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Drottningens Juvelsmycke från två håll 

1 Inledning 
Drottningens Juvelsmycke1 av Carl Jonas Love Almqvist är en fascinerande läsupplevelse 

med spännande personligheter och en historisk miljö där personer med verklighetsanknyt-

ning blandas med rent poetiska karaktärer i ett romantiskt allkonstverk. Längs läsningen av 

texten väcks nyfikenheten på vad som är verklighet och vad som är fantasi. Den flyktiga och 

på många sätt ovanliga personen Tintomara väcker förundran och fascination. Vem är hon, 

han eller hen? På samma sätt fascinerar berättaren, den flöjtspelande och mjölkdrickande, 

romantiske bonden Richard Furumo som berättar historier om Världen för Herr Hugo och 

hans släktingar som när han berättar får historien att växla från verklighet till fantasi i snabba 

kast. Boken är uppbyggd i tolv delar med mycket olika litterära former som brev, dramatiska 

avsnitt, episkt berättande, poesi och till och med musik utskriven i notform. Varje del i boken 

ger en ny infallsvinkel på det som händer. Drottningens Juvelsmycke är en del av samlingen 

Törnrosens Bok som C.J.L. Almqvist gav ut mellan 1833 och 1851. Törnrosens Bok utgavs 

i två delar där Drottningens Juvelsmycke ingår i den del som kallas Duodesupplagan2 med 

totalt fjorton band.3 Ursprungligen hade boken en längre titel, Drottningens Juvelsmycke el-

ler Auzoras Lazuli Tintomara Berättelse om händelser näst före, under & efter Gustaf III:s 

mord. Verket har intresserat många både vetenskapligt och konstnärligt. Drottningens Ju-

velsmycke som pjäs har satts upp på flera teatrar i Sverige där en av de första var på Dramaten 

1957, med Alf Sjöberg som regissör och Anita Björk som Tintomara. Verket finns också 

som en pjäs från Televisionen 1967 där Per Oscarsson spelar Richard Furumo och Mimmo 

Wåhlander spelar Tintomara.4 Det finns naturligtvis många akademiska skrifter om verket, 

inte minst med fokus på den ovanliga gestalten Tintomara som fyller en viktig funktion i 

berättelsen. Tintomara har ansetts vara alltifrån en Kristusgestalt till en transperson. Min 

analys bygger på en narratologisk tolkning som jag använder för att dra slutsatser om både 

strukturen i berättelsen och hur berättaren påverkar det som beskrivs. Baserat på berättarens 

samhällsbeskrivning, kommer jag att göra en marxistisk analys och tänker mig att de båda 

analyserna ska kunna berika varandras innehåll. En av huvudpersonerna i historien är 

                                                             
1 Carl Jonas Love Almqvist, Drottningens Juvelsmycke, (1834), Stockholm, Modernista, 2016. 
2 Duodesupplagan hänvisar till det format som samlingen gavs ut i.  
3 Gunilla Hermansson, At Fortælle Verden En studie i C.J.L. Almqvists Törnrosens bok, Hellerup, Forlaget 
Spring, 2006. 
4 Scenuppsättningar, Almqvistsällskapet, https://www.almqvistsallskapet.se/?page_id=765, (Hämtad 2019-
05-19). 
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Tintomara som inte har något tydligt genus utan växlar från att klä sig som kvinna eller man 

och då det inte finns något i texten som säkert uttrycker Tintomaras kön så jag väljer i ana-

lysen att benämna Tintomara som hen. Vissa scener i berättelsen är viktiga ur flera perspek-

tiv och tas därför upp flera gånger. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera Drottningens Juvelsmycke med två olika teoretiska syn-

sätt som grund. I en narratologisk analys undersöks texten från berättarperspektivet och be-

rättarens funktion i texten. Berättaren påverkar det som berättas så för att fördjupa analysen 

görs en marxistisk analys av det samhälle som beskrivs. Genom att kombinera resultaten 

från de båda analyserna förväntar jag mig att få en fördjupad förståelse för verket. Dessutom 

är syftet att visa på hur den narratologiska analysen kan tas vidare från en enbart strukturell 

beskrivning till användas för att se tematiskt på verket.  

Arbetet med analysen kommer att göras i två delar som bygger på varandra och slutligen 

görs en sammanvävning av resultaten. Analysen sker stegvis med följande frågeställningar 

som grund: 

Steg 1: Hur är Drottningens Juvelsmycke uppbyggd utifrån ett narratolo-

giskt perspektiv? Vilka scener i texten är speciellt viktiga för historien och 

berättandet? Hur påverkar berättaren den historia som berättas? Vilka iakt-

tagelser om teman i historien och användningen av språket kan göras, uti-

från den narratologiska analysen? 
 

Steg 2: Vad säger den narratologiska analysen om samhället som beskrivs? 

Hur beskrivs samhället från ett marxistiskt klassperspektiv? Hur är makt-

balansen mellan klasserna? Finns det krafter som motverkar maktbalansen 

i det samhälle som beskrivs? 
 

Steg 3: Hur fördjupas tolkningen, genom att väva samman resultaten från 

de inledande undersökningarna? 

1.2 Forskning 
Forskningen kring C.J.L. Almqvists litteratur och person är omfattande. Jag väljer därför att 

begränsa mitt urval till det som huvudsakligen berör Drottningens Juvelsmycke. Som bak-

grund finns en omfattande biografisk forskning om C. J. L. Almqvist från olika tidsåldrar. 
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Den nyaste som omfattar tiden då verket skrevs är Johan Svedjedals, Rosor, törnen: Carl 

Jonas Love Almqvists författarliv 1833–18405 från 2004. Här har Svedjedal som en del i 

arbetet gjort en analys av Drottningens Juvelsmycke med fokus på huvudpersonen Tintomara 

men också satt in romanen i ett tidsperspektiv. Han ser den som ett romantiskt allkonstverk 

med lyrik, dramatik, epik och musik.6 Ytterligare biografiskt inriktad forskning finns där 

Henry Olsson exempelvis skrev C.J.L. Almquist, Drottningens Juvelsmycke. En diktmono-

grafi och en orientering,7 samt en avhandling från 1927, C.J.L. Almqvist före Törnrosens 

bok.8 I diktmonografin sätter Olsson verket i sitt historiska sammanhang samt visar på inspi-

ration och inflytande från andra romantiska verk.9 En annan viktig Almqvistforskare är Lars 

Burman som i Duodesupplagan av Törnrosens bok, Drottningens Juvelsmycke, Band 4, i 

Litteraturbanken10 har skrivit en inledning som är en historisk positionering kring hur C.J.L. 

Almqvist levde, vem han var samt hur romanen togs emot när den gavs ut. 

Mycket forskning finns publicerad kring huvudpersonen Tintomara där det i flera texter 

görs ansatser att förklara spänningen med Tintomara baserat på hens sexualitet. Laura Mar-

gret Desertrain publicerade 1982 en avhandling, A study of Love: C.J.L. Almqvist´s Drott-

ningens Juvelsmycke.11 Hon förklarar att tidigare slutsatser kring vem Tintomara är oftast 

resulterar i att hen beskrivs som hermafrodit. Emellertid anser Desertrain själv att Tintomara 

är lesbisk.12 Anna Cavallin gör  en feministisk analys i Androgynens kön – en feministisk 

läsning av C.J.L. Almqvists Drottningens Juvelsmycke där hon också diskuterar kring Tin-

tomaras kön och sexualitet.13 Genom att ställa sig utanför könshegemonin, ses Tintomara 

som en person som förstärker de manliga och kvinnliga könsuttrycken hos de övriga i 

                                                             
5 Johan Svedjedal, Rosor, törnen: Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1833–1840, Stockholm, Wahlström 
& Widstrand, 2008. 
6 Svedjedal, 2008, s 77. 
7 Henry Olsson, ”C.J.L. Almquist, Drottningens Juvelsmycke. En diktmonografi och en orientering”, Samla-
ren, 40:e årgången, 1919, Uppsala, Almqvist & Wiksells boktryckeriaktiebolag, 1920, s 85–172, Projekt Ru-
neberg: http://runeberg.org/samlaren/1919/, (Hämtad 2019-01-19). 
8 Henry Olsson, C.J.L. Almqvist före Törnrosens bok, Stockholm, Stockholms Högskola, 1927. 
9 Olsson, 1919, s 87 och s 171. 
10 Lars Burman, ”Inledning”, I C.J.L. Almqvist, Drottningens Juvelsmycke, Törnrosens Bok, Band IV, Duo-
desupplagan, Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 2002, Litteratur-
banken.se, (Hämtad 2019-01-16). 
11 Laura Margaret Desertrain, A Study of Love: C.J.L. Almqvist´s Drottningens Juvelsmycke, Wisconsin, diss. 
University of Wisconsin-Madison, 1982. 
12 Desertrain, 1982, s 292. 
13Anna Cavallin, ”Androgynens kön – en feministisk läsning av C.J.L. Almqvists Drottningens Ju-
velsmycke”, I Feministiska litteraturanalyser 1972–2002, red. Åsa Arping, Anna Nordenstam, s 213 – 239, 
Lund Studentlitteratur, 2005. 
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historien.14 Sam Holmqvist studerar Tintomara som en del i avhandlingen Transformationer 

1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungs-

tedt från 2017.15 Hen utgår från att Tintomara är en androgyn transgestalt och beskriver hur 

detta påverkar tolkningen av romanen.16 Inger Littberger Caisou-Rosseau vänder på per-

spektivet och använder Tintomara för att undersöka manlighet genom att fråga vad genus 

kan vara i boken Över alla gränser Manlighet och kristen (o)tro hos Almqvist, Strindberg 

och Lagerlöf.17 Hon utgår från Tintomara för att studera genusbegreppets förutsättningar och 

de binära könens vara eller icke-vara. Littberger framför teorin att Tintomara som odöpt 

hedning kan liknas vid en Kristusgestalt.18 

Det finns också flera arbeten gjorda kring själva texten där ett viktigt verk är Horace 

Engdahls Den romantiska texten från 1986 med en komplettering från 2016.19 I en av essä-

erna beskriver Engdahl berättandets princip i som ”scenbyten, omvägar, bortvända ansikten, 

inkognition, clairobscure, maskerad” det vill säga en slags evig förvirring.20 Johan Svedjedal 

har i avhandlingen Almqvist – berättaren på bokmarknaden Berättartekniska och litteratur-

sociologiska studier av C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840 från 1987 undersökt två 

aspekter på Almqvists författarskap. Svedjedal gör en stor litteratursociologisk undersökning 

och gör samtidigt en berättarteknisk analys av Almqvists verk från tiden efter han skrev 

Drottningens Juvelsmycke.21 

De verk som mer är förknippade med de två analysmodeller jag använder finns samman-

fattade under respektive rubrik. Eftersom hela mitt arbete bygger på en narratologisk analys 

vill jag ändå framhålla Gunilla Hermanssons avhandling, At Fortælle Verden En studie i 

C.J.L. Almqvists Törnrosens bok, från 2006.22 Hon gör en mycket noggrann genomgång av 

                                                             
14 Cavallin, 2005, s 235. 
15 Sam Holmqvist, Transformationer 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist 
och Aurora Ljungstedt, diss. Uppsala Universitet, Göteborg, Makadam förlag, 2017. 
16 Holmqvist, 2017, s 24. 
17 Inger Littberger Caisou-Rousseau, Över alla gränser Manlighet och kristen (o)tro hos Almqvist, Strindberg 
och Lagerlöf. Göteborg, Stockholm, Makadam Förlag, 2012. 
18 Littberger, 2012, s 9. 
19 Horace Engdahl, Den romantiska texten, Stockholm, Albert Bonniers Förlag, 1986, 2016. 
20 Engdahl, 1986, 2016, s 206. 
21 Johan Svedjedal, Almqvist – berättaren på bokmarknaden Berättartekniska och litteratursociologiska stu-
dier av C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840, diss. Avdelningen för litteratursociologi, Litteraturveten-
skapliga institutionen, Uppsala Universitet, Uppsala 1987. 
22 Gunilla Hermansson, At Fortælle Verden En studie i C.J.L. Almqvists Törnrosens bok, Hellerup, Forlaget 
Spring, 2006. 
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berättarstrukturen i hela samlingsverket Törnrosens Bok där ramberättelserna i de olika in-

gående delarna växer fram till en egen berättelse. 

1.3 Drottningens Juvelsmycke, kort sammanfattning 
Historien inleds med en berättelse om svartsjuka och förväxlingar där två unga adelsfröknar, 

Adolfine och Amanda utväxlar brev om den begynnande kärlekshistorian med de två offi-

cerarna Clas-Henrik och Ferdinand. Ett missförstånd skapas vilket leder till svartsjuka dem 

emellan och slutligen en duell mellan männen men duellen slutar lyckligtvis utan att någon 

skadas. Den ena av systrarna, Adolfine, försöker skapa sämja mellan dem alla efter allt som 

hänt. Hon går på maskeradbalen där så småningom Kung Gustav III dödas för att förbättra 

relationerna mellan henne själv, systern och de bägge männen. När kungen skadas inser hon 

att de båda officerarna antagligen är inblandade i attentatet och flyr från festen. Under flykten 

möter hon för första gången skådespelaren Azouras Lazuli Tintomara som hjälper henne ut 

ur huset. Tintomara har stulit ett dyrbart smycke från Drottningen för att visa för sin fattiga 

mor. Efter flykten får Adolfine ett sammanbrott vilket också hennes syster Amanda får efter 

att ha bevittnat attentatet. Systrarna förs därefter till ett slott i Östergötland och de två offi-

cerarna gömmer sig inte långt därifrån i en jaktstuga men paren är ovetandes om varandra. 

