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1. Inledning 

När den finlandssvenska författaren Maria Turtschaninoffs roman Maresi – Krönikor från Röda 

klostret släpptes 2014 blev den speciellt uppmärksammad för sin skildring av kvinnlig vänskap. 

I Finland diskuterades romanen som ”en bok som handlar om kvinnor”, men i Storbritannien 

blev den hyllad som en specifikt feministisk roman och den började snart även marknadsföras 

som ”finländsk feministisk fantasy”.1 Denna reaktion på romanen som feministisk och på 

systerskapet som litterärt tema (som om en bok om kvinnlig vänskap var något helt nytt) 

förvånade både mig och, tycks det, författaren Maria Turtschaninoff själv. I artikeln ”Why Is 

Feminist Fantasy Important?” i The Bookseller, några dagar innan Maresi publicerades i 

Storbritannien, förklarar författaren varför hon valde att börja kalla Maresi för en ”feministic 

book about girls, for girls” efter att hon vann Finlandia Junior, och kommenterar även den 

reaktion hon fått från kvinnliga läsare: 

As women of all ages have come up to me, some with tears in their eyes, and told me how 
empowering they have found Maresi to be, how fantastic it is to read about a strong female 
community and how they have found something in the book that they haven’t seen in books before, 
I have come to realise that there is a big gap in our literature. There is something missing: the good 
story about female friendship. Of what women, together, can do.2 
 

Denna artikel av Turtschaninoff är vad som har inspirerat mig att undersöka systerskapet i 

hennes romaner vidare. Baserat på de reaktioner som författaren fått från både läsare och 

recensenter på romanens tematik verkar hennes slutsats stämma: Det finns ett stort tomrum i 

skönlitteraturen, en avsaknad av berättelser som fokuserar på kvinnors relationer till och 

vänskaper med varandra. Detta behöver uppmärksammas. 

Temat systerskap har fortsatt att stå i förgrunden i författarens senaste roman Naondel – 

Krönikor från Röda klostret (2016), som handlar om de kvinnor som grundade Röda klostret, 

och systerskap kommer troligen även att bli ett centralt tema i den planerade fortsättningen på 

Maresi.3 Turtschaninoff tycks därmed ha hittat något som intresserar henne så pass att det 

inspirerat en hel trilogi. Därför har jag valt att studera denna ’nya’ tematik närmre. Uppsatsens 

fokus är således systerskap i Turtschaninoffs författarskap, vilket kommer att undersökas 

genom en feministisk analys av den roman som inledde trilogin om kvinnorna och systerskapet 

på ön Menos; Maresi – Krönikor från Röda klostret. 

                                                 
1 Heidi Hakala, ”Finlandssvensk fantasy erövrar England”, i Hufvudstadsbladet 30.9.2016, 
https://www.hbl.fi/artikel/finlandssvensk-fantasy-erovrar-england-2/ (8.6.2017). 
2 Maria Turtschaninoff, ”Why Is Feminist Fantasy Important?”, i The Bookseller 11.1.2016, 
http://www.thebookseller.com/blogs/why-feminist-fantasy-important-319933 (8.6.2017). 
3 Romanen har hittills främst kallats Maresi II, men går även under arbetstiteln Breven från Maresi. I denna 
uppsats kommer jag att kalla denna kommande uppföljare för Maresi II ifall att romanen i framtiden får en annan 
titel. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka temat systerskap i Maria Turtschaninoffs roman Maresi 

– Krönikor från Röda Klostret. Detta innebär att undersöka hur systerskapet skildras, bland 

annat utifrån de förutsättningar romanen skapar för de kvinnliga karaktärernas syn på sig själva, 

deras syn på sitt kön och deras relationer till varandra. Uppsatsen kommer att närma sig detta 

huvudsakligen utifrån två förutsättningar för systerskapet: det kvinnosamhälle och matriarkat 

som bildats i isolation från en mansdominerad värld, och den kvinnliga gudom de gemensamt 

följer. De frågor uppsatsen avser att besvara är:  

 Hur skildras systerskapet och kvinnlig vänskap i Maresi? Vad innebär klostrets avskildhet 

och isolation från den värld där männen har makten för huvudkaraktären Maresis relation 

till de andra kvinnorna i Röda klostret? Hur påverkar systerskapet sättet som kvinnorna i 

klostret behandlar varandra? Vad är de beredda att göra för att upprätthålla och beskydda 

systerskapet? 

 Hur påverkar Röda klostrets gudinnetro det matriarkala klostersamhället? På vilket sätt 

kommer systerskapet fram genom kvinnornas gemensamma trosföreställning? Hur 

påverkar tron deras syn på varandra och deras relationer till varandra? 

Uppsatsens analys kommer därefter att avslutas med en kritiskt sammanfattande diskussion 

utifrån ett gudinnefeministiskt perspektiv. De två förutsättningarna kommer i detta avsnitt att 

ställas i relation till de förhållningssätt till mäns makt som tidigare analyserats. 

 

1.2 Material 

Maria Turtschaninoff har hittills publicerat sex skönlitterära böcker. I denna uppsats kommer 

jag huvudsakligen att fokusera på Maresi – Krönikor från Röda klostret då den etablerar 

systerskapet som ett starkt tema i Turtschaninoffs senare författarskap. 

Maresi handlar om Maresi Enresdotter, en ung flicka som i fyra år levt i det Röda klostret 

dit hon skickades av sin far för att rädda henne från den hungersnöd och den långa vinter som 

då drabbade deras hemland. Röda klostret ligger på ön Menos, en ö där män är förbjudna. Det 

är en fristad för kvinnor i alla åldrar och en möjlighet för flickor från hela världen att lära sig 

nya färdigheter, läsa och gå i skola.  Romanen börjar då en ny flicka som heter Jai anländer till 

ön. Maresi och Jai börjar spendera sin lediga tid tillsammans med böckerna i klostrets bibliotek 

och blir sakta men säkert vänner. Jai börjar också sakta öppna upp sig och avslöjar en dag att 

hon kom till klostret för att fly undan sin far efter att han dödat hennes syster för något hon inte 



 

5 
 

gjort. Under samma tid börjar ett av Urmoderns tre ansikten; Hagga, härskare över kunskap och 

död, att tala till Maresi – vilket gör henne rädd för att döden väntar henne. När Jais far, bröder 

och manliga släktingar senare kommer för att hämta Jai tvingas klostrets flickor och kvinnor att 

gå ihop för att försvara sin fristad och Jai från de inkräktande männen. 

