rudman Falkenburg är till förväxling lika på ett yttre plan 

men deras inre själsegenskaper skiljer stort. Olle Holmberg liknar Rudman vid Kain och Wilhelm 

vid Abel (Olle Holmberg refererar till 1822 års upplaga där Wilhelm heter Herman).31

Bröderna är båda förälskade i samma flicka, Henrika som är dotter i Danderyds prästgård, där hon 

bor tillsammans med sin mor som tvingats gifta sig med den egensinnige teologie doktorn och 

prästmannen Libius. Enligt Arvid Ahnfelt står sannolikt Almqvists egen mor och far i viss mån 

modell för Henrikas mor och dr Libius.32  Såväl doktor Libius som Henrika lever i tron att de är far 

och dotter tills det avslöjas att bröderna Wilhelm och Rudmans far också är far till Henrika och att 

bröderna och Henrika därmed är halvsyskon. Ovetande om sitt syskonskap finner och älskar 

Henrika och Wilhelm varandra under det att Rudman lejer Johannes, en blodtörstig och 

blodbesudlad seriemördare för att röja Wilhelm ur vägen. Wilhelm ska mördas dels för att Rudman 

vill komma åt Henrika som även han älskar och dels för att erövra en presidenttitel som 

uppenbarligen är avhängig av Wilhelms död. Wilhelm hinner dock begå självmord innan mordet 

hinner verkställas p.g.a. ett missförstånd om otrohet mellan honom och Henrika. Rudman lever 

dock i tron att mordet är Johannes verk och att Rudman själv genom sin anstiftan bär den yttersta 

skulden till Wilhelms död. 

Henrikas mor dör genom en olyckshändelse och Henrika tillskrivs skulden för dödsfallet av 

sin stränge far. Henrika, som av Wilhelm fått smeknamnet Amorina lämnar hemmet p.g.a. sin faders 

grymhet och irrar nu förtryck runt som en undergörerska, uppfattas som vansinnig eller kanske rent 

av som en kristusgestalt. Hon föder Wilhelms son som senare i berättelsen dramatiskt bortförs av en 

örn. Utöver modersmord anklagas hon nu även för barnamord. Johannes och Amorina som visar sig 

vara kusiner fängslas båda två. Rudman som fortfarande anser sig ha skuld till Wilhelms död blir 
30  Johan Svedjedal,  Kärlek är, Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1793-1833 (Stockholm, 2007), s. 157 f.
31  Olle Holmberg, C.J.L. Almqvist Från Amorina till Colombine (Stockholm, 1922), s. 8.
32  Arvid Ahnfelt, C.J.L. Almqvist, hans lif och verksamhet (Stockholm, 1876), s. 4.
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vansinnig av samvetskval. Johannes rymmer från fängelset men återkommer för att befria Amorina 

men misslyckas. Hon befrias i stället av sin egen och tvillingbrödernas fars ande. Johannes begår 

självmord och Amorina och Rudman drunknar under en båttur, allt enligt en förutbestämd 

släktförbannelse. Berättelsen innehåller alltså även en hel del mystiska drag i linje med Almqvists 

berättarteknik.

Tidigt i berättelsen får vi en presentation och en karaktärsskildring av mördaren Johannes 

genom papegojan Babby. Johannes befinner sig på stora landsvägen till Stockholm och hejdar en 

bonde som åker förbi med sitt lass. Efter en kort förhandling köper Johannes ett lamm av bonden 

som sedan far vidare. Johannes prisar sin blodtörst, skär halsen av lammet och njuter det rinnande 

blodet. Helt plötsligt hör Johannes en röst och känner sig iakttagen:

En Röst. 

Det är godt!

Johannes. 

Hvad är det för en grof stämma uppifrån träden? har jag vittnen? 

hvem är du?

Rösten. 

Johannes! Hvem är du?

Johannes. 

Känner du mitt namn?

Rösten. 

Namn – Babby – mitt namn – hundra år! – sköna Babby!

Johannes. 

Aha, Papegoj-kanalje, huru har du kommit så långt ut i verlden? 

Nu märker jag att gamla Falkenburgs slott visst måtte stå öde och 

tomt, när sjelfva foglarne flugit derifrån. Känner du igen mig, sköna 

Babby? kom ned Babby!

Papegojan. 
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Bror Wilhelm – spela schach! – Si bror Rudman – nappa krok! 

Trumf, bror Rudman! – Johannes, blänk min sko! Nåå Lussi!

Johannes. 

Såå, mins du ännu små-grefvarnes lekar? och äfven den usle 

skoputsaren Johannes? – Foj, flacksa lagom, är du hungrig, älskar 

du blod?

Papegojan. 

– Usle skoputsare! älskar du blod! lagom – lagom!

Johannes. 

Hvad, flyger du mig i ansigtet, lymmel, vet hut.

Papegojan. 

Vet hut, lymmel, vet hut!33

I denna första dialog mellan papegojan och Johannes får vi reda på att Johannes tjänat på det 

Falkenburgska slottet där de unga grevarna Wilhelm och Rudman vuxit upp och lekt (spelat schack, 

nappat krok och lekt Lussi). Vi får också reda på Johannes ställning som den ”usle skoputsaren” och 

hans förkärlek för blod. När Johannes frågar papegojan om han älskar blod blir papegojan upprörd 

och attackerar Johannes. Papegojan som med sina hundra år sannolikt känner Falkenburgarna sedan 

lång tid har uppenbarligen negativa minnen av Johannes och kan också till läsaren förmedla en ka-

raktäristik av honom som socialt förtryckt och blodtörstig, något som med all önskvärd tydlighet 

bekräftas längre fram i boken. Papegojan har inte bara kunskap om historien utan också en egen 

uppfattning och värdering av Johannes som person. Johannes blir tydligt kränkt av papegojans på-

minnelse om hans förflutna och dräper papegojan:

Johannes. 

Du best, jag undrar huru länge du vill göra gäck af folk här i sko- 

garne. Se så, är du nöjd nu, – vill du ha ett slag till? ja, ligg och 

sträck ut dina ben på marken litet, det skadar intet. Jag skall laga att 

du mins mig, du kräk –

33 Carl Jonas Love Almqvist, Amorina eller Historien om de Fyra (1839), Samlade verk, del 18, red. Bertil Romberg 
(Stockholm, 2000), s. 28.
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Papegojan. 

Mins mig, du kräk!

Johannes. 

Hon skorrar vanmägtigt, men skall ändock tala i sista stunden. 