Tintomara följer med till slottet men uppträder nu som en ung man, Lazuli. En ny kärleks-

historia skapas nu när både systrarna och officerarna förälskar sig i Tintomara Lazuli. Kär-

lekshistorian slutar i katastrof då systrarna återfaller i vansinne och Ferdinand skjuter Clas-

Henrik. Tintomara förs åter till Stockholm av den grymme politikern Reuterholm som vill 

utnyttja Tintomara i den maktkamp som pågår i huvudstaden. Tintomara flyr återigen och 

använder sig av olika förklädnader för att komma bort från Reuterholm. Som avslutning tas 

Tintomara till fånga och utsätts för en skenarkebusering. En av soldaterna, Ferdinand, som 

ska skjuta på Tintomara har emellertid ett skarpt skott i bössan och Tintomara dör.  

1.4 Ramberättelsen till Drottningens Juvelsmycke, Törnrosens bok och Jakt-
slottet, kort sammanfattning 

Alla de ingående delarna i Törnrosens Bok är verk som ingår i en ramberättelse där en man, 

vid namn Richard Furumo, berättar om händelser han upplevt eller hört talas om. Ramberät-

telsen introduceras i Jaktslottet, den första av delarna i Törnrosens bok som kom ut 1833. 

Jaktslottet ägs av herr Hugo Löwenstierna men bebos också av hans barn och andra släk-

tingar. Slottet är beläget i Närke i skogslandskapet och familjen samlas varje kväll för att 

berätta historier för varandra. Herr Hugo ber Richard Furumo att han ska berätta historier 
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som skapar en sammanhängande kronologisk historia om Världen. Furumo säger sig inte 

kunna eller vilja berätta en kronologisk organisk historia utan begär i stället att få berätta 

utifrån sig själv. Herr Hugo ger så småningom med sig och så inleder Furumo sitt berättande. 

I berättelsen Jaktslottet beskrivs både Furumo och herr Hugo så att bilden av dem framträder 

under läsningen. 

Furumo har brutit upp från sin roll i samhället där fadern var slottsskrivare och bokföre-

ståndare på slottet och har blivit bonde och lever ett naturnära liv. I stället för att fördjupa 

läsningen har han upplevt världen genom egna ögon. Furumo beskrivs som ”munter och 

oförskräckt historieberättare”23 och ”dessutom flöjtspelare”.24 Han är öppen mot människor 

i sin omgivning och kallar herr Hugos släktingar för Du. Furumo beskriver sig själv som 

lycklig men säger också att han inte gift sig och uttalar ”Jag har så hög aktning för det äkta 

ståndet, att jag ej velat ingå däruti”.25 

Om herr Hugo berättas att han inte behandlar en hemmansägare eller bokhållarson an-

norlunda än en adelsman och beskriver att Furumo inte är ”en slags mindre förnäm männi-

ska”.26 Herr Hugo beskriver slottet i Närkes som att det ligger ensligt ”men inom sig sluter 

liv, musik, överläggningar, avhandlingar, poesi, måleri – ja, om du vill hela världen”.27 
 

2 Drottningens Juvelsmycke ur ett narratologiskt perspektiv 
Basen för uppsatsen är en narratologisk analys med berättarperspektivet i fokus som teore-

tiskt grundar sig på de begrepp som Gérard Genette introducerade 1972 i Narrative Di-

scourse An Essay in Method.28 Hans tankemodeller används i flera andra sammanhang men 

grunden för en narratologisk studie blir ändå Genettes begrepp. Drottningens Juvelsmycke 

har mig veterligen inte analyserats med Genettes modell som grund i andra vetenskapliga 

sammanhang mer än som del av Törnrosens Bok där Hermansson gjort ett omfattande arbete 

som huvudsakligen fokuserar på ramberättelsen där Richard Furumo berättar många histo-

rier för herr Hugo. 29  Drottningens Juvelsmycke är ett romantiskt verk som utgår från 

                                                             
23 Carl Jonas Love Almqvist, Jaktslottet, I Törnrosens Bok, Band I – III, (1833), red. Fredrik Böök, Stock-
holm, Albert Bonniers Förlag,1921, s 58. 
24 Almqvist, (1833), 1921, s 59. 
25 Almqvist, (1833), 1921, s 70. 
26 Almqvist, (1833), 1921, s 67. 
27 Almqvist, (1833), 1921, s 74. 
28 Gérard Genette, Narrative Discourse An Essay in Method, New York, Cornell University Press, 1972, 
1980. 
29 Hermansson, 2006. 
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romantisk ironi som meningsskapande form. I texter byggda på romantisk ironi bryts det 

kronologiska och linjära berättandet upp. Katarina Båth har skrivit en avhandling, Ironins 

Skiftningar – Jagets Förvandlingar Om romantisk ironi och subjektets paradox i texter av 

P.D.A. Atterbom, kring romantisk ironi och P.D.A. Atterbom som är till stor nytta för den 

kommande analysen.30 Jag kommer att använda delar av ytterligare texter, men dessa berör 

inte frågeställningen som helhet utan presenteras löpande i texten.  

2.1 Forskning som berör narratologisk tolkning  
2.1.1 Narratologi i relation till berättaren, Genette 
Som bas för narratologisk tolkning används oftast Gérard Genettes Narrative Discourse An 

Essay in Method.  Flera texter kring narratologi finns men de flesta refererar till Genette. En 

grund för hela hans arbete är tre relationer. För det första studeras relationen mellan berät-

telsen det vill säga den berättande texten och den historia som berättas. För det andra studeras 

relationen mellan den berättande texten och själva handlingen att berätta. Till sist undersöks, 

om möjligt, förhållandet mellan själva berättandet och det berättade.31 För att stödja arbetet 

med att undersöka Drottningens Juvelsmycke som narratologisk struktur har jag i analysen 

fokuserat på berättaren och berättarens påverkan på den historia som berättas. Mot bakgrund 

av detta väljer jag att fokusera på det kapitel i Genettes text, som benämns Voice32 där olika 

typer av berättande beskrivs och relationer mellan berättaren, det berättade och lyssnaren tas 

upp. Genette inleder med att beskriva hur rösten i berättelsen är den som återger en handling. 

I en historia kan rösten variera och det kan finnas flera berättare. En viktig del av arbetet 

med en narratologisk analys är att studera berättarens position i förhållande till det berättade 

där Genette använder begreppet narrativa nivåer för att beskriva berättandet. En berättelse 

kan ha flera inbyggda berättelser på olika narrativa nivåer. Grundnivån av den historia som 

berättas benämner Genette diegesen men med diegesen som bas kan berättandet också ske 

utanför själva berättelsen i en extradiegetisk nivå. Extradiegetiskt berättande kan ske i flera 

former. Om berättandet sker genom en berättelse av en person som ingår i berättelsen kallar 

Genette denna nivå för intradiegetisk. I den intradiegetiska nivån av berättandet berättar den 

utomstående extradiegetiska grundberättaren, att den intradiegetiska berättaren har berättat 

om en händelse.33 På grundnivån är berättaren ofta en fiktiv författare, som inte har någon 

                                                             
30 Katarina Båth, Ironins Skiftningar – Jagets Förvandlingar Om romantisk ironi och subjektets paradox i 
texter av P.D.A. Atterbom, Uppsala, diss. Uppsala Universitet, 2017. 
31 Genette, 1972, 1980, s 26. 
32 Genette, 1972, 1980, s 212–262. 
33 Genette, 1972, 1980, s 228. 
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direkt kontakt med lyssnaren. Mottagaren av berättelsen behöver inte vara synlig utan kan 

vara odefinierad som i en dagbok. Genette förklarar att de metadiegetiska nivåerna av berät-

tande kan ha flera funktioner exempelvis förklarande där det beskrivs vad som lett fram till 

en nuvarande situation.  

Genette avvisar den äldre metoden att beskriva författaren som första- eller tredjepersons-

författare utan vill i stället fokusera på berättarens position i förhållande till det berättade. 

En heterodiegetisk författare beskrivs som frånvarande i historien och allvetande medan en 

homodiegetisk författare är närvarande i historien.34 En homodiegetisk berättare kan vara av 

två typer antingen som hjälte i historien eller som vittne till historien. Berättarperspektivet i 

en historia kan variera och flyta mellan de olika typerna. Genette visar på fyra kombinat-

ionsmöjligheter och vad de kan innebära där en extradiegetisk berättare på en heterodiegetisk 

nivå innebär att någon berättar en historia som berättaren inte är delaktig i. En extradiegetisk 

berättare på en homodiegetisk nivå beskriver i stället hur någon berättar sin egen historia. 

Om berättaren i stället är intradiegetisk och ingår i berättelsen kan detta kombineras med en 

heterodiegetisk nivå där en berättare i berättelsen beskriver en situation då hen inte är del-

aktig. Är berättaren intradiegetisk men positionen i stället homodiegetisk berättar den info-

gade berättaren en historia som hen är en del av.35 

Även lyssnaren position i berättelsen hanteras av Genette. Lyssnaren gör inte alltid av-

tryck i historien men är ändå ett viktigt element i den berättande situationen. Det finns alltid 

en lyssnare i varje historia och denne är lokaliserad på samma diegetiska nivå som berättaren. 

Om berättaren befinner sig på en intradiegetisk nivå så gör även lyssnaren det.36 

 

2.1.2 Narratologisk läsning av Törnrosens Bok, Gunilla Hermansson 
Drottningens Juvelsmycke ingår som en del av fjorton i Törnrosens bok som har undersökts 

ur berättarperspektiv av Gunilla Hermansson i avhandlingen At Fortælle Verden.37 Hon un-

dersöker huvudsakligen hur ramberättelsen, Törnrosens bok, går in och ut ur de i serien in-

gående berättade historierna. Målet med arbetet, ursprungligen en avhandling, är att beskriva 

Törnrosens bok som ramberättelse till de andra verken och som eget verk. Hermansson har 

som utgångspunkt i arbetet ett narratologiskt, genreteoretiskt, retoriskt och litteraturhisto-

riskt perspektiv där hon undersöker texterna baserat på likheter och skillnader i 

                                                             
34 Genette, 1972, 1980, s 244. 
35 Genette, 1972, 1980, s 248. 
36 Genette, 1972, 1980, s 259. 
37 Hermansson, 2006 
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berättarnivåer, ingående paratexter och genregränser. Ur dessa resultat skapar hon en över-

blick över strukturen i verket och undersöker vilka strategier Almqvist använder för att skapa 

historien Världen. Med ett brev från Almqvist som källa visar Hermansson att Almqvist själv 

såg på Törnrosens bok som ett sätt att visa en bild över Världen.38 Han ville helst att hela 

verket med alla fjorton ingående band ska läsas som en helhet även om historierna också kan 

läsas var och en för sig. Hermansson visar att Almqvist använder många olika metoder för 

att skapa den av honom önskade Sanningen om Världen. Han växlar mellan delar som verkar 

autentiska och delar som är poetiska, han använder självreflektion, han flätar samman berät-

telser av olika karaktär och han gör tidsmässiga metalepser där han hoppar i tiden.39 Denna 

växling mellan olika berättarmetoder skapar en spänning mellan sanning och fiktion som 

hon i sin tur visar skapar den romantiska ironin i verket.40 Hermansson beskriver att samma 

berättare kan finnas på olika nivåer i de olika berättelserna samt att de olika berättarna på-

verkar det som förs fram med sin personlighet.  

 

2.1.3 Romantisk ironi, Katharina Båth 
Drottningens Juvelsmycke kan ses som ett av de stora svenska romantiska verken från början 

av 1800-talet. En viktig del av romantikens litteratur är den så kallade romantiska ironin där 

den traditionella, linjära, kronologiska strukturen bryts upp. Katarina Båth har skrivit en av-

handling om romantisk ironi i relation till P.D.A. Atterbom, som var samtida med Almqvist, 

Ironins Skiftningar – Jagets Förvandlingar Om romantisk ironi och subjektets paradox i 

texter av P.D.A. Atterbom41. Hon beskriver tydligt vad som karaktäriserar romantisk ironi 

och anknyter också i sin text till Almqvist som var samtida med Atterbom och visar också 

hur de påverkade varandra. Båths utgångspunkt för vad romantisk ironi innebär är att dikta-

ren skapar en självreflektion i verket och på så vis bryts illusionen och alltsammans blir till 

en påhittad fantasi.42 Båths iakttagelser blir till nytta även i denna text. Hon beskriver ironin 

som något som finns i kontrasten mellan dikt och liv samtidigt som den river ned fasta stabila 

gränser mellan människor och deras roller.43 

                                                             
38 Hermansson, 2006, s 23. 
39 Hermansson, 2006, s 399. 
40 Hermansson, 2006, s 408. 
41 Båth, 2017. 
42 Båth, 2017, s 11. 
43 Båth, 2017, s 12. 
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2.2 Drottningens Juvelsmycke som narratologisk struktur, introduktion 
Flera olika typer av texter skapar berättelsen i Drottningens Juvelsmycke. Romanen är inde-

lad i tolv böcker med olika former. För att skapa en bild av verket som narratologisk struktur 

väljer jag att fokusera på berättarnas roller i historien där fokus kommer att finnas kring vem 

som berättar och hur berättaren påverkar historien.  