Innan Jai anländer till ön är Maresi den äldsta novisen som ännu inte blivit utvald att bli 

novis åt någon av systrarna. Alla systrar har olika ansvarsområden och tjänar Urmodern på 

särskilda sätt. Syster Nummel har till exempel hand om smånoviserna, Syster Veerk har hand 

om handeln och Syster Ers är ansvarig för Härdhuset. Som novis åt en syster av Röda klostret 

lär sig novisen systerns uppgifter, men före de blir utvalda lär de sig tillsammans allt möjligt 

viktigt som läkekonst, odling, historia, djurskötsel och byggnadskonst. Urmoders tre ansikten 

har alla också en särskild tjänare som alla byter namn enligt vem de tjänar: Moderns tjänare 

kallas Mor och Jungfruns tjänare kallas Rosen. Haggans tjänare förlorar också sitt namn, men 

då hon tjänar Haggan i hemlighet vet ingen vem det är. Alla i klostret ses dock som Urmoderns 

döttrar och beskyddas därför av henne.  

 

1.3 Metod och teori 

Uppsatsen är en tematisk studie ur ett feministiskt teoretiskt perspektiv. Det teoretiska 

perspektiv uppsatsen huvudsakligen utgår ifrån är Carin Holmbergs diskussion av hur olika 

förhållningssätt till mäns makt påverkar hur kvinnor relaterar till varandra och hur detta 

relaterar till manlig homosocialitet. Denna teori har valts för att få en bättre förståelse för hur 

karaktärerna i Maresi förhåller sig till både varandra och de män de exkluderar. Jag kommer 

även att använda begreppet systerskap kontinuerligt. 

 

1.3.1 Systerskap, homosocialitet och kvinnoidentifierade kvinnor 

Begreppet systerskap är inte helt oproblematiskt. Ordet har använts för att beskriva relationen 

mellan faktiska biologiska systrar, för att benämna sammanhållningen i ett nunnekloster och 

för att definiera ett starkt band mellan kvinnliga vänner. Men det har också använts för att 

beskriva politisk feministisk gemenskap. Det senare innebär att begreppet under olika tider i 

feminismens historia har blivit politiskt laddat då det använts av grupperingar inom den 

feministiska rörelsen. I USA under 1970-talet och framåt var begreppet starkt kopplat till bland 

annat ”black feminism” och bell hooks.4 hooks var kritisk till den feministiska rörelsens 

exklusivitet och dess bild av systerskap, som hon ansåg vara falsk då rörelsen dominerandes av 

                                                 
4 bell hooks skriver sitt namn med små bokstäver som ett politiskt ställningstagande. 
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vita medelklasskvinnor och deras specifika agenda. I sin bok Feminist Theory – From Margin 

to Center (1984) försöker hooks därför skapa en feministisk teori där problem som klass och 

hudfärg kan diskuteras som relevanta problem för feminismens kamp.5 I samlingsverket 

Kvinnor mot kvinnor – Om systerskapets svårigheter diskuteras systerskap utifrån de olika 

interna motsättningar som feminismens rörelse har haft under olika tider i Norden. I inledningen 

kallar Christina Florin, Lena Sommestad och Ulla Wikander systerskapet ”en utopi för kvinno-

rörelsen”, innan de fortsätter: ”men i verkligheten var enigheten i långa stycken en fasad, en 

önskedröm […].”6 Genom en bok om systerskapets svårigheter hoppades de ge insikt i de 

konflikter som skapat svårigheter så att yngre feminister lättare skall förstå hur schismerna 

uppkommit och på riktigt börja arbeta på ett faktiskt systerskap.7 

Både i Kvinnor mot kvinnor och i Feminist Theory diskuteras systerskap som ett sätt för 

olika kvinnorörelser att samlas kring ett gemensamt mål. Denna definition av systerskap är 

viktig att komma ihåg, men den är inte omedelbart relevant för syftet i denna uppsats eftersom 

romantexten som analyseras utspelar sig i en fantasyvärld som saknar en politisk feministisk 

organisering. Toni A. H. McNaron definierar i The Sister Bond – A Feminist View of a Timeless 

Connection systrar bland annat som: ”[T]wo or more women, related by blood, adoption, 

marriage, or religious commitment and service […].”8 Förutom systerskap som ett band mellan 

kvinnor i olika familjerelationer eller i ett religiöst sammanhang kommer jag i denna uppsats 

också att definiera systerskap som vänskapen mellan två eller flera kvinnor.  

Det finns dock en viktig skillnad vad gäller hur litteratur skildrar systerskap. Många 

kvinnliga huvudkaraktärer har kvinnliga vänner, men allt för ofta hamnar dessa vänner i 

bakgrunden av, till exempel, ett manligt kärleksintresse. Holmberg diskuterar i Det kallas 

manshat – en bok om feminism hur kvinnor sällan prioriterar sina relationer till andra kvinnor 

framför sina relationer till män. ”Även den nära väninnan ställs många gånger i bakgrunden” 

skriver hon, och reflekterar över det faktum att män, å andra sidan, visar stor solidaritet med 

varandra.9  Hon kallar detta för mäns homosocialitet: 