Den stackarn dog, tror jag? Slog jag dig så hårdt, fattiga Babby? Ja, 

det är rent förbi. – Någon kommer rasslande hit genom skogen? Ner 

i diket med Papegoja och Får – Ja så, det är grefven –

Rudman. 

Väl, Johannes, att du ännu fins här. Denna hed är för hednisk! 

jag försäkrar dig, här är osäkert! röster i hvar tall, som gifva echo på 

det obehagligaste sätt. Nu har jag en sak att säga dig.

Johannes. 

Herr grefve, tillåt mig en fråga: står Falkenburgska slottet öde, 

sedan Grefven, er herr fader, dog?

Rudman. 

Hvilken fråga – hvad frågar du?

Johannes. 

Sällan var jag frågvis, men i dag är mig åter allt så underligt. Är 

slottet alldeles tomt och obebodt?

Rudman. 

Icke alldeles – Joho, jo, det är alldeles tomt.

Johannes. 

Jag var väl blott en kort tid betjent hos grefvarne på landet, men 

aldrig gå de dunkla slottsgångarne ur mitt minne. O forntid! 

..

Ja 

visst måste slottet stå ganska tomt, då sjelfva foglarne rymt derur.

Rudman. 
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Foglarne? – lemna detta och hör en sak af vigt – du skall smyga 

dig till Danderyds prestgård.34

Johannes förstår att det Falkenburgska slottet står öde och tomt nu eftersom fåglarna lämnat 

det. Rudman upptäcker aldrig lammet och papegojan som Johannes gömt vid sidan av vägen då han 

är ivrig att ge Johannes uppdraget att enlevera Henrika för hans räkning från prästgården i Dande-

ryd. Rudman kommer långt senare och i ett annat sammanhang i berättelsen att sakna och fråga ef-

ter Babby-papegojan.

Genom att introducera Babby i berättelsen skapar Almqvist ett nytt berättarperspektiv. Han 

skapar ett vittne till Johannes blodtörst, ett vittne som dessutom har ett historiskt perspektiv på Jo-

hannes. Genom att provocera Johannes uppenbaras hans häftiga humör och hans försmak för blod 

och död. Med Babbys hjälp får läsaren en klar bild av Johannes udda gestalt. Johannes lever som 

fredlös i skogarna och på hedarna utanför Stockholm. En fågel passar utmärkt som berättare och ob-

servatör i denna miljö, den skapar mystik och leder till ett mer varierat berättarperspektiv genom att 

komplettera den utomstående berättaren.

Ovetande om Rudmans planer svärmar Henrika (Amorina som hon kallas av Wilhelm) och 

Wilhelm för varandra. Henrika har lovat att ge Wilhelm sin stare, efter att först ha lärt den sjunga 

hennes namn så att Wilhelm ständigt ska minnas henne. Wilhelm å sin sida har lovat att ge Henrika 

en sagobok. Vid ett romantiskt möte vid Edsviken har Henrika med sig sin stare i en bur. Staren kan 

dock inte sjunga hennes namn utan bara kvittra ”Wilhelm, Wilhelm”. Staren rymmer till skogs 

under ständigt wilhelmkvittrande och lockar därmed Wilhelm till mötet med Henrika. Wilhelm blir 

på låtsas besviken på Henrika som inte har hållit sitt löfte att lära staren sjunga hennes namn. Men 

inte heller Wilhelm kan hålla sitt löfte då han glömt den utlovade sagoboken i Stockholm. Som en 

lek deklamerar Wilhelm en saga om en fjäril och en lilja och ber Henrika att gissa vilka fjärilen och 

liljan symboliserar. Successivt faller Henrika in i deklameringen och dikten utvecklar sig till en väx-

elsång:

Wilhelm. 

Du ler?

Dig, du unga skämtarinna,

Jag en Saga vill berätta,

Som just nu i ögonblicket

Händer. – Du skall gissa, hvilka

34  Carl Jonas Love Almqvist, (SV 18), s. 29.
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De personer äro, som i

Dikten spela. – Säg och svara:

Har du nånsin hört berättas

Sagan om den flyende flyende

Fjärilns kärlek till den stående

Liljan uti blomstergräs? –

Henrika. 

Dikten om den gyldne Fjärilns

Kärlek till en Lilja? aldrig!

Wilhelm ler.

Full af oro, oro, oro

Slog sin vinge genom dalen

Fjäriln sökande sin Lilja.

Såg han henne sist om qvällen

Aftonhelsad, guldbestrålad

Af den sista solens flamma.

Då sin vinge salig, salig

Tänkte fjäriln sänka; ville

Kyssa liljans snöbräm – Ack hon

Böjde ned sitt hufvud, drog sig

Evigt undan, nedåt, ned mot

Gröna, dunkla tufvans bäddar.

Henrika. 

Aldrig nånsin ville Fjäriln

Sina älskvärdt täcka vingar

Slå omkring sin stackars Lilja?

Ingen kyss han ville nånsin

Trycka på den armas snöbräm?

Wilhelm. 

Liljans snöblad steg i purpur,

Då för Fjärilns kyssar hon sig

Undanböjde – o hvi undan
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Böjer hon sig för hans vingars

Famntag? för hans varma kyssar?

Henrika ler.

Tro ej, Lilja, tro ej, tro ej

På din Fjärils flyende, flyende

Vingar, tro ej –

Wilhelm. 

O du Fjäril, o ej, o ej

Bygg ditt hopp på stående, stående

Liljan: hon ej röres, hon ej

Går i blomstergräs ett steg för

Din skull, Fjäril; le hon vill ej –

Alfvarsam, försjunken står hon.

Henrika. 

Alfvarsam, försjunken, gråt, o

Gråt, du Lilja! ser du icke

Gyldne flygten ren din fjäril

Spänner mot de höga stjernor;

Dig han mins ej mera, mins ej.

Ingen kyss på dig han slösar,

Ingen purpur till ditt snöbräm

Sänker han en stund, en enda –

Wilhelm. 

Ingen solblick nånsin, nånsin

Amorina ger åt Wilhelm.

Henrika. 

Aldrig, aldrig bär han henne

På sin arm kring blomstertufvor.

Wilhelm. 

Ej sitt hår för honom nånsin
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Slår hon ut i dunkla ringar.

Henrika. 

Aldrig trycker Wilhelms händer

Hennes hår till purpurläppar.

Wilhelm. 

Jorden frågar: stjerneflicka,

När får dig härnäst jag se?

Henrika. 

Stjernan hviskar: du mitt solsken,

Wilhelm, när får dig jag se?

Wilhelm. 

Mera aldrig Amorina

Höra vill hans häst här gnägga.

Henrika. 