Som inledning till texten finns ett avsnitt där historiens berättare och primära lyssnare 

introduceras. Richard Furumo säger sig ska berätta för en person, vid namn herr Hugo, och 

hans släktingar om den fantastiska historien där två systrar blivit galna, kungen sköts och 

Drottningens dyrbara smycke stals. Här finner vi början på ramberättelsen som är den grund-

läggande diegesen i sammanhanget. I Första boken av Drottningens Juvelsmycke skapas 

handlingen av brev mellan några personer i historien. Ett förväxlingsdrama utspelar sig mel-

lan de två systrarna Adolfine och Amanda med deras fästmän Clas Henrik och Ferdinand. 

Historien får nya infallsvinklar för varje brev som läses och vi som läsare kan förstå vad som 

hänt innan de inblandade förstått. I de följande böckerna skapas handlingen delvis av ett 

episkt berättande och delvis som sceniska dialoger mellan personer. I de böcker som är upp-

byggda med ett sceniskt berättande inleds dialogerna med en positionsskapande text där be-

rättaren förklarar var i tiden och på vilken plats dramat utspelar sig. I Åttonde boken, sitter 

huvudpersonen Tintomara under en lind i skogen och diktar och gör musik. Här återkommer 

den episkt berättande stilen, men texten blandas också med lyrik och musik där texten bryts 

upp med noter till Tintomaras sång. 
 

2.2.1 Berättarna i Drottningens Juvelsmycke, ramberättelsen 
Den beskrivne berättaren i de flesta texterna är en utsagd person Richard Furumo som be-

rättar för herr Hugo.44 Richard Furumo är en bonde från en gård i närheten av herr Hugos 

slott i Närke. För att fördjupa läsningen undersöks bilden av historiens berättare. Bilden av 

honom som person växer fram genom historien men analysen gäller förutom personen Fu-

rumo även berättarperspektivet och de övriga berättare som vävs in i texten. I grunden finns 

det ytterligare en berättarnivå någon berättar vad Richard Furumo berättar. Denna person är 

allvetande och hör Furumos berättande vilket innebär att han är en heterodiegetisk berättare. 

Han återfinns med små spår där Furumos berättande inte bara återges direkt utan också kom-

menteras där ett tydligt exempel finns redan tidigt i texten där den allvetande berättaren från 

ramberättelsen då han beskriver Furumos berättande med ”Ursäkta mig då, herr Hugo – 

                                                             
44 Almqvist, (1834), 2016. 
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fortfor Richard Furumo att tala i Jaktslottets gula kabinett, där han en afton satt i den för-

samlade släktens sällskap”.45Även i avslutningen av inledning visar sig den berättare som 

berättar om Furumo då han förklarar att ”Richard upptog ur sin bröstficka ett litet paket”.46  

Han visar sig också på så vis att han lyssnar på allt det Furumo berättar, läser upp och för-

klarar. Denna övergripande berättare står utanför både ramberättelsen och historien om det 

stulna juvelsmycket och kungamordet där han inte på något sätt är delaktig i det som händer 

och då står utanför den berättade världen vilket innebär att han är extradiegetisk.47 Samtidigt 

är denne berättare allvetande då han kan beskriva Furumos hela berättande och tankar vilket 

innebär att han också är heterodiegetisk. Han har hela sitt fokus på Richard Furumo och hans 

berättande och kan tydligt beskriva det.48  

Ramberättelsen är historien om Richard Furumo som berättar vad som han upplevt medan 

släkt och vänner hör på i Jaktslottets kabinett när historien startar. Med en hänvisning till en 

historia som någon annan berättat associerar han till svartsjuka och vill berätta om två systrar 

han sett på ett slott i Östergötland. Han riktar sitt berättande till herr Hugo och argumenterar 

mot vad denne tidigare sagt, genom att förklara ”Ursäkta mig då, herr Hugo – […] – förlåt 

mig, att jag icke fullkomligt kan dela min herres förtjusning”.49 Berättande är med andra ord 

ett argumenterande för svartsjukans betydelse för människors undergång då han verkligen 

vill visa på, hur hemskt det kan bli med hjälp av den kommande historien som på ett sätt har 

en ideologisk funktion där Furumo vill påverka lyssnarna till berättelsen att inte låta sig ledas 

in i svartsjuka eller intrigmakeri. Historien har självklart, i grunden en narrativ funktion, 

Furumo vill också berätta själva händelseförloppet för herr Hugo och hans släktingar ef-

tersom det är en spännande historia. Den bidrar också enligt Hermanssons avhandling50 till 

att bygga upp Törnrosens bok som en del av beskrivningen av den hela och stora Världen. 

Efter den dramatiska avslutningen av Drottningens Juvelsmycke fortsätter berättandet i 

ramberättelsen när Richard Furumo förklarar varifrån han fått sin information. Han beskriver 

också osäkerheten i om Azouras-Tintomara verkligen dog. Furumo är nu en del av historien 

och en homodiegetisk berättare. Han beskriver det stora arbete han har lagt ned på att veri-

fiera att historien är rätt och att Tintomara verkligen funnits men några verkliga dokument 

                                                             
45 Almqvist, (1834), 2016, s 10. 
46 Almqvist, (1834), 2016, s 13. 
47 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 100. 
48 Genette, 1972, 1980, s 244. 
49 Almqvist, (1834), 2016, s 10. 
50 Hermansson, 2006, s 23 



12 
 

finns inte om vare sig Tintomara eller vad Rudholm gjorde med Tintomara. Därmed motsä-

ger Furumo sig själv vad gäller sanningen och beskriver att delar av historien inte står ”på 

någon annan ståndpunkt, än allenast den stackars poesiens.”51 
 

2.2.2 Richard Furumo i Drottningens Juvelsmycke 
I inledningen kommer vi direkt in i Richard Furumos tal till sin vän herr Hugo som kan ses 

som en primär lyssnare eller mottagare av historien. Tilltalet bitvis är direkt och Furumo 

poängterar sina åsikter och tankar genom att direkt adressera herr Hugo ”Sunda vettet – herr 

Hugo – har övervunnit det bruket att skjuta sin vän en kula genom ansiktet”.52 Furumo be-

skrivs inte direkt som en karaktär utan blir i stället alltmer tydlig under sitt berättande då 

hans personlighet träder fram. Han berömmer dem som är modiga nog att utkämpa en duell 

och vågar dö för sin sak samtidigt som han beskriver, hur svartsjuka kan bli en kvinnas öde. 

För att illustrera sina tankar inleder han berättandet med en återblick till en situation på gård 

i Östergötland där han bevittnat hur två systrar levde i galenskap ensamma i övre våningen 

på ett slott. Det personliga tilltalet fortsätter och Furumo vänder sig till hela publiken ”Har 

någon av herrskapet varit på Ribbingsholm?”53 Som avslutning på det inledande avsnittet 

förklarar Furumo att han ska ”berätta härom vad jag hört”54 och beskriver att han har doku-

ment och brev i sin ägo som bekräftar historien. Han kommenterar dokumenten vad gäller 

språk och användning av låneord vilket han inte tycker om. Den huvudsakliga delen av det 

inledande avsnittet, är en monolog som någon återger utan kommentarer. Huvudsakligen 

sker berättandet i form av en citerad monolog55 där Furumos tal och tankar direkt återgives. 

Återgivningen sker genom den övergripande extradiegetiska berättaren av ramberättelsen 

som huvudsakligen inte påverkar eller kommenterar historien. Furumo finns däremot inom 

ramberättelsens värld och kan därmed i denna anses vara en homodiegetisk berättare.56 I 

själva historien om Drottningens Juvelsmycke deltar Furumo inte alls och han kan därmed 

beskrivas som en heterodiegetisk allvetande berättare.57 Furumo försöker påverka publiken 

i Jaktsalongen med sina åsikter och presenterar dem som sanningar.  

                                                             
51 Almqvist, (1834), 2016, s 392. 
52 Almqvist, (1834), 2016, s 9. 
53 Almqvist, (1834), 2016, s 11. 
54 Almqvist, (1834), 2016, s 12. 
55 Gorm Larsen, ”Berättare”, I Litteratur Introduktion till teori och analys, red. Kjældgaard, Lasse Horne 
2017, s 66. 
56 Larsen, 2017, s 61. 
57 Larsen, 2017, s 61. 
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I Andra boken är historien uppbyggd kring Furumos berättande. Berättandet sker i kro-

nologisk ordning och Furumo utgår inte från sig själv när han berättar. Trots det påverkar 

han historien genom de ord han väljer och kommentarer han gör till det som händer även om 

han inte tydligt uttalar dem utifrån sig själv. Furumo är i denna bok allvetande och vet vad 

som händer nu, vad som hände innan och vad personerna tänker. Han är inte en del av den 

berättade historien och kan därmed ses som en heterodiegetisk och extradiegetisk berättare. 

Redan i inledningsorden visar sig detta då han beskriver att fröken Adolfine gick ”framåt en 

av Stockholms mörkare gator, blott åtföljd av en betjänt på litet avstånd”.58 Det som hänt 

innan Adolfines vandring beskrivs också ”Hon hade nyss lämnat en galanteribod”59 och Fu-

rumo kan läsa hennes tankar när ”Hon överlade med sig själv, djupsinnigare än mången av 

hennes sätt att vara kanske väntat”.60 Här beskriver Furumo dels Adolfines tankar men läg-

ger också in sin egen slutsats i beskrivningen då han kommenterar att inte alla skulle förvänta 

sig att Adolfine skulle kunna vara så djupsinnig. Han är i sitt berättande nedlåtande mot unga 

kvinnor i allmänhet men vill samtidigt visa på att Adolfine inte uppfyller fördomarna han 

och andra kan ha. Därefter följer Furumo Adolfine helt i sitt berättande tills hon försvinner 

ut genom en dörr tillsammans med Ferdinand då berättelsen bryts och en ren miljöbeskriv-

ning görs då han beskriver en dörr som leder in till en annan del av våningen och kommen-

terar ”Ja man kan säga, att han på sätt och vis bodde i dessa rum”61 om Ferdinand, vilket är 

en utsägelse från berättaren själv i stället för en återgivning av Adolfines tankar och göran-

den. Furumo är fortfarande en allvetande heterodiegetisk berättare men tydliggör sig själv i 

denna kommentar där han beskriver att han vet snarare än berättar vad han vet genom att 

berätta historien.  

I den Tredje Boken blir tilltalet återigen direkt och personligt. Boken inleds med att Fu-

rumo tilltalar herr Hugo ”Herr Hugo, tillåt mig betrakta en nattscen emellan den 15 och 16 

mars. Den sängkammare, som var van att i tyst och oskuldsfullt behag emottaga och innes-

luta de bägge fröknarne M, skall utgöra ämnet för vår poesi”.62 Här förstärker Furumo sin 

roll som allvetande heterodiegetisk berättare, han vet till och med hur sängkammaren brukar 

ha det. Berättaren avbryter också själva historien med en återblick, en narrativ analeps,63 för 

                                                             
58 Almqvist, (1834), 2016, s 45. 
59 Almqvist, (1834), 2016, s 45. 
60 Almqvist, (1834), 2016, s 45. 
61 Almqvist, (1834), 2016, s 51. 
62 Almqvist, (1834), 2016, s 59. 
63 Vulovic, 2013, s 79. 
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att beskriva betjänten Fritz som Adolfine frågar om duellen. Furumo beskriver Fritz som 

pålitlig men också som självklar för alla i familjen när betjänten är ”lik en av själva husets 

tillhörigheter”.64 Fritz beskrivs också som en person som har ”fallenhet för läsning”65 där 

Furumo genom sitt ordval visar på det ovanliga i att en betjänt var intresserad av bildning 

och en gång velat bli student. Även här visar Furumo sig nedlåtande mot människor med en 

annan bakgrund än de högre klasserna. Fritz släpper tanken på att studera i och med att han 

börjar köra hästar och Furumo kommenterar det med att förklara hur betjänten ”slog bort 

alla sina näsvisa planer i ecklesiastikväg, och beslöt att aldrig övergiva sin goda överstelöjt-

nant”.66 Här visas tydligt Furumos egen åsikt då han beskriver betjänten från sin egen hori-

sont där betjänter ska vara betjänter och inte utbilda sig. Som berättare blir här Furumos 

åsikter och människosyn alltmer tydlig då han visar ett förakt för Fritz även om Fritz är 

intelligent och vältalig, och berättelsen blir alltmer en tydlig avspegling av Furumos åsikter 

om människor. Furumos tankar om bildning när det gäller Fritz kan länkas ihop med hur 

Furumo själv beskrivs i Jaktslottet där det berättas att han som ung har läst alla böcker i 

biblioteket men ändå valt bort läsandet ur sitt vuxna liv.  