                                                 
5 bell hooks, ”SISTERHOOD – Political Solidarity Between Women”, i Feminist Review 1986:23, s. 125–138, 
JSTOR Journals, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, http://www.jstor.org.e.bibl.liu.se/stable/1394725 
(8.6.2017). 
6 Christina Florin, Lena Sommestad & Ulla Wikander, ”Inledning – Om systerskapets svårigheter”, Kvinnor mot 
kvinnor – Om systerskapets svårigheter, red Christina Florin, Lena Sommestad & Ulla Wikander (Stockholm, 
1999), s. 7. 
7 Ibid., s. 15. 
8 Toni A. H. McNaron, ”How Little We Know and How Much We Feel”, i The Sister Bond – A Feminist View of 
a Timeless Connection, red. Toni A. H. McNaron (New York, Oxford, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt, 1985), 
s. 3. 
9 Carin Holmberg, Det kallas manshat – en bok om feminism (Stockholm, 2003 [1996]), s. 106. 
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Begreppet ”homosocialitet” används för att definiera mäns förhållande till varandra. Homosocialitet 
betyder att män prioriterar sina relationer till andra män före relationerna till kvinnor. De beundrar 
och respekterar varandra och föredrar varandras sällskap. En annan mans prestation imponerar 
vanligtvis mer på en man än en kvinnas. Precis som en mans beröm och bekräftelse på den egna 
kraftansträngningen också den är mer värd än en kvinnas.10 
 

Holmberg förklarar vidare att ”[h]omosocialiteten kräver obrottslig lojalitet mellan män. De 

män som inte sätter kollektivet först riskerar att uteslutas eller omtalas i nedsättande termer”.11 

Detta är varför det, enligt Holmberg, är viktigt att kvinnor går ihop och börjar prioritera 

varandra. Hon menar att om kvinnor väljer att bryta denna tendens, och istället börjar prioritera 

andra kvinnor framför män, är det början på ett reellt systerskap. Hon kallar kvinnor som 

prioriterar på detta sätt för kvinnoidentifierade kvinnor. 

Kvinnoidentifierade kvinnor är kvinnor som väljer relationer till andra kvinnor framför 

relationer till män: ”Hon försöker tillsammans med andra kvinnor göra motstånd mot eller finna 

en fristad undan mäns makt över deras liv och livsvillkor”.12 Detta kan uppfattas som 

separatistiskt, men Holmberg argumenterar emot detta och ifrågasätter varför det skulle vara 

separatistiskt att  relatera till den halvan av befolkningen som är kvinnor, men inte separatistiskt 

när kvinnor huvudsakligen relaterar till den halvan som är män.13 Holmberg menar också att 

kvinnor har en begränsad frihet att välja kvinnor, vilket hon tror beror på att kvinnors relationer 

till varandra kan uppfattas som ett hot: ”Varje tjejträff kan omvandlas till systerskap och bli en 

plattform för politisk handling.”14 Denna typ av systerskap är inte uttalat feministiskt 

organiserat, men kan ändå fungera frigörande och stärkande för kvinnor i olika sammanhang, 

och ett systerskap i denna bemärkelse är meningsfullt att tala om i förhållande till romantextens 

karaktärer. 

 

1.3.2 Carin Holmbergs fyra förhållningssätt 

Carin Holmberg argumenterar vidare i Det kallas manshat för att ”[k]vinnors relationer 

påverkas av hur de förhåller sig till kategorin mäns makt över kvinnor och till manssamhället i 

stort. Den tolkning de gör av maktrelationen mellan könen får konsekvenser för hur de uppfattar 

hinder och möjligheter i den egna verkligheten”.15 Detta är grunden för hennes teori om de fyra 

olika förhållningssätten till mäns makt, som alla skapar olika förutsättningar för hur kvinnor 

relaterar till varandra. Relevant här är att Holmberg menar att en kvinna kan röra sig mellan 

                                                 
10 Holmberg, 2003 [1996], s. 93. 
11 Ibid., s. 93. 
12 Ibid., s. 107. 
13 Ibid., s. 108.  
14 Ibid., s. 108. 
15 Ibid., s. 114. 
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alla dessa förhållningssätt i olika situationer, och att det därför inte är olika typer av kvinnor 

som hon beskriver, utan olika förhållningssätt till mäns makt som kvinnor kan uppvisa. 

Det första förhållningssättet till mäns makt är då kvinnor för fram individen som mest 

relevant och då bortser från könets betydelse för maktförhållanden. I denna uppsats kommer 

jag att kalla detta förhållningssätt för det individualistiska förhållningssättet. Holmberg 

förklarar att kvinnor med detta förhållningssätt ”menar att det är vem man är som person som 

avgör ens livsvillkor, inte ens kön. De gör en dygd av att göra kön irrelevant”.16 De menar också 

att könskvotering inte behövs, utan att anledningen till att kvinnor inte når en viss önskad 

position är bristande kompetens, inte könsdiskriminering. Dessa kvinnor är oftast lojala med 

män i mansdominerade gemenskaper och värderar inte relationer mellan kvinnor lika högt. 

Det andra förhållningssättet till mäns makt är då ”kvinnor konkurrerar eller samarbetar 

utifrån det faktum att de är kvinnor samtidigt som de har relationen till män som bas för 

förhållandet”.17 Kvinnors egenskaper nedvärderas inom detta förhållningssätt, medan de 

egenskaper som tolkas som manliga blir norm för hur man ’ska vara’ för att lyckas. Relationen 

till andra kvinnor är här inte lika viktig, och eventuella kvinnliga gemenskaper grundar sig på 

att hjälpa och stötta varandra i ens relationer till män. Den kvinnliga gemenskapens prioritet är 

då alltså inte varandra, utan män utanför gemenskapen. I denna uppsats kommer jag att kalla 

detta förhållningssätt för det mansorienterade förhållningssättet. 

Det tredje förhållningssättet till mäns makt är då kvinnor avstår från att försöka 

konkurrera både med män och med varandra. Detta för att de, enligt Holmberg, vill ”något 

annat än män”.18 Kvinnor med detta förhållningssätt försöker således hylla det ’kvinnliga’, och 

de uppgifter och ansvar som kvinnor traditionellt ges: ”Kvinnorna bygger sin gemenskap på att 

de upplever sig vara annorlunda än män och att de ser sig förvalta specifika kvinnovärden.”19 

Detta kan till exempel vara att kvinnor anses ha större förmåga till empati och sympati än män. 

De är medvetna om mäns makt, men vill inte utmana den utan finner helt enkelt stolthet i de 

arbeten och värden som män inte är intresserade av.  Detta förhållningssätt kommer i denna 

uppsats att kallas för det essentialistiska förhållningssättet. 