Ej ett altar tänker nånsin

Wilhelm här i rosors ringar

Bygga: ty han vill ej nånsin

Vid sitt altar Amorina

Skåda ibland rosors ringar 

– – 

De försvinna i de skämtfulla lundarne.35

Fjärilen symboliserar glädje, ljus och pånyttfödelse liksom skönhet och frihet. Fjärilens ido-

ga försök att blidka liljan blir en metafor för en kärleksfull lek mellan Wilhelm och Henrika. Meta-

foren med fjärilen och liljan tecknar en ljus, lekfull och glädjefylld bild av Henrika och Wilhelm. 

Denna bild kontrasterar starkt och effektivt mot Johannes blodbesudlade händer och mörka, hed-

niska miljöer som alltid utgör hans bakgrund. Bilden av Rudman som i motsatts till Wilhelm re-

presenterar det onda och intrigerande kopplas ofta till Johannes under det att Wilhelm tecknas ljust 

som i dikten ovan. 

35  Carl Jonas Love Almqvist, (SV 18), s. 88 – 91.
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Strax efter denna händelse kommer det dock smolk i kärleksbägaren. På grund av ett antal 

förvecklingar och missförstånd där bland andra Johannes är involverad tror sig Wilhelm vara sviken 

av Henrika. Henrika som ovetande om alla händelser inte förstår varför Wilhelm plötsligt verkar så 

fjär och avvisande, vandrar ensam i en trakt nära Edsviken då hon får syn på en döende duva som 

just blivit stungen av en orm som nu slingrar därifrån. Henrika tar upp duvan och smeker den men 

duvan dör. Berättaren tolkar Henrikas tankar och ger därmed också en tydlig tolkning till metaforen: 

”Wilhelm, o Wilhelm, har någon orm stungit ditt hjerta? […] Har någon orm stungit vår kärleks 

fromhet, eller fläckat våra hjertans himmel? Vår förening? Huru kan vår hvita, eviga, trofasta 

förening fläckas?”36 Henrika funderar vidare på orsaken till Wilhelms plötsliga kyla och finner en 

möjlig förklaring i att de älskat varandra mer än de älskat Gud. 

Duvan har traditionellt många symbolvärden som alla kretsar kring fred, tro, hopp och 

kärlek. I bibliska sammanhang visar sig Guds Ande som en duva i samband med Jesu dop. Det är 

duvan med en olivkvist i näbben som skapar hopp om en ny värld efter syndafallet. Duvan finns 

också som kärlekssymbol i Höga Visan: ”Hans ögon är som duvor vid strömmande vatten, de badar 

i mjölk, de sitter vid fullhetens rand.” (Höga Visan 5:12). Rent fysiologiskt skiljer sig duvan också 

från andra fåglar genom sina runda mjuka former, sitt mjuka kuttrande läte, mm. Picassos kända 

teckning av duvan med olivkvisten är ett exempel av otaliga där duvan figurerar i konsten som 

fredssymbol. Genom Henrikas omsorger om duvan blir scenen med Henrika och duvan en helhet. 

Almqvist målar en tavla med Henrika, duvan och den pastorala miljön som grundläggande 

beståndsdelar och skapar därmed en känsla av upphöjdhet och renhet kring Henrika – är hon en 

kristusgestalt?

Men örnen finns där också:

Inni den mörkaste skogen hade en stor Örn sitt bo. Han flög omkring i Guds nejder, 

och såg på tingen med strålande ögon. Öfver Reginald slog han ut sina vingar, fattade med 

näbben i hans klädning, och flög med sofvaren, den späde, bort till sitt bo i skogen. 

Ej någonsin kom Reginald ned derifrån till vår dikt igen.37 

Reginald, Henrikas son med Wilhelm som tillfälligt anförtrotts till pigan Lotta. Lotta som ta-

git hand om Reginald är på väg genom en stor skog för att återlämna honom till Henrika. På sin 

vandring blir hon trött och lägger sig i ett granrissnår för att sova. På morgonen, under det att Lotta 

36   Carl Jonas Love Almqvist, (SV 18), s. 113.
37  Ibid. s. 249
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fortfarande sover kommer örnen och nappar åt sig Reginald. Reginald kommer aldrig komma tillba-

ka.

Parallellt med Lottas vandring genom skogen pågår en jakt på varg där en varginna blivit av 

med sina ungar och vandrar nu runt i skogen med blodigt huvud. Varginnan kommer fram till den 

sovande Lotta som vaknar och upptäcker att Reginald är borta och samtidigt upptäcker varginnan 

med blodig nos.

Varginnan, den af jägarskallet förföljda, om hufvudet blodiga – hon vankade ur 

skogen fram omkring der sofverskan låg: i djurets ögon brann moderförtviflan öfver förlusten 

af sina ungar i hålan. Lotta sprang upp, – hvar såg hon den unge Reginald?

På varginnans blod stirrade hon: – ville hon icke stanna, att om möjligt frälsa sin 

älskling, som hon trodde varginnan tagit? ville hon icke fly, att rädda sig sjelf?38

Lotta missförstår situationen och uppfattar naturligtvis att det är varginnan som ätit upp Re-

ginald. Som läsare har man dock full insikt i varginnans situation. Hon är utsatt för en hänsynslös 

jakt och förlorat sina ungar. Återigen är det Johannes som figurerar i bakgrunden. Både örnen och 

vargen bidrar till att teckna en hotfull och farlig situation där Lotta och Reginald är utlämnade till 

naturens makter. Som läsare uppfattar man också hur varginnan är utsatt för ondskan och hur män-

niskorna våldför sig på naturen.

Varför tar örnen Reginald? Reginald utgör ett kärleksbevis på Henrikas och Wilhelms 

förhållande men i övrigt har han ingen central roll i handlingen. Dessutom kompliceras det hela av 

att det längre fram i berättelsen visar sig att Henrika och Wilhelm är syskon – är Reginald en del av 

förbannelsen, såväl i egenskap av en son till ett syskonpar som det faktum att han blir bortrövad av 

en örn? Oavsett Almqvists bevekelsegrund blir örnen en deus ex machina på ett liknande sätt som 

fågeln i Skällnora Qvarn.