Även i Elfte Boken lyser Furumos åsikter igenom när den avslutas med ett berättande 

avsnitt, där Azouras möter hertiginnan. Skillnaden mellan den högtstående hertiginnan och 

den enkle Azouras-Tintomara accentueras av berättaren då han beskriver att en av hovda-

merna tar Azouras i hand och ”tydligt visade att hon icke föraktade hen, ehuru den stackars 

Azouras hade ingenting på sina vita fötter”.67 

I Åttonde boken samlar Richard Furumo ihop berättelsen och ramberättelsen om perso-

nerna i Jaktslottet som lyssnar på Furumo blir åter aktuell. Här tilltalar Furumo alla lyssnarna 

i Jaktslottet, inte bara herr Hugo, då han frågar om de vill höra resten av historien utan att 

vänta på svar. Han berättar också att historien som kommer ska skifta karaktär på så vis att 

Amanda och Adolfine inte längre kommer att inneha huvudrollerna i berättelsen. De kommer 

visserligen att finnas med men inte som huvudpersoner. 

I avslutningsscenen i Tionde boken sitter Tintomara på en sten under en lind i ett vägskäl. 

Berättaren följer hens känslor och berättar också vad som händer runtomkring när alla de 

som säger sig älska Tintomara strålar samman från var sin väg. Tintomara sjunger en variant 

                                                             
64 Almqvist, (1834), 2016, s 60. 
65 Almqvist, (1834), 2016, s 60. 
66 Almqvist, (1834), 2016, s 61. 
67 Almqvist, (1834), 2016, s 334. 
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av den i Nionde boken skrivna dikten ”Mig finner ingen”68 och berättar därmed om sina 

tankar. Berättaren Furumo vet vad som händer, vad som tänks och spekulerar också över 

vad Tintomara känner när det hörs ett skott i bakgrunden. Han berättar som om han vore 

närvarande och tycker inte direkt något om det han berättar om men kommenterar Tintoma-

ras känslor som att han själv ändå inte är allvetande för första gången. När Tintomara slår 

ihop händerna efter skottet kommenterar berättaren hens reaktion ”Var det glädjen över att 

se sig befriad från den fasansfulla synen? eller nöjet att höra skottets uppfriskande klang löpa 

genom månskenets darrande silverskir?”69 I beskrivningen av Tintomaras reaktion motsägs 

Furumos roll som den allvetande berättaren vilket gör Tintomara till en osäkerhetsskapande 

karaktär i berättelsen.  

I den Tolfte Boken är Scen VII berättad och Furumo visar sig som allvetande berättare 

men också med åsikter och kommentarer. Här beskriver han Azouras-Tintomara som ”ett 

barn som ingen församlings medlem var”70 och hednisk. I Scen IX återvänder Richard Fu-

rumo som direkt berättare då han tilltalar herr Hugo och de andra åhörarna på Jaktslottet. I 

de följande scenerna sker berättandet i dialoger mellan de ingående karaktärerna. Som av-

slutning på historien om Drottningens Juvelsmycke återgår Furumo till ramberättelsen och 

förklarar ”I och med denna allmänna stora tystnad, herr Hugo, tystnar också historien”.71 I 

och med detta uttalande visar Furumo återigen att han inte direkt styr över berättelsen, den 

lever sitt eget liv trots att Furumo försöker verka allvetande. 

 

2.2.3 Intradiegetiska berättare i brev och återberättad text 
Richard Furumos berättande avbryts emellanåt i texten av personer som tidigare varit del-

aktiga historien men som får en ny roll som berättare. Denna typ av berättare benämns intra-

diegetiska berättare72 och de berättar i Drottningens Juvelsmycke från sin egen synvinkel i 

en homodiegetisk form. I Första Boken har Furumo ingen tydlig roll mer än som läsare av 

brev där han återger här en skriftväxling mellan några av personerna i historien. Man kan 

uppfatta att han helt enkelt läser högt ur breven för att bekräfta sin utsaga om att det han 

berättar är sant eftersom ingenting kommenteras eller läggs till utan berättandet sker helt 

genom de olika breven som leder läsaren och lyssnarna in i historien om svartsjukan mellan 

                                                             
68 Almqvist, (1834), 2016, s 290. 
69 Almqvist, (1834), 2016, s 291. 
70 Almqvist, (1834), 2016, s 349. 
71 Almqvist, (1834), 2016, s 389. 
72 Genette, 1970,1980, s 228. 
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Adolfine, Amanda, Clas Henrik och Ferdinand. Brevskrivarna kan ses som intradiegetiska 

berättare i historien när de berättar om vad de upplevt och vad de tänkt. En intradiegetisk 

berättare uppenbarar sig också i Sjätte Boken när Adolfine sitter och tittar på teatern där 

Tintomara spelar. Bredvid henne i soffan sitter en man med en snusdosa och förklarar för 

Adolfine vad baletten handlar om samt hur den är länkad med den amerikanska historien. 

Denna man är en intradiegetisk berättare men Furumo berättar här vad mannen berättar till 

skillnad från i breven i Första Boken där den intradiegetiska berättaren själv talar. 

I Åttonde boken förs berättartekniskt ytterligare en person in som berättare i historien när 

systrarnas Onkel läser upp Ankarströms bekännelse av mordet på Gustav III. Ankarström 

berättar själv och Furumo har därmed delegerat berättandet till en tidigare omtalad karaktär 

vilket innebär att Ankarström bliren intradiegetisk berättare på hypodiegetisk nivå.73 För att 

betona Ankarströms karaktär kommenterar Onkeln hans språk och person ”Råa, 

ovårdsamma meningar; illa stavade ord. Sådana voro ock hans tankar och handlingar”74  och 

ställer därmed Ankarström utanför adelns homogena grupp. 

När fokus läggs på Tintomara i Nionde boken blir Tintomara också en intradiegetisk be-

rättare. Berättandet sker nu i form av poesi och musik vilket beskrivs i ett avsnitt nedan. Här 

skapas en motsägelse mellan Furumos och Tintomaras berättande som ifrågasätter Furumos 

roll som den allvetande berättaren eftersom det Tintomara uttrycker inte stämmer med det 

Furumo förklarar att han ser. 

I Elfte Boken, Scen III, återges en dialog utan direkta kommentarer av berättaren. Ett brev 

från juden Benjamin skapar i en del av scenen ett nytt berättarperspektiv. Benjamin som 

tidigare deltagit i konspirationen mot kungen och tidigare förekommit i historien blir en 

intradiegetisk berättare,75 på samma sätt som Ankarström tidigare var. 
 

2.2.4 Dialoger 
Flera delar av boken består av återgivna dialoger utan direkta kommentarer. Fjärde boken 

inleds med en sådan dialog mellan två kirurger där inte Furumo inte är synlig över huvud 

taget. Han påverkar eller kommenterar inte berättelsen under de två kirurgernas diskussion 

om androgynitet utan är bara vittnet som återger diskussionen det vill säga en heterodiegetisk 

                                                             
73 Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson, Epikanalys En introduktion, Lund, Studentlitteratur, 1999, s 75. 
74 Almqvist, (1834), 2016, s 186. 
75 Holmberg, Ohlsson, 1999, s 76. 
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berättare. Återigen skapar detta återgivande okommenterade berättande en bild av historien 

som sanning och dialogen uppfattas inte som länkad till Furumos berättande.  

I Sjunde boken sker berättandet huvudsakligen som återgivning av talad dialog mellan 

olika personer. Till skillnad från tidigare dialogavsnitt inleds varje scen nu med en kort po-

sitionsbestämning och introduktion av personerna som kommer att delta i dialogen. Dessa 

introduktioner får anses vara Richard Furumos då han är den allvetande berättaren i denna 

del av historien men de skulle också kunna komma från den extradiegetiska berättaren av 

ramberättelsen men denna har inte tidigare kommenterat det som berättats. Språket i intro-

duktionerna är också likt det Richard Furumo använder när det är utsagt att han är berättare. 

Introduktionerna är inte direkt värderande utan är snarare avbildande. I scen II är introdukt-

ionen längre än i de andra scenerna och berättaren återger inte bara fakta utan beskriver 

också personens tankar, beslut och känslouttryck. Dessutom kommenteras i introduktionen 

miljön som osnygg och en förfallen sängställning beskrivs. Introduktionen visar på att miljön 

är fattig men värderar den också med ord som osnygg. Fattigdomen framträder också i dia-

logen då Clara beskriver hålet i täcket där det sticker ut vadd. Personen som finns i scenen 

är inledningsvis Tintomara men det utsägs inte utan läsaren upptäcker det med hjälp av led-

trådar eller samband med andra personer i dialogen. Berättaren är fortfarande allvetande, ser 

bakom hörnen och kan tolka alla känslor. I Tionde boken blir dialogerna bli alltmer sceniska 

med enklare scenanvisningar invävda i texten. Scenanvisningarna kan berätta om personens 

position eller klädsel och förstärker berättarens roll som allvetande. 

I Elfte boken blandas dialog med berättande. Första scenen innehåller ett samtal mellan 

Friherrinnan och Onkeln men detta är inte som tidigare återgivet som en scenisk dialog utan 

texten ser mer ut som en episk romantext där dialog återges invävt i berättandet. Under in-

ledningen kommenteras inte dialogen utan den är direkt återgiven. Under avslutningen av 

scen I och Scen II är berättandet mer personligt med en återberättad dialog med blandning 

av beskrivningar och återgivning av dialog där berättaren inte kommenterar beskrivningen 

och inte visar sina åsikter. 

Hermansson har i sitt arbete om Törnrosens bok gjort en bild som visar de narratologiska 

strukturerna i hela samlingen av verk.76 Denna bild är mycket tydlig men kan också göras 

mer specifik för Drottningens Juvelsmycke som en del av Törnrosens Bok med egen rambe-

rättelse, huvudberättare och intradiegetiska berättare. I Figur 1 visas denna struktur. Här 

                                                             
76 Hermansson, 2006, s 74. 
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liksom i Hermanssons verk syns tydligt hur de olika delarna påverkar varandra. Ramberät-

telsen till Drottningens Juvelsmycke är en egen historia men också en del av Törnrosens Bok. 

Huvudberättelsen påverkar ramberättelsen och ramberättelsen påverkas av övriga verk i 

Törnrosens Bok. Richard Furumo har också olika berättarroller i de olika delarna. 

 

Figur 1 Diegetiska nivåer och berättarstrukturer i Drottningens Juvelsmycke. 
 

2.2.5 Fotnoter 
I Sjätte boken är Furumo huvudsakligen osynlig och påverkar inte historien med egna vär-

deringar men berättandet ändras plötsligt en bit in i texten då en fotnot införs. I fotnoten 

tilltalar Furumo återigen herr Hugo och förklarar att han kan förstå om det verkar orimligt 

att Adolfine skulle kunna klättra i kulisserna. Furumo verkar anta att herr Hugo ska reagera 

på det orimliga och gör ett tidshopp, till den tid då ramberättelsen utspelar sig då han kom-

menterar att om Adolfine levt när ramberättelsen utspelade sig skulle hon kunna ha tränat 

gymnastik enligt Ling men att detta inte var uppfunnet 1792. Metoden med en infogad fotnot 
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ställer frågan om hur den kommit till. Furumo berättar ju historien, så det måste vara den 

övergripande extradiegetiska berättaren från ramberättelsen som tillfogar fotnoten. Här skil-

jer det sig helt ifrån tidigare berättande där Furumo berättat och blivit återgiven rakt av. 

Samma typ av fotnot återfinns alldeles i slutet av den berättade delen av Sjätte boken då 

Furumo återigen i en fotnot tillägger ”Samma hus, herr Hugo”.77 Även denna fotnot, måste 

anses som återgiven av den extradiegetiska berättaren på ramberättelsens nivå då Furumo 

inte själv kan tillfoga en fotnot till sitt eget berättande. Dessa fotnoter skapar en slags förvir-

ring i läsandet. Vem är det egentligen som tillfogar fotnoterna? Språket och tilltalet är likt 

det Richard Furumo använder när han tilltalar herr Hugo och vännerna men i det muntliga 

berättandet bryter fotnoten av. Den extradiegetiska berättaren i ramberättelsen blir den enda 

möjliga berättare som kan återge fotnoterna. Fotnoten får därför ses som en del av det poe-

tiska berättandet trots att den kan verka som en infogad realistisk not. Därefter blir berättan-

det förändrat och blir i stället mer en episk historia än den berättelse för vänner som tidigare 

vuxit fram. Genom att göra på det sättet förstärks tanken om Drottningens Juvelsmycke som 

ett allkonstverk. 