Inom det fjärde förhållningssättet till mäns makt ”bygger kvinnors gemenskap på 

ömsesidig förståelse av mäns makt och manssamhället och leder till offensiv solidaritet”.20 

Kvinnorna är här medvetna om den könsdiskriminerande maktobalansen, och denna 

                                                 
16 Holmberg, 2003 [1996], s. 114. 
17 Ibid., s. 116. 
18 Ibid., s. 118. 
19 Ibid., s. 118. 
20 Ibid., s. 119. 
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medvetenhet ligger till grund för att dessa kvinnor går ihop och prioriterar varandra i ett 

gemensamt motstånd och avståndstagande från mäns makt. Konflikt uppstår här, bland annat, 

då kvinnor med detta förhållningssätt har olika åsikter om hur problemet skall lösas. Kvinnor 

med detta förhållningssätt är de som ovan har presenterats som de kvinnoidentifierade 

kvinnorna, och jag kommer därav att kalla detta förhållningssätt för det kvinnoidentifierade 

förhållningssättet. 

 

2. Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om systerskap som begrepp, koncept och fenomen inom flera olika 

vetenskaper. Det finns dock mindre skrivet om systerskap både i fantasygenren och som tema 

i skönlitteraturen i allmänhet. Därför kommer jag att använda mig av forskning som diskuterar 

systerskap både i samhället och i litteraturen. Då det finns lite forskning om fantasygenren 

kommer jag att inkludera relevant forskning om genren science-fiction, då både science-fiction 

och fantasy är genrer som går under samlingsnamnet spekulativ fiktion.21 Detta är viktigt 

eftersom dessa genrer inte behöver förhålla sig till verkligheten, utan öppnar upp för helt nya 

sätt att skildra systerskap. Det finns också en stor brist på relevant feministisk forskning om 

fantasygenren från de senaste tio åren. Det som finns skrivet skrevs huvudsakligen under 1970- 

och 1980-talet – mycket på grund av att kvinnliga författare då trädde in i genren, förändrade 

klimatet och förnyade den mansdominerade genren, vilket tände ett stort intresse för 

feministiska läsningar av fantasy skriven av kvinnor. Den nyare forskning som kommer att 

diskuteras i analysen är de två uppslagsbanden Women in Science Fiction and Fantasy – Volume 

One (2009) och Women in Science Fiction and Fantasy – Volume Two (2009). 

Maria Turtschaninoff har uppmärksammats genom recensioner och intervjuer, men lite 

är forskat om henne och hennes romaner. Hennes författarskap nämns bland annat i Från fabler 

till manga 2 (2016) av Ann Boglind och Anna Nordenstam, som ett exempel på moderna 

ungdomsromaner inom nordisk fantasy.22 Maria Lassén-Seger analyserar i sin essä 

”Emancipatory Narratives – Girlhood in Contemporary Finno-Swedish fantasy” (2012) ”girls 

coming of age in recent Finno-Swedish fantasy” och använder Turtschaninoffs roman Arra – 

                                                 
21 Spekulativ fiktion är en paraplybeteckning för främst litterär- och filmisk fiktion som i sin natur är spekulativ 
och fantastisk snarare än baserad på verkligheten. Genrer som räknas till den spekulativa fiktionen, förutom 
fantasy och science-fiction, är bland annat skräck, dystopier, gotisk- och viss historisk fiktion. 
22 Ann Boglind & Anna Nordenstam, Från fabler till manga 2 – Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv 
på ungdomslitteratur (Malmö, 2016), s. 94 ff. 
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Legender från Lavora (2009) som jämförelsematerial.23 Lassén-Seger kommenterar i essän lite 

kort Arras relation till andra kvinnliga karaktärer och hur Turtschaninoff problematiserar genus, 

men då Arra inte kommer att analyseras i uppsatsen och då Borglind och Nordenstam inte för 

en relevant analys om Maresi kommer dessa källor inte användas i uppsatsens analys. 

Marleen S. Barr är en forskare som hör till den första generationen av feministiska 

forskare som hade den spekulativa fiktionen som studieobjekt.24 I Alien to Femininity – 

Speculative Fiction and Feminist Theory (1987) försöker Barr uppmärksamma de kvinnliga 

författarnas intåg i den spekulativa fiktionen och de feministiska möjligheter som deras 

perspektiv skapar inom de annars mansdominerade genrerna science-fiction och fantasy. I 

denna uppsats kommer jag att fokusera på första delen ”Community”, i vilken hon analyserar 

de nya förutsättningar som kvinnliga författare har skapat i nya kvinnosamhällen inom den 

spekulativa fiktionen.  

Paulina Palmers Contemporary Women’s Fiction – Narrative Practice and Feminist 

Theory (1989) är en studie av interaktionen mellan 1980-talets kvinnliga författare och 

feministisk teori. Palmer ger ingen djupare inblick i den spekulativa fiktionen, även om hon 

inkluderar några författare som rör sig inom definitionen, men hennes forskning ger intressant 

och relevant kunskap om bland annat hur patriarkatet tar sig uttryck i litteratur skriven av 

kvinnor och hur olika kvinnliga författare skildrar kvinnlig gemenskap, kvinnliga relationer och 

systerskap. 

Communities of Women – An Idea in Fiction (1978) av Nina Auerbach går ännu djupare 

in på kvinnlig gemenskap, men till skillnad från Palmer ur ett historiskt perspektiv där hon även 

inkluderar två manliga författare. Auerbach analyserar flera olika aspekter av kvinnliga 

samhällen och kvinnliga gemenskaper, till exempel det familjära systerskapet i Jane Austens 

Pride and Prejudice (1813) och det utomstående kvinnliga samhället i The Prime of Miss Jean 

Brodie (1961) av Muriel Spark. 