Vargens dotter.
Vargens dotter ingår tillsammans med Hermitaget som del två av de tre första delarna av 

Törnrosens bok. De tre delarna (Jagtslottet, Hermitaget och Vargens dotter samt Hinden) utkom 

38  Carl Jonas Love Almqvist, (SV 18), s. 249.
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samtidigt 1833.39 Berättelsen innehåller förutom en inledning av Richard Furumo en berättelse som 

han hört framföras till nyckelharpa. Texten är skriven på orimmad knittel och är närmast att likna 

vid en ballad. Almqvist betecknar verket som en ”Clair-obscur” utan någon närmare förklaring. I 

konstsammanhang betecknar begreppet clair-obscur samverkan mellan ljusa och mörka ytor som bi-

drar till att skapa stämning eller lyfta fram och förtydliga former. I litteratursammanhang kan be-

greppet inrymma motsatsförhållanden som i en oxymoron eller en paradox. Sannolikt har Almqvist 

velat skapa en skräckblandad stämning som inramning till berättelsen. Berättelsen handlar om kär-

lek med förhinder, den rika bonddottern Anna och den fattige bondsonen Henrik älskar varandra 

men Annas far förbjuder deras kärleksförhållande. Sviken av sina föräldrar och ställda inför en 

hopplös situation begår de gemensamt självmord i en skog genom att skjuta sig för att kunna återfö-

renas i himlen. Anna ligger omsluten av Henrik när föräldrarna upptäcker dem. Annas far försöker i 

vrede bända loss Henriks döda kropp för att frigöra Anna från hans famn och nödgas hugga av Hen-

riks hand med en yxa för att skilja Anna från Henrik. Fadern hemsöks senare under natten av Hen-

riks vålnad som krävde sin hand tillbaka. 

De båda begravdes ”i nordost om Kyrkans mur. Der som de stupat sjelvmant i döden.” Fa-

dern upptäcks död morgonen därpå och begravdes i en kista. Det visade sig dock att han bara var 

skendöd och reste sig upp från graven. Han återvände aldrig hem, levde ur hand i mun i naturen och 

stötte slutligen på en sovande spelman vid en strand av vilken han tog såväl harpa som kläder men 

betalde honom med en guldring. Härefter var han dömd att ”spelman blifva” och ”sjunga de ungas 

vilja, Sjunga hur vargen åt deras kärlek”.

Det är alltså fadern som är vargen i berättelsen och som spelman måste sona sitt brott resten 

av livet. Det är också fadern som Richard Furumo, i berättelsens början möter när han kommer ut ur 

kyrkan, som den gubbe som stryker runt och vill spela och sjunga en sång för honom. De kommer 

överens om att träffas senare på dagen då gubben ska sjunga sin sång för Richard Furumo. Vid åter-

komsten möter Richard Furumo gubben inkrupen i en grotta:

Jag steg ett steg tillbaka vid anblicken af grottans öppning: mossa lindade sig vackert om den, 

och saftgröna alar omskygde stenens höga kanter – men Gubben satt derinne och förfärade 

mig. Hans stråke var större än jag förr sett brukas till dylika instrument som hans, af ett mörkt 

trädslag och särdeles väl polerad. Men på honom sjelf hade en lång smutsgul jacka af åldrig 

snitt efterträdt den lånade ordinarie-rocken, gråa yfviga lockar foro kring hattlösa hufvudet 

vid hvarje rörelse – om byxor, skor och strumpor låt mig icke tala. Munnen sken ännu med 

39  ”Inledning”, Carl Jonas Love Almqvist, (SV 5), s. VII.
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hvassa blanka tänder, hvilket i förening med hans figurs bruna gulgråhet såg ut som vålnaden 

af en Varg i menniskohamn. Likväl gjorde hans åsyn ett intryck, ej utan ömt behag. De flam-

miga hårbucklorna lågo ordnade visst af ingenting mindre än händelsen eller ödet sjelf; hvar 

flik af hans drägt var stygg, men på den fattiga armen hängde en harpa, mot hvilken hufvudet 

nedböjde sig med en egen förnämhet och en konstnärs mine. Det hela gaf utseendet af en 

landets Skald, tvingad till sitt kall af inre natt.

När han fick se mig steg han upp. ”Nå så kom nu vän, och lyssna,” sade han med ett 

förtroligt, glimmande ögonkast.40

Vargen är här en metafor för såväl faderns latenta vrede som hans rastlösa och eviga krav att 

sona sitt brott. Almqvist har inte stannat vid en ren liknelse, han har också låtit gubben anta djuriska 

drag, dels genom sin klädedräkt som i det närmaste sammansmälter med hans gestalt som om det 

vore en päls, dels med hans ”glimmande ögonkast” och ”hvassa blanka tänder”. Almqvist låter 

också gubben sitta i en håla eller grotta liksom en lya när han spelar.

Richard Furumo kommenterar gubbens sång och spel inför vännerna när han återberättar 

historien för dem och även här kommer vargen in som liknelse:

Rythmen är ganska enfaldig och lätt af naturen gifven. Stilen har emellanåt sina omilda 

konsonantmöten och hårdheter nog, för att inom Estetikens område skäligen kallas varg-artad. 

Men då formen dymedelst rätt nog afbildar innehållet, kan jag icke klandra den.41

Almqvist använder ytterligare några djur och liknelser i berättelsen. Fadern/vargen vill att 

dottern Anna ska ”i stengrift jorda[s]” och att ”Skogarnes korp skall på Henrik äta”. ”Ej skönare 

glänser i viken en svan, Än kinder och hals på min Anna glänsa” utbrister Annas mor. Andra versen 

i gubbens sång lyder:

Harpan, sångare, stäm vid insjön,

Svarta glänsande stråken för.

Jag vet dina strängar af guld ej äro,

Silfver ej heller, ej malm, ej jern.

Men eger du sensträngar, hvita och röda,

Spunna af flyktande hjortens nerv,42

40 Carl Jonas Love Almqvist, (SV 5), s. 223 – 224. 
41 Ibid. s. 224.
42 Ibid. s. 225.
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Myrorne. 
 Myrorne  (1811) en ”Satyr-Epopée” är en fabel med tydliga klassicistiska inslag och skiljer 

sig därmed från de tidigare exemplen ovan. Den tillhör Almqvists otryckta ungdomsarbeten och 

handlar i sammandrag om två riken, pakygastrernas respektive okypodernas. Rikena är i själva 

verket två myrstackar belägna strax intill varandra i en torpares hage. Handlingen inleds med att 

några barn kastar ett oxben från en nyslaktad oxe som råkar hamna vid gränsen till okypodernas 

myrrike (en myrstack). Godsägare Kyrtandros tillkallas för att inspektera. Han smakar på benet och 

finner det smakligt - ”O! Hvilken ljufhet Bredde sig ej kring hans gom”43. Benet uppfattades som en 

gåva av gudarna och gjord i ”sjelfva Olympen” (My s. 156).  Kyrtandros rustar sig med av granbarr 

uthuggna spjut för att resa till hovet och kungen för att informera om gudagåvan.

