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WALDORFGYMNASIET

Almqvist  
– drömmaren, tänkaren 
och skolläraren
Reflektioner kring Drottningens juvelsmycke  
och Kristofferskolans senaste teaterhändelse
Text: Göran Fant 
Foto: Göran Sjölin

Det värmde i hjärtat på en gammal räv som mig när en av 
Kristofferskolans tolvor annonserade sin förställning av 
Drottningens juvelsmycke. Ett drama som jag själv några 
gånger satte upp under min tid som svenskalärare i skolan. 

NåjA, DRAMA Och DRAMA: det hand-
lar ju om en ”Romaunt” som ingår i 
Almqvists Törnrosens bok – ramen är att 
den berättas av den demoniske Richard 
Furumo för jägmästaren herr hugo på 
jaktslottet. här skildras ”hemliga händelser 
kring mordet på Kon. Gustav III” som 
Furumo fått tillgång till i brev och auten-
tiska historiska dokument, ofta i form av 
dramatiserade scener. Framför allt genom 
Alf  Sjöbergs legendariska föreställning på 
Dramaten 1957 har den blivit också ett 
ofta framfört drama.

årets föreställning på Kristofferskolan 
hade sammanställts av Maura Tavares, klas-
sens svensklärare, i samarbete med klassen 
och andra kolleger. Repetitionerna visade en 
mycket god dialog där klassen och regissören 
diskuterade olika scenlösningar och varianter 
i texten. Flera scener var också mycket över-
tygande, inte minst skogsscenerna, och de 
ömma scenerna mellan Tintomara och hen-
nes mor clara. Också den svindlande elegant 
gestaltade maskeradscenen stannar i minnet.

Ett centralt motiv i verket är Tintomaras 
sång. Den tonar fram ur henne när hon 

i Kolmården sitter ensam under en lind. 
Först tonar melodin ur henne som ett gno-
lande. Så följer orden som skildrar hennes 
gåtfulla väsen:

”Mig finner ingen,
Ingen jag finner”  

DEN MjuKA, SöKANDE melodin sjöngs 
i spelet med sin text, men spelades också 
rent instrumentalt som ett slags ledmotiv. 
Särskilt verksamt blev det i slutet. Tinto-
mara skulle utsättas för en skenavrättning  
med lösa skott. hon skulle bäras däri-
från i triumf  till en stor fest. Men en av 
huvudpersonerna, Ferdinand, smyger sig, 
förvirrad av svartsjuka, in bland solda-
terna och avlossar sitt skarpladdade gevär. 
I tystnaden som följde på skottet tonade 
så melodin. Den spelades instrumentalt, 
men är förbunden med de citerade orden. 
Så uppstod det förtätade budskapet: det 
himmelska väsen (Animal cœlestis) som var 
Tintomara återgick till sitt dunkla, höga 
ursprung utan att någon ”funnit” henne, 
förstått hennes hemlighet.
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För en oförberedd åskådare som inte 
känner Almqvists epilog blev dock Ferdi-
nands ödesdigra roll här lite otydllig. Det 
blev svårt att uppfatta poängen: att Tinto-
mara verkligen dödats av skottet.

SOM vANLIGT i ett klasstolv-spel var 
elevernas engagemang i dramat smittande. 
Många av de scenografiska lösningarna 
fungerade som nämnts utmärkt, liksom 
dräkter och musik. Musiken var samman-
satt av olika stilar, bl. a. spelade klassban-
det en ljudmässigt modern pop-rock som 
gav ett spännande stilbrott.

hela produktionen avvek på en punkt 
väsentligt från det som tidigare var tradi-
tion: man hade gjort ett slags kammarscen 
där både publik och skådespelare befann 
sig bakom draperiet i ett slags kammarspel. 
Därigenom avstod man från samspelet 
mellan stora salen och scenen. Man får väl 

se detta som en konsekvens av att skolan 
inte längre verkar ha tillgång till talgestalta-
re (Anders Engqvist i angenäm åminnelse!) 
för att skärpa elevernas artikulation och 
öva upp förmågan att nå från scenens djup 
till hela den stora salen. 