De två volymerna av Women in Science Fiction and Fantasy (2009), sammanställda av 

Robin Anne Reid, är det första allmänna uppslagsverken som uppmärksammar kvinnors bidrag 

till science-fiction och fantasy inom olika medier som skönlitteratur, facklitteratur, film och 

tecknade serier. Volym 1 är en samling essäer om bland annat genrernas utveckling, medier och 

teman. I essän ”Feminist Spirituality” diskuterar Janice C. Crosby hur den feministiska 

                                                 
23 Maria Lassén-Seger, ”Emancipatory Narratives – Girlhood in Contemporary Finno-Swedish fantasy”, i Till en 
evakuerad igelkott – Festskrift till Maria Nikolajeva, red. Maria Lassén-Seger & Mia Österlund (Göteborg & 
Stockholm, 2012), s. 73. 
24 Robin Anne Reid, ”Barr, Marleen (?– )”, i Women in Science Fiction and Fantasy – Volume Two: Entries, red. 
Robin Anne Reid (Westport, Connecticut & London, 2009), s. 32. 
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spirituella rörelsen påverkat kvinnliga science-fiction- och fantasyförfattares verk. Volym 2 

innehåller flera mindre – i bokstavsordning organiserade – inlägg om författare, forskare, 

tendenser, teman och dylikt. Detta ger en intressant inblick i genren och ger större förståelse för 

hur kvinnlig vänskap generellt ter sig inom fantasygenren.  

Merlin's Daughters – Contemporary Women Writers of Fantasy (1987) av Charlotte 

Spivack analyserar relationen mellan fantasy och det feminina utifrån tio kvinnliga fantasy-

författare, i ett försök att genom ett feministiskt teoretiskt perspektiv både påvisa genrens 

litterära värde och hitta underliggande tematiska tendenser. Spivack diskuterar även olika 

återkommande feministiska strategier, litterära grepp och särdrag, som till exempel att skildra 

ett matriarkalt samhälle trots romanens senmedeltidsinspirerade miljö.25 

I Worlds Within Women – Myth and Mythmaking in Fantastic Literature by Women 

(1986) söker Thelma J. Shinn skapa en bättre förståelse för de myter som kvinnliga författare 

inom ”fantastic literature” återberättar.26 Shinn  analyserar i sin studie hur tre myter: den urtida, 

den kulturella och den hon kallar för ”the science-fiction myth”, påverkar fantastisk litteratur 

skriven av kvinnor.27 I likhet med Spivack menar hon att de kvinnliga författarna använder sig 

av och återskapar forntida gudinna-myter. 

Magdalena Raivios doktorsavhandling Gudinnefeminister – Monica Sjöös och Starhawks 

berättande – subjektskonstruktion, idéinnehåll och feministiska affiniteter (2014) diskuterar 

gudinnefeminism, bland annat utifrån två gudinnefeministers religiösa och politiska berättande. 

Avhandlingen diskuterar inte skönlitteratur, men Raivios reflektioner kring gudinnetro är 

relevanta för analysen. 

Communitarianism and Individualism (1996) är en samling essäer som representerar 

olika åsikter och synsätt på den politiska och moraliska debatten mellan kommunitarism och 

individualism. Samlingen diskuterar inte skönlitteratur, men den ger en intressant och relevant 

inblick i olika koncept och definitioner av bland ordet ”community”. Marilyn Friedman bidrar 

i kapitel sex med ett feministiskt perspektiv och diskuterar bland annat kvinnlig vänskap och 

systerskap i relation till kommunitarism och individualism. 

Denna uppsats kommer att bidra till att minska bristen på feministiska analyser av samtida 

fantasyförfattare. Den söker också att belysa vikten av att göra systerskapliga läsningar och att 

                                                 
25 Charlotte Spivack, Merlin's Daughters – Contemporary Women Writers of Fantasy (New York; Westport, 
Connecticut & London. 1987), s. 9. 
26 ”Fantastic literature” är en svårdefinierad subgenre med narrativa inslag av något som kan tyckas övernaturligt 
eller oförklarligt. Genren delar många drag med den spekulativa fiktionen. Shinn diskuterar till exempel flera 
science-fiction romaner, trots att de inte nödvändigtvis tillhör genredefinitionen. 
27 Thelma J. Shinn, Worlds Within Women – Myth and Mythmaking in Fantastic Literature by Women (New 
York; Westport, Connecticut & London, 1986), s. x f. 
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skildra systerskap, speciellt inom fantasygenren. Genrens spekulativa dimension skapar 

oändliga sätt att skildra och lyfta fram kvinnlig gemenskap, och dessa bör uppmärksammas för 

att vidare minska den brist på bra berättelser om kvinnlig vänskap som Turtschaninoff nämner 

i sin artikel i The Bookseller.28 Uppsatsen kommer även att bidra med forskning om Maria 

Turtschaninoff, en författare med ett viktigt perspektiv vars litterära verk behöver 

uppmärksammas i Sverige, liksom de uppmärksammats i författarens hemland Finland och i 

Storbritannien.  

 

3. Analys 

För att analysera de tidigare nämnda förutsättningarna för systerskapet kommer analysen delas 

upp i två underrubriker: ”Menos och det Röda klostret” och ”Modern, Jungfrun och Haggan”. 

I ”Menos och det Röda klostret” kommer Menos uteslutning av män och isolation från en annars 

mansdominerad värld diskuteras som en förutsättning för systerskapet. Under denna rubrik 

kommer även kloster- och kvinnosamhället att diskuteras utifrån hur detta påverkar både 

karaktärerna som kvinnor och som vänner. I ”Modern, Jungfrun och Haggan” kommer aspekten 

av deras kvinnliga gudom att undersökas närmre, främst utifrån hur denna påverkar deras 

klostersamhälle och systerskap. Modern, Jungfrun och Haggan är de tre ansiktena av Urmodern 

i klostrets helt kvinnodominerade och matriarkala religiösa tro. Avslutningsvis kommer jag att 

runda av analyskapitlet genom att sammanfattande diskutera dessa två förutsättningar utifrån 

gudinnefeminism. 