Väl framme vid residenset – Akromyrkenopel, en imponerande byggnad med ”skönt 

ihuggne bjelkar af fint polerade Enbarr, Dyrbara och välluktande, som från främmande länder 

Mödosamt blifvit ditförde – utgjorde väggarne, de med Dyrbar och lysande kåda bestrukna voro, 

hvari var Utarbetat det skönaste lövverk” (My s. 156), föreslår Kyrtandros att skatten ska hemföras 

och tillfalla hovet. På detta sätt ska kungen och hovet få allt, men folket ska slippa att betala ett år 

av den årliga skatten till hovet. Kungen godkänner förslaget och skickar tre tusen myror att hemföra 

bytet. Dessa förmådde dock inte att rubba benet och många skadade sig och många dog. Nu 

beordrade kungen hela krigsmakten, sexhundratusen myror att komma dit men även detta försök 

blev resultatlöst.

Kyrtandros föreslår nu kungen att kontakta det andra riket (myrstacken) pakygastrernas rike 

och be deras kung Myrmekonarkos att bistå i projektet mot en delning av bytet, något man säkert 

tänker sig kunna komma undan då bytet väl är bärgat. Kungen bifaller än en gång Kyrtandros 

förslag och ger honom uppdraget att som ambassadör resa till Mermekonarkos. Under tiden, 

ovetandes om svårigheterna sjunges en lovsång till gudarna vid residenset under ledning av 

Megakerysson som svingar sin häroldstav som är konstfullt utarbetat ”av ett flugben och så med 

getingblod färgat” (My s. 159).

Kyrtandros ankommer till Myrmekonarkos rike genom äreportar och dubbla rader av pelare, 

”huggne och arbetade av långt utifrån införda halmstrån”(My s. 160) han såg också ”pyramider av 

sköna Bländande, hvita myrägg”(My s. 160). På vägen in till kungen råkar han trampa på 

43 C.J.L. Almqvist, Myrorne Satyr-Epopée, Samlaren 1905 – a digital facsimile edition from Project Runeberg, 
http://runeberg.org/samlaren/1905/0165.html, s. 155. (Hädanefter kallad My.)
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drottningens fot. Hon blir därvid upprörd och vred men håller masken så länge. Kyrtandros framför 

sitt budskap och i väntan på kungens svar blir han furstligt trakterad:

Och mångfaldiga rätter och drycker framför dem sattes. 

Här de förnöjde sin gom med glacerade Getingstjertar

(Djur som man sällan fångar i Myrlanden, hvarför de också 

Blott som en stor raritet vid hoven ätas) och stekta 

Flughalvor i sin egen sås; insyltade Spindlar; 

Därpå griljerade Myggframdelar; Ragu på diverse 

Ben utaf Harkrankar och Spindlar och Tusenfötter; 

Sällsynt och rart frecasé på Trollsländebogar, med sås af 

Urkokta Flugögon; kapunerade Tordbaggar och till 

Slut åts en Vingkompott, som af alla slags fjäderfäs vingar 

Hopkokad var, och som brukades till desert. - Utur stora 

Bålar af skönt arbetade Tordyfvelskal de emellan 

Drucko mjöd utaf bin. - Såsskålarne liknade nära 

Brunt Chinesiskt porslin, af Nyckelpigornas skal de 

Gjordes. - Så Ambassadörn och hans svit undfägnades kongligt. (My s.161-162)

Kungen höll råd och drottningen som fortfarande var arg ville avslå anbudet men fick vika 

sig för kungen som hellre lyssnade till en annan rådgivare som tyckte att anbudet var attraktivt – 

och skulle bytet vara alltför attraktivt kunde de ju lura till sig hela. Kyrtandros reste hem med sitt 

bifall från kungen. 

Den ankommande hjälpen under ledning av Myrmalkar visade sig dock falsk och ställde till 

med ett blodbad och dödade kungen för att tillskansa sig benet. Myrmalkar och hans armé rensade 

benet rent och bar hem sitt byte. Drottningen som var än mer vred, nu för att inte ha fått sin vilja 

fram konspirerar nu med sin tjänare Kalligaster och anstiftar genom honom ett mord på Myrmalkar 

på det att Kalligaster inte bara ska bli befriad från straff utan också få efterträda Myrmalkar. 

Kalligaster uppsöker Myramalkar som är på hemväg med sin här 

Och, likasom den lilla och svaga Ichneumon sig låter 

Slukas utaf den förfärlige Krokodilen, för att sen 

Lömskt i dess inelfvor trasslad, bereda tärande plågor, 

Död och fördärf åt ett djur, som sjelfva Människan fasa: 

Så Kallister midt i en stor och fruktansvärd Krigshär 
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Stöter sin dolk i Fältherrens hjerta, han som förut nyss, 

Midt ibland Fiendens spjut; sjelf oskadad kastad till marken 

En så mägtig Monark – O öde som leker med tingen! (My s.166)

Kalligaster mottogs motvilligt som ny härförare då han meddelat hären att mordet var på 

uppdrag av hovet. Men då kungen fick höra om mordet och Kalligaster skyllde på drottningen som 

förnekade komplotten dödades Kalligaster och drottningen fick ärva honom som seden förestavade.

Nu uppmanar kungen sin här att utnyttja sin styrkeposition, vända åter och erövra  Pakygasternas 

rike. Hären ville dock pro forma utforma en krigsförklaring. I samma stund planerar den nyblivna 

änkedrottningen Mikrobadiste som nu tror sig tagit makten i Okypodien att hämnas pakygastrernas 

svek. ”Ut för att övervinna förrädaren Myrmekonarkos” (My s. 169) uppmanar hon sin krigshär. 

Men i en annan del av riket ser sig två andra var och en ovetande om den andre som den självklara 

tronarvingen. Men på drottningens befallning förde nu hennes tjänare Personalkar sin här mot 

Myrmekonarkos. Men i denna stund hade Pakygastrernas kung Myrekonarkos just formulerat sin 

krigsförklaring som han lät sin härold överlämna till Pakygastrerna. Krigsförklaringen löd:

F ö r s t från långliga tider det gräl emellan oss varit

Över saker, som ingen nu vet, men svärdet dock detta

Slutligen afgöra bör. F ö r   d e t   a n d r a  ofta Ni dragit

Barr ifrån riksgränsen hem, men som oss egentligen tillhört. 

Så f ö r  d e t  t r e d j e till hjälp vid berget [benet] Ni oss kallat

Utan vårt folk att ge gage och sold, och utan vår krona

Ersätta dess omkostnad härvid. - Er Gesant f ö r  d e t  f j e r d e 

Otillbörligt och djerft vår Drottning trampat på foten.