I den avslutande delen av Sjätte boken, återgår historien till att vara en återgiven dialog 

mellan Adolfine och en man hon möter när hon kommit ut ur slottet. Även i denna del kom-

menterar Furumo med en fotnot platsen de båda går förbi i relation till hur det såg ut där när 

berättelsen utspelar sig och när Furumo och herr Hugo själv lever. ”Herr Hugo som varit i 

Stockholm, vet att”78 inleder fotnoten som avslutas med att förklara att skampålen som fanns 

på torget när Adolfine var där blåste ned och därefter gömts. Om detta vävts in i den berät-

tade historien hade det förstärkt känslan av Furumo som allvetande berättare inför sitt säll-

skap herr Hugo och hans släktingar men nu skapas i stället ett tidsmässigt avstånd till berät-

tandet i Jaktslottets gula kabinett och vi blir uppmärksammade på att det gått mer än fyrtio 

år sedan historien om juvelsmycket utspelade sig vilket gör att Furumos roll som den san-

ningssägande allvetande berättaren kan diskuteras. Hur säker kan han vara på vad som hände 

fyrtio år tidigare? Dessutom träder här ramberättelsen extradiegetiska berättare in och blir 

den som återger Furumos kommentar utan att den ingår i historien.  

I inledningen till Åttonde boken finns också en fotnot där Furumo kommenterar sina käl-

lor och förklarar att han inte kan ansvara för att de är exakt rätt. Han inleder om källorna att 

”De bestå av uppgifter, som jag av mitt gästfria värdsfolk på Ribbingsholm fick, dels 

                                                             
77 Almqvist, (1834), 2016, s 122. 
78 Almqvist, (1834), 2016, s 126. 
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muntligen, dels på papper, såsom brev, rättegångshandlingar, uppträden och samtal, ögon-

blickligt upptecknade”.79 Efter att ha understrukit det autentiska i sin berättelse byter Furumo 

infallsvinkel och kommenterar att han kan ha hört fel eller missat något i berättandet och 

uttrycker att ”jag ej kan ansvara för alla detaljers punktligt historiska pålitlighet”.80 Ur ett 

berättarperspektiv är denna fotnot annorlunda än de tidigare, där Furumo kommenterade en 

pågående dialog. Nu kommenterar han sitt eget berättande och det naturliga vore att denna 

kommentar vävts in i beskrivningen av hur han tilltalar de lyssnande i Jaktslottet. Här visar 

sig åter den extradiegetiska övergripande berättaren av ramberättelsen som återberättar Fu-

rumos berättande och hör innehållet i fotnoten. Hela historien om Richard Furumo som be-

rättar om Drottningens Juvelsmycke förändras i och med fotnoternas införande. Tidigare har 

berättandet skett i en direkt form där en extradiegetisk berättare lyssnar på Richard Furumo 

som berättar och återger en historia. Nu blir berättarpositionen osäker och det blir svårt att 

följa upplägget då texten kan inte vara en direkt återgivning av Furumos muntliga berättande 

utan är i stället en kommenterad text mer lik en skriven historia där berättarpositionerna är 

mer oklara. Byggt på Gorm Larsens text ”Berättare”81 kan man beskriva Furumos berättande 

fram till denna punkt som en berättad monolog82 medan den senaste fotnoten förändrar åter-

givningen till att bli en psykonarration där berättaren, i detta fall Furumo, går bakom ryggen 

på karaktärernas tankar och upplevelser.83 Berättarens roll bryts och Furumo kommenterar 

direkt sitt eget berättande. 
 

2.2.6 Poesi och musik i berättandet 
I Nionde boken Scen VI bryts dialogen upp och Furumo återgår till att berätta. Han är inte 

neutral, utan lägger till kommentarer som att ”Var och en, som länge ej varit på landet, men 

i hast ser sig från innandömen flyttad ut i en vidsträckt skön trakt, där ingen finns som vittne 

vid själens och sinnets glada upptåg; den vet med sig vad han ofta själv gjort”84 där han vill 

poängtera att även om Tintomara springer runt utan ordning är detta helt normalt. Furumo 

följer Tintomaras upplevelser i glädjen över naturens skönhet. En bit in i scenen börjar Tin-

tomara sjunga och i sin sång är Tintomara själv centrum och därmed en intradiegetisk berät-

tare. Furumo står utanför och återger Tintomaras sång men centrum finns hos Tintomara 

                                                             
79 Almqvist, (1834), 2016, s 159. 
80 Almqvist, (1834), 2016, s 159. 
81 Larsen, 2017, s 66. 
82 Larsen, 2017, s 66. 
83 Larsen, 2017, s 66. 
84 Almqvist, (1834), 2016, s 222. 
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själv då hen inleder ”Mig finner ingen, ingen jag finner”.85 Den poetiska delen av Nionde 

boken är en helt annorlunda stil än tidigare. Trots att Tintomaras dikt är poesi finns ändå ett 

berättande i dikten där Tintomara kommer till tals och berättar om sig själv. Till dikten finns 

en notmelodi nedskriven som även den kan sägas innehålla ett berättande nu med Tintomara 

i centrum. Melodin är skriven i d-moll och är en lite sorgsen melodi vilket motsäger Furumos 

beskrivning av Tintomara som den glädjesprudlande naturmänniskan som klättrar i träd och 

utstrålar glädje. Melodin slutar inte på sin grundton vilket innebär att den inte helt avslutas i 

stabilitet eftersom avslutningstonen i melodin i stället är kvinten till grundtonen, vilket borde 

leda vidare till en förväntad upplösning med grundackordet som inte kommer. Vad upplös-

ningen skulle kunna vara vet vi inte men stabiliteten i berättandet löses upp då Furumo be-

skriver Tintomara på ett sätt medan melodin visar något annat. De två berättarperspektiven 

ställs mot varandra när den intradiegetiska berättaren motsäger den egentligen allvetande 

extradiegetiska och heterodiegetiska berättaren. Att Furumos berättande inte stämmer över-

ens med melodins uttryck skapar spänning i historien. Frågan om vem Tintomara egentligen 

är och hur hen har det har väckts. Hen ser glad och pigg ut men bär ändå på en dysterhet. 

Historien berättas inte ur Tintomaras synvinkel utan är snarare Furumos bild av aristokratin. 

I Tionde boken återkommer ett poetiskt avsnitt där Tintomara sitter i månskenet under 

linden i skogen och grubblar på framtiden och tar avsked av den skog där hen upplevt så 

mycket. Melodin är den samma som tidigare men en extra strof har tillfogats dikten där 

Tintomara sjunger ”Tack och farväl min /skog, mina skyar [---] Ett vet jag värre än - - -”.86 

Återigen skapas ett sorgset uttryck det poetiska språket ihop med miljöbeskrivningen. Denna 

gång motsäger emellertid inte berättaren detta utan förstärker det snarare. Avsnittet förebå-

dar på så vis Tintomaras öde. 

2.3 Slutsatser av den narratologiska läsningen av Drottningens Juvelsmycke 
2.3.1 Romantisk ironi 
Bytet av berättarperspektiv skapar spänning i berättelsen. Berättande i direkt tilltal blandas 

med allvetande berättande, dialog, brev, poesi, musik och intradiegetiska berättare. Drott-

ningens Juvelsmycke beskrivs av Marylin Johns Blackwell vid University of Virginia, i 

C.J.L. Almqvist and Romantic Irony,87 som en serie miniatyrer som vävs samman till en 

                                                             
85 Almqvist, (1834), 2016, s 225. 
86 Almqvist, (1834), 2016, s 290. 
87 Marylin Johns Blackwell, C.J.L. Almqvist and Romantic Irony, Kungliga Vitterhets Historie och antikvitets 
akademin, filologisk-filosofiska serien, 20:e delen, Stockholm, Almqvist&Wiksell, 1983, s 86. 
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större helhet ur olika synvinklar Den romantiska ironin skapas bland annat av att berättar-

perspektivet i historien förändras från en berättare i tredje person till en berättare i första 

person och tillbaka.88. Blackwell visar också på hur tonen i texten förändras i kapitlen med 

naturtroget berättande blandat med drama, musik och drömmar.89. Som avslutning av texten 

om Drottningens Juvelsmycke förklarar hon hur en text som pendlar mellan verklighet och 

fantasi eller absurditet skapar djupare tankar och frågeställningar för läsaren, än bara en lin-

jär berättelse skulle gjort.90 Båth beskriver också ironin som något som löser upp gränserna 

mellan människor och hur deras roller bryts upp och hur självreflektion skapas i verket.91  

För att fördjupa tanken om att berättarperspektivet påverkar hur verket pendlar mellan 

verklighetsåtergivning och fantasi, kan berättarperspektivet studeras djupare än bara baserat 

på från fenomenet berättare i första eller tredje person. Ett exempel på hur berättarperspek-

tivet ändras är när fotnoterna plötsligt införs i texten. I inledningen är Furumo tydligt en 

heterodiegetisk allvetande berättare som kan återge brev, avlyssna dialog och berättar vad 

som händer i varje situation samt beskriver allas känslor och upplevelser. Ramberättelsen 

Jaktslottet finns i bakgrunden och läsaren bär med sig informationen om vem Furumo och 

hans lyssnare är. När fotnoterna infogas bryts huvudberättelsen om juvelsmycket och ett 

plötsligt hopp sker så att de infogade avsnitten snarare är en del av ramberättelsen om Ri-

chard Furumo som talar till herr Hugo och hans släktingar. Berättarperspektivet bryts också 

så att den som berättar nu blir den överordnade extradiegetiska berättare som finns i Jakt-

slottet. På ett sätt förstärks känslan av att berättelsen är en sanning genom fotnoterna ef-

tersom de kommenterar och rätar ut frågetecken som skulle funnits, om det i stället enbart 

varit en påhittad historia. Furumo fyller i de frågor läsaren skulle kunna ha om det enbart 

gällde en sägen eller saga och han förstärker känslan av att historien är sann men samtidigt 

skapar fotnoterna förvirring eftersom de inte har en klar mottagare eller skapare. Fotnoterna 

är uppenbarligen Furumos ord men samtidigt är informationen inte införd i den berättade 

historien utan ställd bredvid denna. Fotnoter finns ju inte i muntligt berättande utan är en 

form av kommentar som normalt sett är förenat med skrivna texter av mer akademisk eller 

realistisk karaktär. Den ende i sammanhanget som kan ha återgivit fotnoterna är den extra-

diegetiska berättaren från Törnrosens Bok, den berättare som berättar om Richard Furumo 

                                                             
88 Blackwell, 1983, s 87. 
89 Blackwell, 1983, s 89. 
90 Blackwell, 1983, s 106. 
91 Båth, 2017, s 12. 
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och återger hans berättande. Eftersom båda tolkningarna om fotnoter som sanningsskapande 

element eller förstärkare av ironin i historien är rimliga kan inte ett slutgiltigt val dem emel-

lan göras. I stället får fotnoterna ses som en del av det romantiska ironiska berättandet där 

perspektivbyten i historien är det som skapar upplevelser hos läsaren. Tanken om en berät-

telse som en klart uppbyggd narratologisk struktur ställs här mot den romantiska ironin. Fot-

noterna gör det med texten som Båth beskriver som att de går utanför sina roller92. Fram tills 

fotnoterna infogas är rollfördelningen tämligen klar där Furumo berättar historien om Tin-

tomara medan den extradiegetiska berättaren av ramberättelsen återger vad Furumo berättar. 

I och med fotnoterna är inte rollfördelningen längre tydlig och berättelsens struktur bryts.  

Hermansson visar på att det finns två typer av fotnoter där den ena typen är huvudsakligen 

informativa och den andra sorten mer av en självreflektion.93 De historiska eller miljömäss-

iga fotnoterna beskriver en plats som inte finns mer, som i scenen i Sjätte Boken där Tinto-

mara och Adolfine skiljs åt efter flykten ur operahuset. Här infogar Furumo en miljöbeskriv-

ning ”Samma hus, herr Hugo, som en tid var arsenal – sedermera dramatiskt spektakel – 

sedermera intet”. Något tidigare i samma Sjätte Bok för Furumo ett längre resonemang kring 

hur Adolfine klättrar i kulisserna och kommenterar hennes viga klättrande genom att jämföra 

verkligheten och dikten när hon visar sig vigare än Furumo skulle kunna anta att herr Hugo 

skulle kunna föreställa sig. Furumo kommenterar ”Hela denna vandring uppför kulisserna 

syns väl herr Hugo mindre rimlig; jag skulle visst också ej kunna understå mig att dikta en 

sådan eller våga införa den i en roman. Men det är ej första gången verkligheten visar sig 

djärvare än vad kritiken, i sin sans, finner möjligt och skickligt”94 vilket skapar en tydlig 

uppbrytning av berättandet. Samtidigt som Furumo är allvetande heterodiegetisk berättare 

av Drottningens Juvelsmycke som utspelar sig 1792 är han också homodiegetisk berättare 

som en del av ramberättelsen som utspelar sig många år senare vilket gör att läsaren hamnar 

i en slags tidsmässig och perspektivmässig paradox. Denna typ av fotnot för inte Drottning-

ens Juvelsmycke så mycket framåt utan skapar i stället en osäkerhet om historiens sannings-

halt. I relation till Törnrosens Bok förs emellertid berättandet framåt och berikar dess inne-

håll genom diskussionen om hur verkligheten kan överträffa fiktionen när det gäller fantas-

tiska upplevelser. Hermansson beskriver i sitt arbete hur dessa illusionsbrott, en 
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grundläggande dubbeltydighet och en osäkerhet om författarens idé är det som skapar den 

romantiska ironin.95 
 

2.3.2 Verklighet och sanning kontra fantasi 
De olika typerna av berättandet, växlandet mellan drama, brevuppläsning, poesi och musik 

skapar spänningen i verket enligt Blackwell.96 Sättet att berätta blir en växling mellan det 

muntliga och skriftliga tilltalssättet när den muntligt berättande rösten ställs mot skriften. 