 

3.1 Menos och Röda klostret 

3.1.1 Röda klostrets matriarkat 

”Finns det verkligen inget manfolk här?”29 Detta är de första orden nykomlingen Jai yttrar till 

Maresi. Maresi skakar på huvudet och förklarar: ”Nej. Män är inte tillåtna på ön. Fiskarna vi 

handlar med får inte stiga i land, utan syster Veerk köper fångsten av dem från bryggan. Vi har 

djur av hankön förstås. En ganska ilsken tupp, några getabockar. Men inga män.” (s. 18) Maresi 

utspelar sig i Röda klostret och runt på ön Menos, en plats isolerad från resten av fiktions-

världens patriarkala strukturer. Inga män får stiga i land på ön och i deras frånvaro lever 

flickorna och kvinnorna i ett isolerat matriarkat. Då romanen börjar är Maresi tretton år gammal 

                                                 
28 Turtschaninoff, 2016b. 
29 Maria Turtschaninoff, Maresi – Krönikor från Röda klostret (Helsingfors, 2014), s. 18, sidhänvisningar till 
detta material kommer i fortsättningen skrivas inom parentes i brödtexten. 
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och har bott på Menos i fyra år, under vilka hon har kommit att vänja sig vid ett samhälle där 

kvinnor styr över sig själva. Jai å andra sidan kan knappt tro att det Maresi säger är sant: ”Hur 

klarar ni er då? Vem tar hand om djuren, vem odlar marken, vem beskyddar er?” (s. 19) Här 

börjar Maresi i etapper berätta för nykomlingen om livet på Menos: 

”Vi odlar ingen säd själva, ön är för bergig för det. Vi köper det vi behöver från fastlandet. Men vi 
har flera grönsaksland och en olivlund, och så odlar systrarna i Ensliga Templet vin. Det dricker vi 
bara några gånger om året, vid högtider och riter.”  

[---] 
”Beskydd behöver vi inget. Få seglar så här långt ut. Såg du inte hur brant berget upp till klostret är, 
och den höga muren?” (s. 19 f) 

 

Maresi fortsätter att berätta om klostrets portar, om diverse stigar och om att det var länge sedan 

pirater anföll klostret: ”Det skedde bara under åren efter att Ursystrarna kommit hit, därför 

byggde de muren”, och avslutar genom att enkelt konstatera: ”Vi är Urmoderns tjänare 

allesammans. Hon skyddar oss om det behövs.” (s. 19 f) Under de sidor detta utspelar sig svarar 

Maresi med fullständig självklarhet på Jais frågor. Hon betvivlar inte att de klarar sig själva, 

hon är självsäker och hon nämner aldrig deras kön som ett problem som måste överkommas. 

Detta trots att speciellt Jais andra undran ifrågasätter deras förmågor som kvinnor.  

Jais tvivel är inte konstigt med tanke på hennes bakgrund. Hon berättar senare att hon 

växt upp i en miljö där kvinnor inte hade en röst och i en familj där hon, hennes syster och 

hennes mamma inte fick lämna hemmet. (s. 56 f) Jai är uppväxt och upplärd till att ha ett 

mansorienterat förhållningssätt till mäns makt eftersom hon aldrig lärt sig att kvinnor kan göra 

något på egen hand. Detta förhållningssätt syns extra tydligt då Jai berättar om vad hon tänkte 

då hennes mor smugglade ut henne ur huset och förklarade att hon måste fly till Röda klostret:  

Vi hade hört om Röda klostret i visor och sånger som mor och våra mostrar sjöng för oss ibland, när 
männen inte var närvarande. Jag hade alltid trott att det bara var sagor. Det lät så osannolikt. En plats 
med bara kvinnor, dit män inte fick komma. Hur kunde de leva? Klara sig? Jag har blivit lärd att 
utan en man är en kvinna ingenting. (s. 88) 
 

Nina Auerbach diskuterar hur bilden av det kvinnliga samhället i skönlitteraturen ”tend to evoke 

the maimed, outcast image of the Graie – a collective amputee by definition”.30 Hon citerar 

även ett intressant utdrag ur Charlotte Wolffs bok Love between Women för att stärka sitt 

argument: ”The effect produced by a group of women alone is different from that of a group of 

men alone. Women by themselves appear to be incomplete, as if a limb were missing. They do 

not come into their proper place and function without the male.”31 Jai är inte van att tänka på 

                                                 
30 Nina Auerbach, Communities of Women – An Idea in Fiction (Cambridge, Massachusetts & London, 1978),  
s. 7. ”The Graie” syftar på tre systrar i grekisk mytologi som delar på ett öga och en tand med varandra. 
31 Charlotte Wolff, Love between Women (New York, 1971), s. 211. 
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kvinnor som kapabla att ta hand om sig själva och att plötsligt leva i ett kvinnosamhälle tar ett 

tag för henne att vänja sig vid.  

Paulina Palmer förklarar: ”Sisterhood and women´s community are generally regarded 

by feminists as providing both a refuge from and a challenge to the oppressive facets of a 

patriarchal society.”32 Många av de flickor som kommer till Röda klostret gör det på grund av 

fattigdom eller för att familjen vill ge dem en bra utbildning. Men många kommer också till 

klostret eftersom de inte passar in i det samhälle de föddes i. De ville kanske göra sådant som 

deras samhällen anser att kvinnor inte får göra och tvingas fly, eller kanske sänds de till klostret 

eftersom de inte anses vara tillräckligt attraktiva eller duktiga för att finna en make. I Röda 

klostret får flickorna leva utan påtryckningar av det utomstående samhällets normer.  

Auerbach diskuterar vidare vikten av ett kvinnosamhälle som en litterär bild: 

As a recurrent literary image, a community of women is a rebuke to the conventional ideal of a 
solitary woman living for and through men […]. The communities of women which have haunted 
our literary imagination from the beginning are emblems of female self-sufficiency which create 
their own corporate reality, evoking both wishes and fears. 

As a literary idea, a community of women feeds dreams of a world beyond the normal.33 
 

I litteraturen kan författare skapa ett nytt ideal, en alternativ lösning. Från att ha kommit till 

Röda klostret med en inlärd idé att kvinnor är ingenting utan män och inte klarar sig utan dem 

lär sig Jai sakta men säkert att känna trygghet och tilltro till sig själv och sin förmåga i den miljö 

hon först inte kunde tro var sann. I en värld där kvinnor enbart har andra kvinnor att anpassa 

sig till skapas en ny bild av vad kvinnor kan göra, en bild av att män inte är nödvändiga. Det är 

en bild som visar att kvinnor kan sköta sig själva och en bild av att kvinnor inte måste leva för 

eller genom män.  