Och f ö r  d e t  f e m t e - - så - - så – er om tronföljden vill

jag förlika.

(Och för det femte ert land vill jag ha, så tänkte han säga.) (My s. 170)

 Kung Myrmekonarkos står strax som vinnare på slagfältet och närmar sig segerviss 

huvudstaden Akromyrmekonopel som han belägrar under det att drottningen samlat ”en oräknelig 

här af väl beväpnat och modigt, Ännu aldrig besegrat folk”  (My s. 171) i staden. Men genom list 

och mod intar han staden och benådar de överlevande motståndarna. Han sätter sig själv på tronen 

till de båda rikena och håller ett hyllningstal till sig själv. Då, i samma ögonblick kommer torparens 

föl som leker i hagen och i omedveten lek trampar de sönder båda rikena (myrstackarna) och lämnar 

inget kvar.
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I de två sista verserna uttrycker Almqvist sensmoralen av sin fabel som i korthet innebär att 

människan i kraft av sina gåvor bör lyfta sig ifrån det låga, föraktliga och inse tingens värde. Att 

blygas vid att likna de myror han skildrat. ”Nåväl, Behemot, var är då din storhet! Ädelt sunt och 

opartiskt förnuft  -  se där den krona som dig kröner till Jordens Monark” (My s. 174). Han 

förkastar hybris och strävan efter berömmelse och evig upphöjelse och brist på ödmjukhet inför den 

”ringe och nöjde som nedböjd trälar  i stoftet” (My s. 174). Han kallar människan Behemot i detta 

sammanhang, det bibliska mytologiska djur som är Leviatans motsvarighet på land:

Pryd dig då med ära och höghet, kläd dig i majestät och härlighet. Se, Behemot, han är ju mitt 

verk såväl som du. Han lever av gräs såsom en oxe. Och se vilken kraft han äger i sina länder, 

vilken styrka han har i sin buks muskler. Han bär sin svans så styv som en ceder, ett konstrikt 

flätverk äro senorna i hans lår. Hans benpipor äro såsom rör av koppar, benen i hans kropp 

likna stänger av järn. Förstlingen är han av vad Gud har gjort; hans skapare själv har givit 

honom hans skära. Ty foder åt honom frambära bergen, där de vilda djuren alla hava sin lek. 

Under lotusträd lägger han sig ned, i skygdet av rör och vass. Lotusträd giva honom tak och 

skugga, pilträd hägna honom runt omkring. Är floden än så våldsam, så ängslas han dock 

icke; han är trygg, om ock en Jordan bryter fram mot hans gap. Vem kan fånga honom, när 

han är på sin vakt, vem borrar en snara genom hans nos? (Job 40:10-24.)

  Att Myrorne är en satir och en svidande anklagelse mot överhetens och maktens utsugning 

och tyranni är tydligt. Henry Olsson menar att Almqvist sannolikt inspirerats av samtidens Sturm- 

und Dranglitteratur och att i denna litteratur ”vore åsikter och miljö ständigt desamma, 'lastfulla 

furstar och hov, högmodiga, hårdhjertade och samvetslösa aristokrater', däremot alltid redliga, dyg-

diga och aktningsvärda personer ur medelklassen. 'Det var likasom dygd och ära, heder och tro 

skulle uteslutande hafva tillhört sistnämnda samhällsklass.'”44 Han menar också att: ”I den Behemot 

som mot slutet apostroferas har man sannolikt att se Napoleon, och allting talar för att det varit in-

dignationen över Finland och finska kriget, som skapat verserna.”45

Att använda myror som metafor i denna fabel ter sig naturligt då myror, i våra ögon har en i 

många avseende passande karaktäristik. Myrsamhället är hierarkiskt och det myllrande antalet kan 

lätt uppfattas hotfullt då det samlat och fokuserat anfaller en fiende eller ett byte. Kriget som förete-

else där många offras på slagfältet och ständigt nya ”soldater” grymt matas ut som en oändlig resurs 

kan lätt illustreras med myrsamhället. I fabeln kämpar myrorna hämningslöst med att flytta oxbenet, 

44 Henry Olsson, Carl Jonas Love Almquist till 1836, (Stockholm, 1937), s. 44.
45 Ibid. s. 44.
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de blöder, knäcker leder, ben och dör i en fullständigt meningslös kamp. Myrsoldaterna skildras 

som själlösa maskiner – ett kollektiv utan individuellt ansvarstagande. Den hierarkiska strukturen 

tillåter ”kungamakten” och de svekfulla ”hovmännen” att använda sina i hundratusental starka ar-

méer för egen snöd vinning. Myrstackarna utgör ett mikrokosmos av makt och förtryck som ter sig 

skrämmande och realistiskt från insidan men som i en handvändning, genom fölens lek och i ett uti-

frånperspektiv går om intet och upplöses utan notis av omvärlden. Hur liten och futtig var inte den-

na värld, hur meningslösa och förgängliga var inte dess värden - ”Du, som i tanken fått en Jättes 

kraft att dig lyfta/Up från det låga, föraktliga, inse då tingens värde,/Höj dig över dig själv!”(My s. 

174). Med denna allokution uppmanar Almqvist läsaren till ”ädelt, sunt och opartiskt förnuft – se 

där den krona/Som kröner dig till Jordens Monark - - O Människa blygs då/Blygs att finna dig likna 

de myror, som jag har skildrat!” (My s. 174)

Sammanfattning.

Syftet med att använda djurmetaforer i de texter som legat till grund för denna uppsats kan 

variera och dessutom säkert vara flerfaldigt. Vilka syften Almqvist hade kan man i vissa fall 

spekulera om och i andra fall få mer eller mindre verifierade, bl.a. i hans egna utsagor och i hans 

korrespondens med t. ex. Lénström, Atterbom m. fl. I denna sammanfattning har jag valt att utgå 

från ett antal sådana tänkbara syften och återkoppla till ovanstående analyser.  Med syfte menar jag 

här i en vidare mening den eller de effekter som uppnås med det valda bildspråket, oavsett om det 

varit Almqvists avsikt eller inte.

En viktig effekt för mig som läsare och som också framkommer som en avsikt hos Almqvist 

är att skapa en atmosfär av mystik. Det som kanske i första hand uppfattas som en inkarnation av 

Jan Carlson i fågeln är först och främst något mystiskt. Fågeln kommunicerar med de övriga 

figurerna – eller är det bara som de tror? Vart tar fågeln vägen efter att Brita och berättaren tagit 

hand om den döda kroppen. Det mesta är höljt i dunkel vilket också bekräftas av Almqvist. Han tror 

i alla fall inte själv på inkarnation, men Guds inflytande är inte på något sätt främmande för honom. 