En annan vinst med detta nu normala 
arrangemanget är att man kan repetera 
på dagtid utan att alltför mycket störas av 
klasserna som går ut och in under rasterna. 
Nackdelen är dock att man förlorat något: 
den förtätade stämning som uppstod 
genom att tolfte klassen hade skolan för 
sig själv på kvällar och helger under ett 
par veckor. En uppoffring för lärare och 
elever, men en viktig.

I samtal med eleverna efter spelet inty-
gades likväl att spelet även så här svetsade 
samman klassen i den gemensamma kraft-
samlingen och i glädjen över en lyckad 
föreställning. 

Tintomara och musikgruppen
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Från maskeradbalen
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Drottningens juvelsmycke 
FRAMFöRANDET Av Drottningens juvel-
smycke av tolfte klass i Kristofferskolan sti-
mulerade till några tankar kring Almqvist 
och detta verk, ett av hans mest gåtfulla 
och fascinerande.

uNDERRubRIKEN var som nämnts ur-
sprungligen: ”Berättelse om hemliga händelser 
näst före, under och efter Kon. Gustaf  III:s mord”. 
Det betraktas allmänt som ett av de stora 
verken i svensk litteratur. Det kan, som 
Almqvist framhöll, uppfattas som en fuga; 
ett mångstämmigt verk där motiven blandas 
med varandra i ett komplext spel med sam-
stämmighet, konflikter, trångföringar, gåtor 
och mysterier. Som de övriga delarna i Alm-
qvists Törnrosens bok är ramen det fiktiva 
jaktslott där alla historier berättas. Denna 
märkliga  ”Romaunt” består av dramatiska 
scener, autentiska historiska dokument, allt 
framfört av jaktslottets ständige gäst: den 
demoniske Richard Furumo.

cENTRALGESTALTEN är som bekant 
Tintomara. visserligen uppfattas hon av 
omgivningen ibland som flicka, ibland 
som pojke. Men den Tintomara Almqvist 
gestaltar är entydigt en flicka, även om 
många vill ge henne ett tveksamt kön. 
hon klär vissserligen gärna ut sig till och 
uppträder som pojke; men modern (som 
borde veta) kallar henne dotter, och berät-
taren använder konsekvent ”hon” när 
Tintomara omtalas. hon är alltså knappast 
någon hbtq-ikon.

hon är däremot asexuell. hon visar kär-
lek men inte på det sätt som önskas av de 
många som attraheras av henne. hon visar 
stor värme, men blir besviken och drar 
sig tillbaka när några hon möter visar den 
fysiska åtrå hon själv inte kan känna. ”jag 
är ingen tiger” säger hon när hon pressas 

av clas henriks oönskade närmanden och 
avvisar dem. 

hennes kärlek är av en annan natur, mer 
universell, djupare och mer trofast. Det är 
den kärlek hon framför allt visar sin mor 
och den unge kungen, hennes halvbror. 

I de hemligheter och maskerader som 
kännetecknar Drottningens juvelsmycke base-
ras en av de viktigaste på ryktet att Gustav 
III var oförmögen att skänka sin drottning 
ett barn. I stället lät han hovstallmästaren, 
greve Munck fullgöra denna viktiga syssla, 
varvid sonen, den blivande Gustav Iv 
Adolf, koncipierades. ”Munken” var dock 
ganska generös med sin manlighet och 
Tintomaras vackra mor, aktrisen clara var 
en av dem som undfägnades. Så blev den 
unge kronprinsen Tintomaras halvbror.   

I dialogen mellan två kirurger tidigt i ver-
ket diskuteras frågan om Tintomaras natur. 
Där avfärdas begreppet androgyn (känt 
från Platons Gästabudet). I stället kommer 
ett annat som står närmare djupdimensio-
nen i verket: animal cœleste, ett (himmelskt 
väsen eller djur) som till sin natur och i sin 
fulländning står över könslighet. I sin kom-
mentar till verket, Dialog om sättet att sluta 
stycken (mellan Richard Furumo och herr 
hugo, fördjupas och bekräftas detta. Djur? 
ja hon rör sig ofta vigt med både händer 
och fötter, hon är ett med naturen. Men 
ingenting av råhet finns hos henne. Hon 
gör ett djupt intryck på dem hon möter 
med sitt rena, oförvillade, klara väsen.