 

3.1.2 En kvinnlig vänskap växer fram 

Röda klostret skapar förutsättningar för en alldeles särskild skildring av kvinnlig vänskap. Med 

såpass många kvinnliga karaktärer som kontinuerligt relaterar till varandra öppnas möjligheter 

för flera olika typer av relationer. Turtschaninoff skriver i The Bookseller:  

A journalist once accused me of creating an unrealistic environment, since the women have a 
harmonious co-existence on the island. There’s no backstabbing, can you imagine?! But I believe 
she is dead wrong. Women stab each other in the back when they are powerless. When the only way 
to climb, to gain control over your life or gain access to power you are otherwise denied, is to step 
on others. When everyone is equal, there is no need to do so. 

Everyone in the Red Abbey isn’t nice or lovable. But they don’t need to hurt each other to get 
ahead. They have agency, and I think that makes all the difference.34 

 

                                                 
32 Paulina Palmer, Contemporary Women’s Fiction – Narrative Practice and Feminist Theory (Jackson, 
Mississippi & London, 1989), s. 126, kursiv i originalet. 
33 Auerbach, 1978, s. 4. 
34 Turtschaninoff, 2016b. 
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Alla i Röda klostret är inte nödvändigtvis trevliga, men deras miljö skapar samma förut-

sättningar för alla och de behöver därför inte trampa på varandra för att bli hörda. I denna miljö 

är kvinnor skildrade som människor istället för genom en stereotypisk bild av hur kvinnor är 

eller hur de beter sig i relation till varandra. Menos kvinnor är nyanserade, med egna motiva-

tioner och mål, vilket också skapar flera olika personligheter, relationer och dynamiker. Detta 

syns till exempel i början av romanen, då Maresi planerar att gå ensam till biblioteket 

(”Skattkammaren”) och läsa, och Jai frågar om hon får följa med:  

Mitt hjärta sjönk. Jag ville inte ta Jai med mig. Min kvällssyssla var min egen. Den hade jag aldrig 
delat med någon.  

”Du får bara tråkigt”, sade jag tveksamt. ”Du förstår, jag...” 
Hon stod helt stilla. Händerna grep om varandra så hårt att knogarna vitnade. Hon mötte inte min 

blick. Jag klarade inte av att neka en ensam flicka lite sällskap hennes första kväll på ett nytt ställe.  
”Naturligtvis får du följa med om du vill.” (s. 25) 

 

Trots att Maresi först inte vill ta med Jai blir det början på en stapplande vänskap. Biblioteket 

blir senare en viktig del av deras vänskap, en plats de delar och har gemensamt. I början umgås 

de dock mestadels för att Jai är osäker över att ha kommit till ett nytt ställe. Maresi fortsätter 

att hjälpa Jai under hennes andra dag i Röda klostret och kommer då till en insikt: 

Jai satte sig bredvid mig, och jag förstod då att hon valt att bli min skugga. Vi brukar kalla det så då 
en ny novis fäster sig vid en som varit längre i Klostret. Hon följer då den andra flickan som en 
skugga, tills hon funnit sin plats. Det var första gången jag fått en och det var inte utan att jag var 
lite stolt. Jag sträckte på mig och log mot Ennike, som satt mitt emot oss. En gång var jag hennes 
skugga. [---] Det tog veckor innan jag vågade släppa Ennike ur sikte. Inte en enda gång blev hon 
irriterad på mig. Jag beslöt mig för att vara lika tålmodig och generös mot Jai. (s. 36 f) 
 

Maresi väljer att ta hand om Jai istället för att bara tänka på vad hon själv vill och blir till och 

med stolt över att Jai har valt henne. Maresis första motvilja byts strax till en djup vänskap.  

Jai är till skillnad från Maresi extremt osäker, hon har inget självförtroende och känner 

ingen trygghet. Skillnaden mellan både Jais och Maresis erfarenheter och personligheter skapar 

en intressant kontrast som gör Turtschaninoffs skildring av deras växande vänskap mycket 

relevant utifrån ett systerskapligt perspektiv. Det är genom denna kontrast som temat systerskap 

kommer in särskilt tydligt i romanen. En dag utbrister till exempel Jai i ett slags raseriutbrott 

efter att ha blivit ställd en fråga om sin biologiska syster, och Maresis vän Ennike måste hämta 

hjälp av syster Nummel för att få Jai att sluta. Efter händelsen reflekterar de två vännerna över 

Jais reaktion. Ennike konstaterar att Jai måste ha gått igenom något hemskt, något som är 

mycket värre än att bli slagen (vilket Ennike själv blev innan hon flydde till Röda klostret), 

varpå Maresi demonstrerar en systerskaplig handling: ”’Hon kan inte känna trygghet’, sade jag, 

och visste att det var sant. ’Vi måste lära henne vad det är.’” (s. 49) I det här skedet vet de inget 

om Jais bakgrund. De har bara sett sår på hennes kropp och har observerat att hon inte vill prata 
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om sitt liv före klostret, men ändå inser de vad hon behöver och bestämmer sig för att de måste 

hjälpa henne att känna den trygghet de själva lärt sig känna.  

I början pratar Jai inte alls om sig själv, förutom någon kryptisk kommentar här och var, 

men allt eftersom hon börjar slappna av i sin nya miljö börjar hon också gradvis att berätta om 

sin familj, samhället hon växte upp i och det hemska som hände hennes syster. I och med detta 

börjar Jai också på sätt och vis förråda sin tidigare lojalitet till männen i hennes familj genom 

att berätta vad de gjort. Holmberg ger ett liknande exempel som beskriver kvinnor i relation till 

sina pojkvänner: ”Det är vanligt att hon visar lojalitet mot mannen genom att inte på allvar 

diskutera förhållandet med väninnan. Kvinnor talar sällan helt öppet om parrelationen med 

väninnan fast de ibland skulle vilja det. De tycker att det är viktigt att inte lämna ut sin man hur 

som helst. [---] Det är inte förrän det tar slut som kvinnor verkligen berättar om förhållandet.”35 

Genom att släppa på sin lojalitet till män börjar Jai här också släppa ännu mer på sitt tidigare 

mansorienterade förhållningssätt. Maresis vänskap är således ytterst viktig för Jais utveckling. 