Inför de läsare som uppfattar en inkarnation förhåller sig Almqvist dock ödmjukt accepterande och 

hävdar ett de har en nyckel till de högre mysterierna.  Framför allt orsakar metaforen en mängd lösa 

ändar och följdfrågor. Vad som egentligen har hänt är oväsentligt, det viktiga är att fantasin har satts 

i rullning. Resonemanget är också giltigt för Tintomara och Drottningens juvelsmycke. Är 

Tintomara ett djur, en människa, en androgyn eller ett animal coeleste? Som läsare vill vi kanske 
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inte ha svaret på denna fråga. Det mystiska låter sig inte förklaras, i samma stund vi får ett 

klarläggande faller det platt till marken och förtrollningen är bruten. Som ett flyktigt väsen med 

oklar identitet och oklar hemvist – jordisk eller himmelsk men med en stark attraktionskraft och 

tydlig påverkan på hela sin omgivning skapar Tintomara den känsla av mystik som utgör själva 

nerven i berättelsen. Mystiken kring Tintomara förstärks dessutom med det synestetiska bildspråket 

som genom hennes olika namn ger associationer till blått, himmel, aningslöshet och illusion. Det 

djuriska dragen ger ju också en förstärkning av karaktärsbeskrivningen, det är med dessa drag som 

det mystiska byggs upp och även det utanförskap och koppling till naturen som kännetecknar 

Tintomara. Vi når henne inte med vårt förnuft och vår verklighetsförankring och därför frigör hon 

vår fantasi. Vi vill å ena sidan inte veta hur saker förhåller sig för att kvarhålla mystiken men vi kan 

inte heller avhålla oss från att söka sanningen. Kanske är det bästa som chirurgus säger: ”Ja-grubbla 

på det! Ah chirurgus! I morgon skola vi tala om vårt protokoll. Går ni på operan i kväll?”(DJ s. 54). 

I den ovan nämnda uppsatsen Undersökning om huvudskillnaden mellan de gamles vitterhet  

och de nyares utvecklar Almqvist denna tanke och vikten av att låta sig förföras och hänryckas utan 

varken krav eller behov att förstå. Bakgrunden är diskussionen om avsaknaden av ton hos antikens 

– de gamles diktare. Avsaknaden av ton innebär att författarens avsikt aldrig går att utläsa ur texten 

då författarens ”stämmning” (ton) aldrig kommer till uttryck:

Det är emedan denna Ton öfverhufud icke finnes hos de utmärktare af de Gamle, som deras 

verk förvåna oss genom undret af en sjelfständighet, hvarigenom Stycket, utan att påminna 

oss om Skaldens person, står framför oss i likhet med ett verk af sjelfva Naturen: - en 

Blomma – ett af rika lundar bekransadt Berg – ett helt Landskap; hvilket allt ej heller gifver 

oss någon aning om ett menskligt upphof. Det talar så djupt och intressant till menniskan, men 

vi se ändock ej något samband med sjelfva menniskan. Deraf denna outgrundlighet, som 

mäktigt drager oss, utan att nånsin förlora sig, efter vi, i saknad av sjelfva Skaldens 

individualitet, ej äga källan, hvarur vi skulle kunna begripa och ända till grunden utforska 

hans verk. Vi kunna blott förtjusas, lugnt intagas: Verket fattar oss med skönhetens makt, vi 

kunna aldrig nog fatta verket. Derföre har Kritiken arbetat på dem genom årtusenden, att med 

sin splittrande kraft sönderdela dem, förstå dem: och arbetar ännu. Nödvändigheten för 

intresset och känslan, att söka allt längre intränga i dessa verk, förenad med omöjligheten att 

nånsin bringa denna kritik till rent slut, gjuter ett sublimt lugn öfver åtnjutandet. Det, hvarom 

en viss känsla säger oss, att det är svårt, men dock möjligt, att fullt utgrunda; till det går vi 

med häftigt begär att öfvervinna svårigheten, lågor av enthusiasm följa oss, emedan vi veta, 

att det vi gå till emedlertid är möjligt att nå. Men framför det omöjliga stå vi med lugn: stilla 
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hänryckning omgifver oss.46

Det finns drag av mystik även i Amorina som är kopplade till djuren. Örnen som rövar bort barnet 

saknar förklaring och lämnar öppet för tolkning. Att genom lösa trådar och mystik lämna fritt 

spelrum för läsaren att fantisera är något Almqvist återkommer till ofta och som är helt i linje med 

hans teori om att avsluta stycken. Berättarperspektivet är också kopplat till metaforerna. Mystiken 

kring Tintomara skapas delvis genom hennes relativt få repliker. Handlingen förs framåt genom de 

andra figurernas tilltal till Tintomara eller deras replikskiften sins emellan om henne. När papegojan 

Babby i Amorina överraskar Johannes är det genom Babbys repliker i dialogen med Johannes vi får 

reda på Johannes ursprung, hans blodtörsthet och tidigare sysslor. Johannes fruktar också Babby 

som vittne och dödar honom därför. I samtliga exempel som använts som underlag i denna uppsats, 

förutom Friherrinnan finner vi djur som aktiva medaktörer. Om vi som djur även räknar Tintomara 

har vi en medaktör i allra högsta grad, men även papegojan Babby och örnen i Amorina, 

skogsfågeln i Skällnora Qvarn, vargen i Vargens dotter samt alla myrorna i Myrorne tar aktivt och 

självständigt del i handlingen.

Almqvist var djupt engagerad i religiösa frågor och deltog aktivt i samhällsdebatten något 

som inte minst kom till uttryck när det gällde äktenskapet, en fråga som kulminerade i samband 

med utgivandet av Det går an. Den religiösa aspekten liksom även den samhällsengagerande kan 

man finna i det satiriska myreposet Myrorne. Johan Svedjedal sammanfattar:

I eposets slut vänder sig författaren till läsaren (och till Människan) med uppmaningen att inte 

vara lika narraktig som myrorna, utan istället inse att den allsmäktige kan krossa jorden lika 

enkelt som fölen ödelägger myrornas stackar. På vägen får Love gott om möjligheter att driva 

med uppblåsta härskare och härförare – det är samtida politiska strateger som tsar Alexander 

och Napoleon som får sina stolta krigsmanövrar förminskade till myrsteg.47

Den religiösa aspekten är naturligtvis också central i tintomaragestalten. 