I den omfattande litteraturen om Alm-
qvist diskuteras olika förebilder till Tinto-
mara. Den mest relevanta är förstås Amo-
rina, huvudpersonen i det tidigare verk av 
Almqvist som i sin uppbyggnad så mycket 
liknar juvelsmycket. Om man lägger till två 
”T” (T som i Törnrosens bok) är namnet 
också ett anagram på föregångerskan  
(T)in(t)omara – Amorina.



14

Distans, närhet,  
ironi, poetisk substans
ALMqvIST vävER i Drottningens juvel-
smycke in gåtfulla, subtila antydningar 
som lockar till upptäcktsfärder i den täta 
vidsträckta skog av ord han skapat. Det är 
begripligt att man i en del kommentarer 
till detta verk finner en och annan som 
gått vilse, missat viktiga motiv, missför-
stått andra.

vAD äR vERKLIGhET och sanning? Det 
finns en underbar parentes som visar Alm-
qvists väg mellan romantik och realism. 

Plötsligt avbryter berättaren Richard 
Furumo sin skildring och ursäktar sig när 
han märker att hans fantasi drivit honom 
lite väl långt. Det är i en scen under den 
ödesdigra operamaskeraden när en av hu-
vudpersonerna (Adolfine) flyr balsalen och 
gör vådliga klättringar i operans kulisser 
och rår. Furumo inser att han diktat in en 

synnerligen osannolik vighet hos den unga 
aristokratiska Adolfine.

han försöker därför en förklaring: kunde 
inte Adolfine ha ”inhämtat fruntimmers-
gymnastik hos Ling och därigenom kunnat 
hala sig uppför ett tåg, som kunde ha den 
godheten att hänga någonstans i teatertaket.” 

Men så kommer han på: ”Ah! jag glöm-
mer att herr Lings gymnastik ej fanns 
1792! var gives en utväg, en hjälp mot 
kritiken? Finns icke!”

Ett charmfullt exempel på romantisk ironi!
Ett intressant motiv i texten är spelet 

med kortlekens fyra färger. Något som kan 
inspirera regi och scenografi:

I den första delen kring mordet på 
Gustav III är det spader fem. Lite efteråt 
avgörs Tintomaras öde av att den tvek-
samma friherrinnan två gånger drar klöver 
fem i sin patienskorlek. I det följande dra-
mat,  Kolmårdskapitlen, spelar hjärter fem 
och hjärter ess en viktig roll – Tintomara 

Majoren Clas-Henrik, lierad med Adolfine och konspiratör gestaltad av en kvinnlig elev



15

i spelet med rymlingarna clas-henrik och 
Ferdinand och deras två tidigare hjärtevän-
ner, systrarna Adolfine och Amanda. Alla 
älskar de (fåfängt) Tintomara.

I den sista delen visas ruter fem sceniskt. 
En kvartett med maktmänniskan Reu-
terholm, regenten hertig carl, den unge, 
omyndige Gustaf  Iv Adolf  och Malla Ru-
densköld står runt Tintomara (nu tvekönat 
klädd i ”karlrock och fruntimmerskjortel”). 
Reuterholm fäster en fyrkantig röd lapp 
över hennes hjärta som siktmärke. Ruter ess 
omgivet av de fyra = ruter fem. 

Tintomaras blick blir ”vild och eldig”. 
Och så följer hennes stolta ord till den 
förfärlige Reuterholm: ”Med detta märke 
ger du mig makt att flyga ifrån dig”. 

Ty trots de vidtagna åtgärderna blir det 
en riktig arkebusering. Tintomara förs inte, 
som avsett, i triumf  till hovet för en fest.  
hon blir inte en hovets kurtisan under 
Reuterholms makt, ingen leksak för hertig 

carls sexuella fantasier. I stället återvänder 
hon alltså till sin höga värld.

här påminns läsaren om Tintomaras 
andliga släktskap med en annan av svensk 
litteraturs största gestalter: Indras dot-
ter i Strindbergs Drömspel, dottern som 
kommer från en högre värld för att sedan 
omvärvd av eld återvända till den.

ATT vERKET KALLATS Drottningens juvel-
smycke är en smula egendomligt. Det stulna 
juvelsmycket ingår förvisso i handlingen, 
men är egentligen bara ett sidomotiv.