Förutom växlingarna i berättarperspektiv och infogade fotnoter skapar de delar av texten 

som är poesi och musik en osäkerhet i det läsaren uppfattar när de olika delarnas uttryck 

ställs mot varandra. Richard Furumo beskriver i Nionde Boken Tintomara som glad och 

sprudlande naturmänniska samtidigt som Tintomara framför sin dikt med sorgsen musik till. 

För första gången i berättelsen, har Tintomara något eget att säga och blir en intradiegetisk 

berättare som talar mot den tänkt allvetande heterodiegetiska berättaren Furumo. Det hen 

säger stämmer inte med Furumos beskrivning utan uttrycker snarare en ensamhet med ”Mig 

finner ingen, / ingen jag finner”.97 Den i texten infogade melodin förstärker Tintomaras vers-

ion av hur livet känns genom att vara tonsatt i moll och inte upplösas fullt ut med ett avslut-

ningsackord utan leder i stället vidare till något okänt. Under detta avsnitt förstärks den ro-

mantiska textens osäkerhet när frågan om vad som är sanningen och verklighet väcks. Är 

sanningen den Richard Furumo berättar eller är det känslorna Tintomara uttrycker som är 

sanningen? Tintomaras roll som den karaktär som är mest obegriplig i historien förstärks när 

hen i sin dikt och musik visar att allt inte är som vi tror och att Furumos verklighet och 

sanning inte är säker. I detta sammanhang skapas en osäkerhet med motstridigt berättande 

från den allvetande författaren och personen som omtalas. I texten skapas ett allkonstverket 

av pendlandet mellan berättande av något som kan antas vara det sanna eller en verklighets-

beskrivning och mer fantasifulla avsnitt. Breven som läses upp är som korta intradiegetiska 

berättelser som förstärker bilden av historien som en sann berättelse. Brev är dokument som 

finns kvar trots att det gått en tid sedan de skrevs så de är sanna. I inledningstexten innan 

Första boken beskriver Furumo att han ”uppvisar autentiska handlingar, antecknade samtal 

och brev”98 samtidigt som han förklarar att han inte kan ”säga, om alla de data av historisk 

                                                             
95 Hermansson, 2006, s 369. 
96 Blackwell, 1983, 106. 
97 Almqvist, (1834), 2016, s 225. 
98 Almqvist, (1834), 2016, s 12. 
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och politisk halt, som förekomma, äro punktligt tillförlitliga”.99 Han ber också sina åhörare 

själva fylla i historien, för att den ska bli ett ”vackert och angenämt helt”.100 I denna uppma-

ning visar Furumo det ironiska eftersom sanning och angenämt helt eller vackert vanligtvis 

inte är förenliga med varandra. Sanningen och verkligheten ställs här emot fantasin redan 

innan historien har börjat.  

I fortsättningen av berättelsen blandas olika typer av berättande som sätter frågan om 

sanning och fiktion i rörelse. Förutom vid brevuppläsningen skapar Furumo också upplevel-

sen av verklighetsanknytning när han okommenterat återger en dialog som i samtalet mellan 

kirurgerna i Fjärde Boken. När han i andra delar av historien använder ett mer personligt 

tilltal bryts tanken på att han enbart återger berättelsen. Han tolkar den och då är inte san-

ningen självklar längre. Med Båths ord skapas här den romantiska ironin och spänningen i 

historien med det som finns i kontrasten mellan dikt och liv det vill säga verklighet och 

fiktion.101 Denna kontrast förstärks när Tintomara sitter under linden och sjunger sin sorgsna 

melodi samtidigt som Furumo berättar om hur munter och naturlig Tintomara är. Bara under 

ett kort avsnitt uttrycker hen något om sig själv. Tintomaras roll i historien är med andra ord 

också att förstärka och bekräfta skillnaderna mellan kvinnor och män samt mellan fattiga 

och rika men samtidigt är Tintomara den person som tematiskt upphäver skillnaderna mellan 

män och kvinnor genom att vara den som både män och kvinnor älskar. Den spegling som 

finns i begreppen kvinna och man blir otydlig och upphävs av Tintomaras rollväxlingar där 

gränsen mellan begreppen kvinna och man blir osäker. Tintomara som person ställer verk-

ligheten och sanningarna i historien i en ny dager genom att vara odefinierad i sin karaktär 

när Furumo inte kan beskriva Tintomara med de vanliga begrepp som han använder för att 

beskriva de andra karaktärerna i historien.  

Begreppen sanning och fantasi berör också relationen mellan berättaren Furumo och hans 

primära lyssnare, herr Hugo. Richard Furumo beskrivs i Törnrosens bok som en naturens 

och romantikens man. Han är bonde, spelar flöjt, har rest runt i världen och skapat sin kun-

skap från de upplevelser han haft i livet. Bildningen är visserligen viktig men för att accen-

tuera naturens och känslornas betydelse har han tagit avstånd från alla de böcker han läst och 

visar på hur viktig de upplevda situationerna är. Furumo förstärker sin roll som den känslo-

mässiga personen när han går emot herr Hugos önskan om att berättandet i Jaktslottet ska 
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bygga upp en allomspännande historia, bygd på förnuft och rationalitet. Han kan bara tänka 

sig att berätta om han får vara sig själv utan att fylla herr Hugos krav. I diskussionen dem 

emellan visar sig spänningen mellan romantiken och det klassiska tänkandet som herr Hugo 

står för. Hermansson beskriver att Almqvist i sitt verk Törnrosens bok vill skapa en beskriv-

ning av den totala Helheten i Världen men att han gör det i en fragmentiserad form där han 

blandar olika uttryckssätt och olika tematiska motsättningar.102 Herr Hugo, som representant 

för det klassiska tänkandet, ber emellertid Furumo om att historien ska beskriva en stor och 

förståndig helhet som ska vara kronologiskt uppbyggt och framställd i en logisk struktur. 

Fragmenteringen ställs mot det kronologiskt logiska trots att de i grunden båda vill berätta 

en slags sanning om Världen som helhet.  

I sin text ”Tal, skrift och vältalighet i Drottningens Juvelsmycke”103 har Lars Burman 

visat hur verket kan läsas som ett uttryck för Almqvist syn på skillnaden mellan upplysning-

ens ideal om vältalighet och romantikens flyktigt obestämbara berättande.104 Almqvist an-

grep den äldre vältaligheten där stilen skulle vara kraftfull, harmonisk och konstfull. Burman 

förklarar hur Almqvist utgår från den klassiska formen och skapar gränsöverskridande histo-

rier105 samt visar också på hur Almqvist har detaljstyrt språket för att framhäva motsättning-

arna mellan den traditionella muntliga vältaligheten och den skriftliga gränsöverskridande 

skriftligheten.106 I avslutningen av berättelsen har kampen mellan det traditionella och den 

upplösande romantiken nått sitt slut och upplösningen sker i ett totalt kaos där Tintomara 

först ska dödas, sen inte ska dödas och till slut dödas trots allt. Här finns inte det logiska, 

harmoniska och kraftfulla med utan slutet av historien visar snarare på kaos och gränslöshet 

vilket bekräftas i det avslutande avsnittet efter Bok Tolv, där Furumo summerar sin berät-

telse och förklarar att han inte ens kan bekräfta att Tintomara funnits. 
 

2.3.3 Furumos åsikter 
I berättandet beskriver Richard Furumo att han återger det som hänt, men att de luckor som 

finns i historien kan varje lyssnare fylla i med sin fantasi. I verkligheten beskriver han inte 

bara det som händer utan kommenterar också händelseförloppet och har åsikter om perso-

nerna i historien. Tidigt i historien kommenterar han att han beundrar de modiga män som 

                                                             
102 Hermansson, 2006, s 368. 
103 Lars Burman, ”Tal, skrift och vältalighet i Drottningens Juvelsmycke”, I Carl Jonas Love Almqvist – dik-
taren, debattören, drömmaren, red. Lars Burman, Hedemora, Gidlunds förlag, 2001. 
104 Burman, 2002, s 225. 
105 Burman, 2002, s 223. 
106 Burman, 2002, s 240. 
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utkämpar en duell och vågar sitt liv för en viktig sak när Clas-Henrik och Ferdinand duellerar 

på grund av svartsjuka. Här hyllar Furumo de medeltida idealen om modiga män som offrar 

allt för sitt hjärtas kärlek. Kvinnorna beskrivs emellertid på ett annat sätt då Furumo visar 

sina åsikter och sin människosyn när han beskriver en av karaktärerna i historien, Adolfine. 

Han beskriver att hon visserligen är naiv men ändå tänker mer djupsinnigt än man kunde 

ana. Innan sammanbrottet visar sig Adolfine vara en företagsam ung dam med idéer och 

förståelse för olika händelser. Hon drar till exempel slutsatsen att Clas-Henrik och Ferdinand 

ingår i konspirationen mot Gustav III genom att lägga ihop fragment av vad hon hört och 

inser därefter vad som hänt. Furumos beskrivning visar i stället på hans egen bild av kvinnor 

snarare än berättar den riktiga historien om kvinnan Adolfine. I Furumos berättande som han 

i grunden beskriver som en återgivning av historien ställs han syn på mannen om modig och 

självuppoffrande mot synen på kvinnan som naiv, osjälvständig och mindre begåvad. Han 

säger det inte rakt ut men det kommer fram när texterna analyseras från perspektivet hur han 

berättar historierna, vilket språk han använder för att beskriva personerna och hur han rela-

terar till dem.  

På samma sätt blir Furumos syn på människor i en lägre klass tydlig i texten. Framförallt 

visar sig detta när han beskriver betjänten Fritz i Fjärde boken där Fritz beskrivs som någon 

som tillhör hushållet, som en av tillhörigheterna. Hans tankar och önskningar om livet ges 

inget eget värde utan han ska enbart finnas för sin herres skull. Fritz har inte ens fått behålla 

sitt ursprungliga namn Fredrik som han har fått utbytt av överstelöjtnanten till ”det vänligare 

Fritz, med glad påminnelse härvid om kungen i Preussen, hans mest beundrade hjälte”107 

vilket förstärker Fritz roll som en ägodel snarare än en egen människa. Fritz har visserligen 

ovanliga teoretiska kunskaper för att vara en betjänt vilket Furumo bara genom att ta upp 

visar sitt förakt för. Han beundrar det på ett sätt men visar föraktet genom att kommentera 

att Fritz i stället börjat intressera sig för hästar och nu är trogen sin herre. Det är med andra 

ord olämpligt att simpel betjänt söker efter kunskaper som Fritz gjort. Furumo visar härmed 

också sin syn på människor av olika klass där människor i de i lägre klasserna finns för att 

betjäna de högre klassernas hushåll under slavliknande förhållanden. 

Furumos syn på personers klasstillhörighet syns också i en scen där en hovdam möter 

Tintomara som då benämns Auzoras. Han kommenterar att hovdamen inte verkar se ned på 

Azouras trots att den ”stackars Azouras”108 inte har några skor på sig. Trots att Furumo 
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framställs som om han vore en sannsenlig berättare genomsyras berättandet av hans bild av 

samhället där manliga adelsmän står för de stora besluten och den stora kraften medan kvin-

nor och underklassen finns med i historien för att uppfylla adelsmännens behov. Han är ned-

låtande både mot fattiga människor och kvinnor i sitt berättande och ser på dem med ett 

ovanifrånperspektiv. I sin roll som heterodiegetisk berättare i grundhistorien uppfattas Fu-

rumo som allvetande men i själva berättandet vidarebefordrar han ändå en syn på människor 

där allas perspektiv inte respekteras. Han är allvetande men värderar ändå människor och 

återger inte allas känslor och upplevelser. Kanske saknade betjänten Fritz sina studier men 

fann sig ändå tvungen att stanna kvar i sin roll som betjänt av ekonomiska skäl. Ville verk-

ligen betjänten Fredrik byta namn bara för att göra överstelöjtnanten glad? Och kanske var 

Adolfine en mycket intelligent och kraftfull kvinna som skulle kunna gjort karriär som konst-

när. Fritz och Adolfine används i stället för att förstärka kraften hos de starka, rika, modiga 

männen. Även Tintomara beskrivs i ett ovanifrånperspektiv på samma sätt och här finns 

dessutom två aspekter att hantera, dels är Tintomara fattig men hen har också en otydlig 

könsidentitet.  