Djuriskheten är här inte bara en fråga om generella karaktärsegenskaper utan kanske än 

mer ett uttryck för instinktlivets renhet, d.v.s. att människans  ”strävande, påstår man, skall 

verkligen vara, att till sluts blifva natur igen, att bliva liksom ett djur.” (DJ s.53)

Jag har också tidigare nämnt de situationer då man kan tänka sig att djuren har 

använts som Deus ex machina, d.v.s. dramat får sin upplösning från ett oväntat håll som 

46 Almqvist, E,f,aa. s. 4.
47 Johan Svedjedal, Kärlek är Almqvists författarliv 1793—1833 (Stockholm, 2007), s. 52.
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skogsfågelns ingripande i Skällnora Qvarn eller Örnens bortrövande av barnet i Amorina.

För den nutida läsaren kan det också vara intressant att anlägga ett ekokritiskt perspektiv på 

Almqvist ständigt återkommande syn på människans förhållande till naturen: ”Menniskans 

strävande, påstår man, skall verkligen vara, att till sluts blifva natur igen, att bliva liksom ett djur 

”(DJ s. 53). Tanken är inte helt främmande med hänsyn till Almqvists idealiserade bondeliv i 

Värmland då han likt Henry David Thoreau i Walden, or Life in the Woods (1854)  levde i ett 

självhushåll av naturens håvor i nära samklang med naturen. Vargen i Amorina kan ses som en 

metafor för människans hänsynslöshet gentemot djuren och naturen liksom Tintomara som tidigare 

nämnts utövar en dragkamp mellan människa och natur. Tintomara är som en vägledare eller kanske 

mer en förförerska in i en naturens värld fri från lögner och förkonstling som annars kännetecknade 

den miljö, före och efter mordet på Gustaf III som hon befann sig i men inte var delaktig i.

Resultatet av sökningarna och användbarheten av frekvenstabellen som omnämndes i 

inledningen var i viss mån nedslående.  Det finns säkert flera förklaringar till det magra utfallet. 

Sökningen på ”häst” gav många träffar men nästan inga av intresse för denna uppsats 

vidkommande.  I detta fall ligger nog förklaringen i det faktum att hästen var det allmänna 

transportmedlet och förekommer därför frekvent i många vardagliga situationer. I Det går an 

diskuteras det t.ex. mycket om hästar och hästbyten på olika värdshus under sergeanten Alberts och 

glasmästardottern Sara Videbecks resa till Lidköping. I äventyrsromanen Herrarna på Ekolsund,  

Almqvists sista roman, förekommer hästar i stor mängd men återigen som fortskaffningsmedel och 

inte som del av ett bildspråk. Efter hästar ger fåglar flest träffar och då oftast med hänvisning till 

Människosläktets saga och C.J.L. Almqvists monografi. Den förra avser huvudsakligen historiska 

och geografiska aspekter på djuren och i den senare ingår djuren i korrespondenser, manifest och 

diverse anföranden. Fågelträffarna ledde mig dock även till intressanta och användbara textavsnitt i 

Amorina, Skällnora Qvarn, liksom fjärilar till Amorina och varg till Amorina och Vargens dotter. 

Sammanfattningsvis gav frekvenstabellen vissa indikationer men var i övrigt ett ganska 

trubbigt verktyg. Med facit i handen står sannolikt förklaringen att finna i att djur är frekvent 

förekommande i Almqvists prosa som ett naturligt inslag i naturbeskrivningar men inte lika ofta 

använda i ett medvetet bildspråk. Djuren förekommer ibland i romantiserade inslag som t.ex. staren 

i Amorina, eller som i den fabelliknande berättelsen ”Myrorne ” och sist men inte minst i en avsikt 

att skapa mystik. Det är i Drottningens juvelsmycke och i beskrivningen av Tintomara som 

djurmetaforiken och mystiken är koncentrerad. Det förklarar också den mängd litteratur som 

behandlar just detta ämne och frånvaron av forskning kring övrig djurmetaforik.
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finns digitaliserade och sökbara i Litteraturbanken.

Rådjur Fjäril Varg Korp Lamm Lejon
4/ Amorina (1822) 137 8 1 2 1 8 10 25 10 0 18 16 10 9 15 4
5/Jagtslottet 70 1 1 4 41 2 5 4 11 1
5/Hermitaget 113 7 1 75 2 1 17 1 1 1 3 4
5/Vargens dotter 8 7 1
5/Hinden 91 20 1 1 18 33 11 1 1 5
6/Drottningens juvelsmycke 76 19 7 2 6 11 9 1 17 4
7/Ramido Marinesco + (noter) 8 2 3 1 2
7/Baron Julius K* 29 4 21 4
7/Signora Luna 8 4 1 1 1 1
7/Colmbine 22 16 3 1 2
8/Återkomsten 1 1
8/Araminta May 8 5 1 2
8/Urnan 2 2
8/Kapellet 10 4 2 4
8/Palatset 1 1
8/Godolphin 29 9 1 17 1 1
8/Svenska fattigdomens betydelse 41 7 1 14 6 1 9 2 1
8/Skaldens natt 5 1 1 3
8/Skällnora Qvarn 40 27 1 10 2
8/Friherrinnan 7 2 5
9/Herr Hugos akademi 3 2 1
9/Om folknöjen 2 2
9/Målaren 15 5 6 2 2
9/Prestens ställning 4 1 3
9/Den sansade kritiken 18 4 4 1 1 5 3
14/Det går an. (1838) 17 14 2 1
14/Varför reser du? 4 1 3
18/Amorina (1839) 128 9 1 1 1 16 6 31 6 20 12 10 7 8
19/Människosläktets saga 145 46 3 2 2 9 36 9 4 23 7 2 2
21/Det går an 26 23 2 1
23/Amalia Hillner 22 1 1 1 13 1 3 2
25/Tre fruar i Småland 89 3 1 1 1 37 8 8 23 1 3 2 1
26/C.J.L. Almqvist. Monografi 15 1 1 2 1 1 2 1 4 2
27/Smaragdbruden 41 3 1 15 18 1 2 1
29/Syster och bror 14 1 5 3 2 2 1
30/Herrarna på Ekolsund del 1 & 2 144 13 8 2 1 5 44 36 28 5 2
31/Herrarna på Ekolsund del 3 183 5 2 3 168 2 2 1
Totalt: 175 19 16 7 33 40 31 664 161 48 186 54 49 27 39 27

* Ytterligare ett 50-tal djur förekommer med enstaka eller låg förekomst och i mindre intressanta sammanhang för denna uppsats.

Frekvenstabell över ett antal* vanligen förekommande djur i de av Almqvists samlade verk som
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