Kanske man likväl kan våga ansluta sig 
till en annan tolkningsmöjlighet av titeln. 
Att den skulle kunna vara en av Almqvists 
många mystifikationer och maskerader. 
är Drottningen i själva verket Tintomara? 
Och juvelsmycket den sällsamma aura som 
omger henne och gör henne till föremål för 
så mångas åtrå? verkar detta sökt? Men på 
titelbladet på den första upplagan står också 

Den manlige framställaren av rollen som Friherrinnan
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hennes namn som alternativ titel: Drottningens 
juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara.

Ingen finner henne. Men när exeku-
tionsplutonen skjutit och hon lämnar 
jorden ser åskådarna ett egendomligt 
himmelskt fenomen: i väster, över Solna 
skogar, ser man i molnen ett ”vidsträckt 
rödspräckligt skimmer […] blixtlika karm-
inflammor, tätt genombrutna av mörkröda 
strimmor i zickzack på himmelen”. 

Men kan man kanske här se ett slags 
sammanfattning av verket: ett tecken som 
för de många skådelystna som infunnit sig  
till den spektakulära arkebuseringen visar 
Tintomaras väsen.

jag överlåter åt läsaren av boken och av 
dessa rader att besinna detta himmelska 
fenomen och dess förhållande till Tinto-
maras återvändande till sitt ursprung.

(Denna text innehåller förkortade resonemang 
och antydningar. På VäG inbjuder därför till en 

Almqvistafton i jaktslottets anda. Tid och plats 
är hemliga. Hemligheten avslöjas dock för intres-
serade efter skriftlig förfrågan – mail eller post – 
till tidskriften.)

Almqvist – skolläraren
I NIONDE KLASS behandlar man upplys-
ningen och romantiken i litteraturhistoria. 
Almqvist blir där gärna en central gestalt. 
Några av de dramatiserade scenerna i Amo-
rina och Drottningens juvelsmycke (exempelvis 
när de maskerade kungamördarna har ett 
möte i en mörk gång på operan och repli-
kerna studsar som dämpade revolverskott) 
är stämnings- och spänningsskapande. 
hyllningen till Sverige i Den svenska fattig-
domens betydelse är ännu aktuell. Inte minst 
har hans insats för kvinnans oberoende i 
Det går an fortfarande aktualitet och citeras 
ofta. Romanen ges numera ut separat, men 
den ingår i Törnrosens bok; Richard Furumo 
läser denna sin berättelse på jaktslottet, och 
den introduceras och kommenteras av herr 
hugo och andra av hans familj.

hans konstsyn har blivit riktigt förstådd 
först under vår tid. Så när han i Dialog om 
sättet att sluta stycken låter Richard Furumo, 
mot herr hugos mer konventionella upp-
fattning, talar för ett öppet slut som vill 
göra läsaren till mer än läsare, ”han bekom-
mer tråden av författaren, men får gå med 
den på sitt sätt. Tråden måste likväl vara 
sådan, att läsaren därmed ej löper annorstä-
des än författaren ville, ehuru det kan ske i 
variationer efter olika läsares lynnen”. På så 
sätt blir läsaren själv verket. ”han icke blott 
läser poesi – han blir själv poesi”.

Det öppna slutet ger läsaren möjlighet, 
ja väcker ett behov hos denne, att välja och 
vidare utföra handlingen. Alltså ett kon-
cept nära besläktat med det som brecht 
hundra år senare formulerar i sin diskus-
sion om den ”episka teatern”. 

En av de två adelsfröknarna, Amanda, provar sin 
fiskmössa inför maskeraden (repetitionsbild)
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Övre bilden: Skogen i Kolmården (repetitionsbild) 
Nedre bilden: Musikgruppen (repetitionsbild) 
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EN SPEcIELL GENRE 
som ger möjligheter till 
scenisk framställning 
är också hans Songes – 
drömmar. De skildras i 
Törnrosens bok som ett 
slags mimer som fram-
förs i jaktslottets gula 
salong ”vars företräde 
för detta ändamål ligger 
uti att vara så lång”. 
Man hänger upp ett 
tunt, genomskinligt tyg 
som insveper scenen 
i ett drömskönt fjär-
ran. Tyget kan ha olika 
färger. Exempelvis blått 
som gör att dikten fram-
står ”som levande i en 
avlägsen azur”.