I ramberättelsen står emellertid Furumo för den nya tiden som den romantiske bonde han 

är. Även här påverkar han berättelsen men är i detta fall fördomsfri och tvistar med adels-

mannen herr Hugo. I och med att Furumo är en i berättelsen ingående homodiegetisk berät-

tare blir hans åsikter tydligare och han förklarar sin åsikt öppet i stället för att som i grund-

berättelsen väva in den som värderande begrepp. Han har med andra ord en dubbel roll som 

förstärkare av fördomar i ett fall samtidigt som han gör motstånd mot det traditionella idéerna 

i ramberättelsen. 

2.4 Sammanfattning och fortsättning 
Drottningens Juvelsmycke uppfyller tanken om romanen som ett allkonstverk. Richard Fu-

rumo är den uppenbara berättaren av huvudhistorien men vid en djupare analys av texten 

träder flera berättare fram. Bytena av berättarperspektiv skapar den osäkerhet som karaktä-

riserar det romantiska berättandet och den romantiska ironin. De olika typerna av berättande 

förstärker osäkerheten vilket speciellt gäller detta scenen när Tintomara sjunger sin sång som 

går emot det Furumo berättar. På samma sätt skapas en osäkerhet om historiens sanningshalt 

när fotnoterna införs i berättandet då de inte stämmer  med det muntliga berättande som 

beskrivs i Törnrosens Bok, Jaktslottet och ramberättelsen till Drottningens Juvelsmycke. Fu-

rumo påverkar också historien i grundberättelsen med egna åsikter om personer, klasser och 

kön. I spänningen mellan verklighet och fiktion skapar Furumo en bild av ett samhälle med 
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tydliga skillnader mellan hur människor av olika klass och kön bemöts. Berättelsen är också 

berättad ur ett perspektiv som fokuserar på människorna i en grupp med adelsmänniskor runt 

kungen Här har den narratologiska analysen gett en fördjupad insikt i Drottningens Ju-

velsmycke och de teman som finns i anknytning till historien och berättarna. Resultatet leder 

vidare till tanken att fördjupa analysen med ett marxistiskt perspektiv där marxistiska litte-

raturteorier används för att undersöka de samhälleliga strukturer som beskrivs samt hur män-

niskor av olika klass värderas. 

 

3 Drottningens Juvelsmycke ur ett marxistiskt perspektiv 

3.1 Marxistiska litteraturteorier i korthet 
Marxistisk litteraturteori är inte en gemensam teori utan begreppet rymmer flera olika infall-

svinklar. Litteraturteorin är inte nödvändigt förknippad med ett politiskt ställningstagande 

för marxistisk politik utan kan i stället ses som tankar kring hur samhället borde förändras 

för att skapa rättvisa med Marx teorier om samhället som grund och att de teorier som kallas 

marxistiska har gemensamma drag. Ursprungligen såg man på kulturen som något som var 

en överbyggnad till samhällets bas, den ekonomiska strukturen. En viktig fråga för littera-

turanalys baserad marxistisk teori är hur litteraturen är påverkad av den ekonomiska basen.109 

Ett grundläggande begrepp i en marxistisk litteraturanalys är klass där Marx anser att män-

niskan är styrd av sin klasstillhörighet men att klassfrågan endast är viktig i relationer mellan 

olika klasser.110 Det är den härskande klassen i ett samhälle som framställer reglerna för kul-

turinstitutioner och de kulturella idéer som råder under en historisk tid.111 Den marxistiska 

litteraturteorin ser i litteraturen en dialektik mellan text och kontext eller litteratur och sam-

hälle.112 

När det kommer till det verkliga arbetet med marxistiska litteraturanalyser skapar ana-

lysen, en teori om hur litteraturen växer fram utifrån de sociala förutsättningar som finns i 

verket. Författarens ses som en förmedlande länk mellan historien och det litterära verket113 

där det i det litterära verket skapas en spänning mellan världens yttre historiska 

                                                             
109 Paul Tenngart, Litteraturteori, 2:a upplagan, Malmö, Gleerups Utbildning AB, 2010, 2016, s 96. 
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111 Stefan Jonsson, ”Marxistisk Litteraturteori”, I Litteraturvetenskap – en inledning, 2:a uppl, red. Staffan 
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112 Jonsson, 2002, s 102. 
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omständigheter och konstens inre värld.114 Marxismens litteraturtolkning kan anses ha tre 

utgångspunkter. Materialistiskt sett, är det skrivna verket bundet till historien och emanci-

patoriskt vill det litterära verket frigöra sig från historien. Dialektiskt är det litterära verket 

skapat i en konflikt mellan det materialistiska och det emancipatoriska.115 

3.2 Samhället i Drottningens Juvelsmycke 
Den tidigare genomförda narratologiska analysen visade hur berättaren i historien påverkade 

den syn på samhället som visades upp i verket. Furumo beskrev fattiga människor och tjäns-

tefolk på ett annat sätt än adeln. De fattiga människornas tankar och idéer respekterades inte, 

de levde huvudsakligen på adelns villkor. Med de marxistiska litteraturteorierna som bas 

väcks tanken på en djupare analys av det samhälle som beskrivs i Drottningens Juvelsmycke. 

En marxistisk analys kan täcka många områden men jag väljer att fokusera på hur samhället 

beskrivs utifrån ett klassperspektiv, hur maktbalansen visas i berättandet och vilka motkraf-

ter som finns i det samhälle som beskrivs. 

 

3.2.1 Klassamhället 
Det samhälle som träder under läsningen är inte ett tydligt utsagt klassamhälle med en kamp 

mellan klasserna. Däremot finns i berättelsen en stark spänning mellan de som har makten 

och de som står utanför maktens sfärer. Inledningen av handlingen kretsar kring förveckl-

ingen i kärleksaffären mellan de båda unga adelskvinnorna Adolfine och Amanda och offi-

cerarna Clas Henrik och Ferdinand. De båda kvinnorna kommer från en adelsfamilj som har 

makt och pengar. Familjen äger en gård i Frösunda men också en lägenhet i staden. Kvin-

norna beskrivs med ord som förstärker deras skönhet som ”rosenläppar”116 och deras mor är 

Friherrinnan M, som styr sina döttrars liv. Målet för döttrarnas framtid är inte klart utsagt 

men det enda som sägs i frågan är att de ska gifta sig. Innan attentatet ses Clas Henrik och 

Ferdinand som lämpliga män till de unga kvinnorna. Männen i kärlekshistorien är major 

respektive kapten och tillhör också adeln och beskrivs som starka, långa och strider i en duell 

om kärleken. Alla dessa personer finns i överklassen i ett slags centrum av den berättade 

världen där de med självklarhet och omedvetenhet om andra människors känslor och tankar 

styr och tolkar världen. Verket är huvudsakligen skrivet från deras synvinkel och historien 

berättas i huvudsak genom deras ögon. I centrum finns också kung Gustaf III:s son och flera 
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av de män som utför attentatet på Gustaf III. När en av dem blivit avslöjad och tagit sitt liv 

kommenterar Friherrinnan självmordet ”han är ju självspillning? baron Bjelke, som en an-

nan”.117 och visar här hur hon inte kunnat tänka sig att en baron skulle ta sitt liv precis som 

en icke-adlig person skulle göra. Adelspersonerna och människorna i maktens centrum av 

historien avskärmar sig från det övriga samhället och värderar icke-adliga personer lägre än 

adliga. I maktens tjänst finns i berättelsens centrum också personer som finns i kungens stab 

där den mest framträdande är Reuterholm som är tredje person i maktordningen i landet. 

Han är baron och en högt uppsatt frimurare som förväntas utnämnas till excellens på grund 

av sitt arbete för kungen. När Reuterholm besöker Stavsjö där Friherrinnan M vistas tillsam-

mans med sina döttrar, sin bror och Tintomara bemöts han med stor aktning och serveras 

middagen ensam vid bordet. Friherrinnan och Onkeln är trots sina i samhället högt uppsatta 

positioner skrämda av Reuterholms makt och lyder hans minsta vink.118  

För att utföra de order som människorna i maktens centrum utfärdar finns tjänstemännen 

på olika nivåer. De har en stark makt och hyser ännu mindre empati för människor utan 

makt. Deras arbete är att följa lagarna utan hänsyn till den enskilda människan och blir på så 

vis mer hänsynslösa än adeln själva. I arbetet som tjänsteman ingår att kämpa sig uppåt i 

hierarkin som råder och för att kunna komma vidare måste tjänstemännen följa maktens or-

der. Tjänstemännen är exempelvis poliser, sekreterare eller kirurger som inte skapar någon 

egen handling i berättelsen men ändå förstärker skillnaden mellan olika grupper i samhället. 

På den motsatta sidan i maktbalansen i det samhälle som skapas i berättelsen finns två 

grupper, de genuint fattiga och adelns tjänstefolk. De fattiga för inte någon kamp emot sin 

fattigdom eller mot förtrycket. En av de mest fattiga är Tintomaras mor Clara, som varit 

inom teatern men nu är sjuk, ensam och fattig. Hon vill att Tintomara ska ha det bra och ber 

himmelen om ursäkt för att Tintomara inte är kristet döpt. Rummet hon bor i beskrivs i en 

nedlåtande ton och Clara själv som något oordentligt. Hon för ingen kamp emot makten eller 

för att få ett bättre liv för sig själv men hoppas att Tintomara ska få det bättre nu när Gustaf 

III är skjuten. Clara förklarar att Tintomara har samma far som den minderårige kungen och 

att Tintomara inte ska spela mer teater utan i stället ”bliva något”.119 Här ger Clara uttryck 

för en längtan till ett bättre liv om inte annat för sin dotter trots deras stora fattigdom. Boken 

gör ingen tidstrogen beskrivning på så vis att gruppen med fattiga har en motsvarighet i den 
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tidens historiska samhälle. De flesta som levde i Sverige under slutet av 1700-talet och bör-

jan av 1800-talet var fattiga torpare men dessa omnämns över huvud taget inte i berättelsen. 

Clara har ändå haft en kontakt med de rika i samhället i och med att hos spelat teater och 

dessutom kommit i kontakt med Gustaf III. Almqvist gör inte en beskrivning av hela det 

samhälle som fanns i den historiska tid han beskriver, utan väljer i stället att bara beskriva 

några få fattiga inom kulturvärlden Clara och Tintomaras bror Emanuel.  

Det finns också flera betjänter och tjänsteflickor i berättelsen där den som tydligast fram-

träder är betjänten Fritz som berättar för Adolfine om duellen mellan Clas Henrik och Fer-

dinand. Han beskriv som att han är så självklar att han ingår i husets möblemang. Fritz heter 

egentligen Fredrik men hans herre har bestämt att han ska kallas Fritz eftersom Överstelöjt-

nanten beundrar kungen i Preussen som heter så. Inte ens sitt namn får Fredrik/Fritz styra 

över vilket är ett mycket tydligt uttryck för förtryck då det understryker att Fritz bara existe-

rar som överstelöjtnantens betjänt och är helt underställd den starka maktens regler. Fritz har 

också ”fallenhet för läsning”120 men överger sina ”näsvisa planer i ecklestiastikväg och be-

slöt att aldrig överge sin goda överstelöjtnant”121 när överstelöjtnanten tycker, att det är bättre 

att Fritz kör hästar i stället. Fritz tankar värderas inte och han är helt underställd makten då 

han egentligen inte beskrivs som en egen person utan snarare som en slav åt makten. 
 