Till dessa songes har 
Almqvist skrivit mycket 
personliga, enkla melo-

dier. ”Du går icke ensam” är en sådan som 
kan bära igenom ett helt liv.

ANDRA äR mer dramatiska som Häxan i 
Konung Karls tid:

Här uppå berget ligga Gummans svarta 
knotor:
Hon, som i våras här brann uppå bål.
Nu skall du få höra sagan om röda elden:
höra huru gumman i bålet satts, att 
brinna.
Gumman, hon tog vita stickor av furu. 
Men sina stickor satte hon i en mur.
Sakta hon steg till muren och ur stickorna
darrhänt mjölkade hon åt barnena små.

Illustration: Klara Henning

WALDORFGYMNASIET
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En FörTäTad dialog uppstår då den förskräm-
da Adolfine lämnar operan och ensam går mot 
Hötorget upp mot Packartorget där schavot-
ten brukar resas. Hon får oväntat och oönskat 
sällskap av en maskerad man. I själva verket är 
det kungamördaren Ankarström.

Adolfine: Min herre bär mask; jag misstror 
förställning
Mannen: – Jag kommer ifrån maskraden; jag 
har ej länge sen sluppit ut
Adolfine: – Avtag masken!
Mannen: – Nej, i natt bär jag min mask. Du 
fryser stackars flicka; min kappar är stor och 
vid, jag hänger hälften därav över dina axlar; 
så gå vi.
Adolfine: – Tack min herre. Men avtag masken!
Mannen: – I natt bär jag min mask. I morgon 
bortlägger jag masken. I övermorgon huvudet.

Men utur rika prästens ko var den söta 
mjölken. –
Barnena fingo stå vid modrens bål.

MELODIN äR en av Almqvists mest sug-
gestiva; enkel, magisk. 

Det är mycket givande att låta en 
klass 9 gestalta scenen på en månadsfest: 
En flicka binds vid en påle, under ligger 
något som ser ut som en träkonstruktion. 
Elever i röda slöjor gestaltar en eld som 
brinner med allt högre lågor. vid sidan 
står två andra, den ene lägger handen på 
den andres axel och föreställer den lokale 
guiden som berättar det hemska. Fyra 
barn från de lägsta klasserna står också 
när elden med böjda huvuden, en av dem 
tittar upp, liksom under lugg. Några bör 
vara kvar för att sjunga sången (och uttala 
”svarta” som man hör lite finlandssvenskt 
rt, inte slarvigt diftongerande!).  

SAMMANFATTNINGSvIS kan man säga att 
Almqvist alltmer framstår som den mest 
moderna och ännu aktuelle författaren 
från sin epok: poet, berättare, samhällskri-

 
MoTToT För Drottningens juvelsmycke är 
hämtat från de berömda orden i samtalet mellan 
Tintomara och hennes döende mor: 

Clara: – Endast vitt duger i himmel och jord. 
Endast det vita räddar och hjälper …
Tintomara: – Det vita?
Clara: –Tintomara! Två ting äro vita – oskuld – 
arsenik.
Tintomara – Ack blunda ej! blunda ej! jag vill se 
dina ögon.
Clara: – Du, mitt barn, hav oskuld! … Jag har 
arsenik

TRÄLEKSAKERTRÄLEKSAKER

BILAR!SPEL!PUSSEL!KLOSSAR
BÅTAR!KULBANOR!SIDENTYGER
VYKORT!LEKSKÄRMAR!ÄNGLAR

    JULKRUBBOR!TRÄDJUR!RIDDARBORG

internetbutik för waldorf

tiker, tonsättare… Törnrosens bok kan med 
rätta betraktas som ett allkonstverk där alla 
dessa sidor visas. 

Låt mig avsluta detta med att nämna ett 
mycket intressant avsnitt i Törnrosens bok: 
skildringen av Ormus och Ariman: polari-
teten mellan den trånga pedanten och den 
något anarkistiske konstnären. Och visst 
fångar hans avslutande, pessimistiska suck 
där ett grundläggande, ständigt aktuellt 
sakförhållande:

Ack, och ändå – 
Varför är den gode dum –
Varför den onde klok –
Varför är allt en trasa –