3.2.2 Motkrafter i samhället som beskrivs 
Den bild av samhället som skapas i berättelsen är huvudsakligen stabil. De som har makten 

och egendomen förtrycker dem som är fattiga, är av annan religion eller är tjänstefolk. Män-

niskorna med makt har den rätten enligt den rådande samhällsordningen. Mot denna stabili-

tet i den historiska bilden står två personer, Richard Furumo och Tintomara. Furumo är den 

som påverkar själva berättandet mest och har två roller. I huvudberättelsen är han den som 

berättar och kommenterar det som sker och gör inget för att bryta upp eller visa på den för-

tryckande struktur som finns i det samhälle han berättar om utan bekräftar snarare den ned-

låtande synen och förtrycket. I ramberättelsen har han en annan mer ifrågasättande position, 

där han i ramberättelsens inledning beskrivs som en person vars far varit bibliotekarie på 

herr Hugos slott och som strävat efter klassisk boklig bildning. Sen har han emellertid brutit 

mot detta och blivit en människa fri från sin position i samhället. Han läser inte längre, han 

lever i den lantliga idyllen och han har skaffat egna erfarenheter av livet utanför den 
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kronologiska klassiska världen. I kampen om hur berättelserna ska berättas för åhörarna på 

slottet, går Furumo emot adelsmannen herr Hugo och kräver att få berätta sin historia på sitt 

eget sätt. som inte följer herr Hugos önskan om den organiska helheten. Furumo argumen-

terar ”Får jag ej tala så, att det är mitt frivilliga oberoende infall för ögonblicket, utan allt 

avseende på, om det intar eller stöter någon, vilket senare oftast torde ske, - då kan jag icke 

tala ett ord. Jag är Richard på Råbäcken – såsom de kalla mig – och duger ej till något an-

nat.”122 

Han fortsätter sedan argumentationen och förklarar att han måste få följa sin egen ordning 

i stället för herr Hugos. Furumo står här upp mot makten och adeln för en annan syn på 

historien, världen och den traditionella och ställer sig därmed utanför den självklara histo-

riskt uppbyggda maktstrukturen, där adelns regler gäller och visar sitt frihetstänkande. Sam-

tidigt förstärker han den traditionella synen på samhället i sitt berättande. Det är hans ord 

som bekräftar den negativa inställningen till betjänten Fritz drömmar om studier och längtan 

till en annan position än betjäntens. Furumo är den som beskriver Fritz försök som 

”näsvisa”.123 

Även Tintomara står utanför maktstrukturen. Hens mor är Clara, en före detta skådespe-

lerska, som lever ett mycket fattigt liv men tidigare har haft kontakter med makten och de 

kungliga. Hon blir slutligen så rädd för att tas till fånga att hon hellre tar sitt liv med arsenik 

som hon gömt i en Bibel. Samtidigt anger modern att Tintomaras far skulle vara samma 

person som den unge kungens far det vill säga att Tintomara på ett sätt tillhör den fattiga 

gruppen av människor men också tillhör kungahuset. Tintomara står med en fot i varje grupp 

och bryter upp den maktstruktur som berättelsen beskriver exempelvis när hen talar med den 

minderårige kungen som om de vore likar och ber honom ta makten över riket för att bli av 

med Reuterholm ”Var icke inskränkt, - ej inskränkt inom så onödiga band. En elak person, 

en högst elak – jag har nu lärt känna honom – han styr och härskar, som vore han regent.”124 

Tintomara är inte undfallande och vädjar som en undersåte utan begär i stället att den min-

derårige kungen ska göra något åt problemet. På samma sätt står hen upp mot Reuterholm 

som vill ha kontroll över hen dels eftersom han ser hen som kvinna men också eftersom hen 

troligen vet att Reuterholm varit delaktig i attentatet mot Gustaf III. Vid middagsbordet i 

Stavsjö hos Friherrinnan M vill Tintomara följa med Reuterholm tillbaks till Stockholm och 
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en kamp utspelar sig mellan de båda som inte på något sätt kan liknas vid ett tänkt samtal 

mellan en adelsman i landets ledning och en ung fattig flicka. Trots att Reuterholm hotar 

Tintomara så står hen kvar och Reuterholm ger tillfälligt upp makten och låter Tintomara 

följa med till Stockholm.  

Både Tintomara och Furumo står med ett ben i varje del av maktstrukturen. Tintomara är 

den fattigaste och mest obemärkta av dem alla då hen inte ens är döpt eller inskriven i kyrk-

böckerna. Hen finns inte men samtidigt har hen inflytande över makten och framförallt mod 

att stå upp mot den. Samma sak gäller Furumo som bekräftar maktens ideal i sina beskriv-

ningar av personerna i de lägre klasserna i den historiska berättelsen från tiden kring Gustaf 

III:s död samtidigt som han bryter mot idealen från ramberättelsens tid genom att ställa sig 

mot den adliga Herr Hugos önskningar om att berätta Sanningen. På så vis är han en fritän-

kare. Terry Eagleton skriver i Criticism and Ideology, A Study in Marxist Literary Theory 

om hur texten, historien och ideologin hänger samman i ett växelverkande spel.125 Han be-

skriver hur historian skapar en ideologi som i sin tur skapar en text.126 Detta skulle i detta fall 

innebära att det inledande historiska sammanhanget som skapas i den stabila förtryckande 

maktbalansen med adeln och kungahuset i toppen visar en ideologi. Ideologin utgår också 

ifrån att människors värde är olika och baseras på deras klasstillhörighet och ekonomiska 

tillgångar. Tjänstefolkets och de fattigas tankar är mindre värda och till och med föraktade 

medan adelsmännens självklart egocentriska tankar värderas högt. Denna ideologi är själv-

klar och tydlig, men inte klart utsagd i berättelsen. Mot detta ställs Tintomara och Furumo 

som ställer sig emot makten och de ruckar båda på balansen, Furumo genom att vara den fria 

romantiska bonden med egna tankar och Tintomara genom att vara den som trots sin fattig-

dom står upp mot makten. När bilderna av dem växer fram i texten förändras ideologin. 

Berättelsen blir till något annat än en historisk skildring av attentatet på Gustaf III och stöl-

den av Drottningens diadem. Eagleton beskriver också hur både historian och ideologin kan 

finnas i en text där ideologin skapar verkligheten127 ch ideologin finns som en skugga som 

genomsyrar berättelsen. Här finns en ursprungssituation då maktbalansen är fast medan be-

rättelsen låter en annan ideologi skapas längs berättandets gång. Balansen bryts för evigt av 

Tintomara och Furumo och en ny historisk situation växer fram baserat på en ny ideologi. 
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På ett annat sätt kan man använda begreppen materialistisk, emancipatoriskt och dialek-

tiskt.128 Materialistiskt kan man se verket som ett utsnitt ur historian där den fasta maktba-

lansen mellan de som självklart ser sig ha makten och de förtryckta är grunden. Emancipa-

torisk visar Furumo och Tintomara att de vill frigöra sig från den maktbalans som finns fast 

på olika sätt. Under berättelsens gång skapas en dialektik mellan dessa två poler som låter 

läsaren se alternativ till adelns självklara makt. Vare sig Tintomara eller Furumo uttrycker 

någon vilja att förändra samhället eller maktbalansen trots att de går emot den i sina hand-

lingar. Det finns ingen öppen kamp. Tintomara vill bara leva och uttrycker i sin sång att 

”Mig finner ingen / ingen jag finner”129 där hen ställer sig utanför samhället och hen rör sig 

också utanför den förutbestämda maktbalansen och speglar genom sin fantasipersonlighet 

också maktbalansen genom att visa på dess absurditeter trots att hen inte öppet kämpar emot 

makten. Hen blir till ett hot mot stabiliteten och makten. 

Inte heller Furumo säger sig någon gång kämpa emot samhället som det beskrivs. Som 

berättare, är han inte en del av det samhälle som beskrivs under tiden för Gustaf III:s mord 

men han bekräftar många av fördomarna som finns och uttrycker sig på ett nedlåtande sätt 

gentemot de fattiga och tjänstefolket. Samtidigt går han emot makten i den tid som rambe-

rättelsen utspelar sig i sin diskussion om huruvida han ska berätta historier som ska skapa en 

enhetlig, logisk, kronologisk värld. Han vill i stället följa sin egen känsla och berätta fritt ur 

hjärtat. Berättandet är till viss del byggt på känslor och han poängterar sin individualitet 

genom att till och med kommentera sitt eget berättande. Furumos roll i berättandet som 

heterodiegetisk allvetande berättare som går in och ur de olika berättelsenivåerna avspeglar 

också det politiska samhället i historien. Han finns på maktens sida i samhällsbeskrivningen 

men bryter ändå upp samhällsordningen i ramberättelsen. Det kan han göra eftersom han är 

en fiktiv gestalt inom ramberättelsen och respekterad av adeln. Fotnoter och andra berättar-

tekniska metoder bekräftar hans relation till makten då han poängterar vissa delar av histo-

rien eller miljöbeskrivningarna för Herr Hugo. Han är på ett sätt en i maktens grupp men 

ändå inte. 

3.3 Slutsatser 
Sammanfattningsvis visas inte ett öppet klassamhälle i Drottningens Juvelsmycke på så vis 

att begreppet klass används eller en speciell grupp som kan kallas arbetare i förhållande till 
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överklassen. Inte heller finns någon öppen kamp mellan klasserna då strukturerna i samhället 

är fasta. Klasskillnaderna är emellertid starka och förtrycket stort. De fattiga och tjänstefol-

ket lever enbart på maktens villkor där de som styr är de adliga, starka, modiga männen med 

egna åsikter medan kvinnor, fattiga och tjänstefolk inte har något inflytande över samhället 

eller ens sina egna livsval. Grunden för historien är ett tydligt stabilt samhälle byggt på makt 

och förtryck. I verket skapas en dialektik emellan det historiska samhället och ideologin när 

Tintomara och Richard Furumo står utanför det historiska adelsstyrda samhälle som beskrivs 

i båda delarna av historien. Båda förskjuter maktbalansen genom att vara huvudpersoner 

trots att de inte har en klar tillhörighet i det ursprungliga klassamhället eller kämpar mot 

makten. De visar också på ett mod när de vågar protestera mot maktens regler och den hie-

rarkiska strukturen.  
 

4 Slutsatser och idéer för fortsatt arbete 
Arbetet med den narratologiska analysen ger en tydlig bild av hur Drottningens Juvelsmycke 

är uppbyggd som en del i Törnrosens Bok, som en del av en ramberättelse och som en egen 

berättelse. Berättarperspektivet varierar genom berättelsen där Richard Furumo är huvudbe-

rättare av grundberättelsen. Genom att utgå från begreppet romantisk ironi kan uppbyggna-

den av verket studeras och analysen visar att den romantiska ironin skapas av ett växelspel 

mellan muntligt och skriftligt berättande, blandade berättarperspektiv, blandade litterära for-

mer och en spänning mellan klassisk vältalighet och romantiskt berättande. Den romantiska 

ironin skapar under hela berättelsen en spänning mellan verklighet och fantasi så att en osä-

kerhet skapas för läsaren som accentueras av spelet mellan det historiska och det fantasifulla. 

Berättarperspektivet i verket framträder vid en första läsning som tydligt med Furumo som 

huvudberättare men vid närmare studie visar det sig att det finns flera berättare i verket och 

Furumo dessutom intar olika berättarpositioner i berättelsen. Förutom blandningen av litte-

rära former är Tintomara viktig som den som bryter upp Furumos allvetande heterodiege-

tiska berättande. När Furumo beskriver hen i skogen beskrivs hen som glad och livlig sam-

tidigt som hens sång och dikt inte uttrycker det utan i stället framhäver sorg och en känsla 

av ensamhet. Detta avsnitt i berättelsen förstärker osäkerheten i berättandet. Vems är san-

ningen om berättelsen? 

Ur den narratologiska analysen väcks frågan om hur berättaren påverkar det berättade och 

ur vems synvinkel berättandet sker. Analysen visar att berättaren beskriver ett samhälle i 

grundberättelsen där de fattiga lever helt på maktens och överklassens villkor och att de 
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beskrivs i ett nedlåtande tonläge. Richard Furumo påverkar med andra ord den berättelse 

som skapas. För att skapa en fördjupad bild av samhället som beskrivs görs en marxistisk 

analys baserat på maktstrukturen och vilka motkrafter som finns mot det förtryckande adels-

styrda samhället. Almqvist berättar om ett stängt samhälle på de båda historiska nivåerna, 

när Gustaf III:e dödas och när herr Hugo samlar sina släktingar i Gula paviljongen på slottet 

i Närke. Ramberättelserna avgränsar fiktionen till att bara behandla det liv som en liten del 

av samhället lever då en stor del av de verkligt fattiga utestängs från historien eftersom ar-

betare i staden och torpare på landet inte ens finns omnämnda.  

I både den narratologiska analysen och den marxistiska analysen, fyller karaktärerna Fu-

rumo och Tintomara viktiga funktioner. Deras uppgift till stor del är att bryta upp, dels den 

berättade sanningen i berättelsen och dels den stabila förtryckande samhällsordningen i den 

marxistiska analysen. Vare sig Tintomara eller Furumos för någon kamp emot makten men 

de bryter ändå upp maktbalansen i de samhällen som beskrivs. Tintomara går emot makten 

i huvudberättelsen och Furumo i ramberättelsen medan han snarare förstärker adelns rätt till 

förtryck i grundberättelsen 

De båda metoderna förstärker varandras resultat. Tidigare forskning kring Tintomara har 

till stor del fokuserat kring hen som person och symbol i berättelsen. Här ser vi i stället hens 

funktion i berättelsen som skapande av romantisk ironi och som motkraft i den förtryckande 

maktbalans som finns i det historiska samhället från grundberättelsen. Utan den narratolo-

giska analysen hade heller inte heller Furumos dubbla roller tydliggjorts där han bekräftar 

maktbalansen i grundberättelsen och samtidigt är emancipatorisk kraft i ramberättelsen. 

Om jag hade haft möjlighet och utrymme att ytterligare fördjupa min analys skulle jag ha 

gått vidare med en feministisk analys där de kvinnliga karaktärerna i boken skulle kunna få 

träda fram. Amanda och Adolfine har viktiga roller och Friherrinnan M är en stark kvinna. 

Hur beskrev deras liv och vilka möjligheter hade de? Dessutom skulle jag fördjupa den nar-

ratologiska undersökningen till att också ta hänsyn till tidsperspektivet då tidshoppen i be-

rättandet är framträdande. När det gäller Richard Furumo vore det intressant att följa honom 

genom hela Törnrosens bok och dess delar för att se hur han förändras som berättare och hur 

den hela bilden av hans samhällssyn framträder. Slutligen skulle det gå att fördjupa sig i en 

kombinerad marxistisk och biografisk analys för att se hur Almqvists åsikter och bakgrund 

återspeglar sig i de samhällen han beskriver.   
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