Barr drar liknande paralleller då hon diskuterar en skildring av vänskap i romanen Shadows of 

Earth (1079) av Phyllis Eisenstein: 

Crucially, as she develops a close relationship with Nico, the serving girl, her former allegiance to 
males becomes directed towards a female. [---] Her new sense of sisterhood coincides with her new 
sense of independence. Celia’s discovery of how to extricate herself from the alternative world 
coincides with the realization that she always had the power to escape. Self-confidence […] provides 
the key to her liberation.36 
 

Jais utveckling syns tydligt då Haggan plötsligt börjar tala till Maresi under Måndansen. Deras 

vänskap har dittills utvecklas långsamt, men här tar deras relation en ny vändning. Händelsen 

gör Maresi rädd och hon börjar även dra sig undan för att undvika de andra flickornas frågor. 

Kvar bredvid henne står dock en förändrad Jai:  ”Det var som om min osäkerhet, min svaghet, 

gjorde Jai starkare. [---] Jag vet inte, kanske måste hon bli stark för att jag var svag? För att 

orka bära mig, en stund? Hon frågade aldrig något. Men hon hjälpte mig, då mörkret tätnade.” 

(s. 102) Efter att Maresi hjälpt Jai med hennes rädslor är det nu Jais tur att hjälpa Maresi, och 

detta leder till att deras relation når ett nytt djup: 

Var gång då ångesten blev för svår, utan att jag sagt något eller ens gjort ett ljud, kom en hand i 
mörkret och nuddade vid min. Jais. Hon fattade inte min hand utan lät mig gripa hennes, om jag 
ville. Jag höll hennes hand hårt, med tummen mot hennes handled, och hennes stadiga pulsslag 
blandade sig med mina och förankrade mig i denna världen.  

Med Jais hand i min kunde jag äntligen somna. (s. 103) 
 

                                                 
35 Holmberg, 2003 [1996], s. 112. 
36 Marleen S. Barr, Alien to Femininity – Speculative Fiction and Feminist Theory (New York; Westport, 
Connecticut & London, 1987), s. 43 f. 
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Jai är precis det Maresi behöver, och hon vet exakt vad hon skall göra för att hjälpa Maresi när 

det är som svårast. De finns där för varandra, villkorslöst. Vikten av detta steg i deras vänskap 

syns extra tydligt mot slutet av romanen, då Maresi bara har några dagar kvar innan hon skall 

lämna klostret: 

Förutom kläderna har Jai i hemlighet sytt mig en mantel av blodsnäcksrött ylle. [---] Hon ville inte 
riktigt se på mig när hon räckte fram den. 

”För Rovas kalla nätter”, sade hon bara och såg ut över havet. [---] 
”Men Jai”, var allt jag kunde säga. Sedan tog jag hennes hand och höll den, så där som hon höll 

min om nätterna när mörkret skrämde mig. Jag vet att hon tänkte på dem, precis som jag. Men jag 
tänkte därtill på att nu skall ingen hålla min hand om nätterna mer. (s. 199) 

 

I denna tysta stund mellan två vänner som vet att de snart skall skiljas åt tänker Maresi tillbaka 

på de där nätterna då Jai höll hennes hand och hjälpte henne att sova, och hon vet att också Jai 

tänker på dem. I Maresi är Jai Maresis viktigaste relation, och vice versa. 

Deras vänskap skildras dock inte helt utan de problem som kan uppstå mellan två 

individer. Den prövas särskilt då Jais far kommer för att ta tillbaka sin dotter tillsammans med 

andra i deras släkt och män han anställt. Som försvar lyckas Menos systrar och noviser att 

tillsammans skapa en storm genom att i en mystisk rit fläta och kamma sina hår för att stoppa 

männens skepp innan de hinner nå ön. Efteråt, då skeppet tycks ha försvunnit i stormen, tror 

alla att de är räddade – alla utom Jai. Maresi observerar dagen efter stormen hur den flicka hon 

då kallar vän inte ”slutit sig som en mussla denna gång”, utan hur hon istället är arg: 

”Ingen lyssnar”, sade hon. Hon började gå upp för trapporna med långa arga kliv. ”Här håller ni på 
och bekymrar er över hamnen och fruktträd.” Hon spottade ut ordet. ”Och du!” Hon snodde runt så 
plötsligt att jag gick in i henne. Vinden piskade hennes hår och hennes ögon var svarta. Jag backade 
ett steg ner för trapporna. 

”Du vet. Ingen annan vet, bara du och Mor och säkert en del av systrarna. Men du vet vad som 
skedde med Unai. Du vet vad far vill. Tror du att ni kommer undan, när han väl kommer? Tror du 
att han nöjer sig med att bara ta mig? Han kommer att hämnas på alla som hyst mig. Alla. Och du 
går och plockar drivved.” 

Hon snurrade runt och marscherade upp för trapporna utan att se sig om. (s. 124 f, kursiv i 
originalet.) 

 

Inte ens Maresi lyssnar på Jais oro eller tror på henne då hon säger att hennes pappa kommer 

att komma tillbaka. Maresi är den enda av noviserna Jai har vågat öppna sig för, och att Maresi 

inte lyssnar på henne är ett stort svek. Från och med denna scen börjar Jai ignorera Maresi, 

vilket Maresi i början inte förstår. Detta är första gången som Maresi och Jai bråkar, men också 

den enda. I Holmbergs diskussion om vikten av systerskap nämner hon både det negativa och 

det nödvändiga med konflikter. Hon argumenterar för att så länge kvinnor accepterar varandras 

olikheter är kritik och argumentation sinsemellan viktigt: ”Det viktiga är att kvinnor tillåter 

varandra att vara olika och inte sätter upp nya regler och begränsningar för vad som är möjligt 

att göra som kvinna. Det betyder inte att man måste acceptera allt vad andra kvinnor gör. Intern 
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kritik och konflikter är en förutsättning för växande.”37 Konflikten mellan Maresi och Jai blir 

inte långvarig. Det Jai ville ha av Maresi var hennes stöd, och då Maresi stödjer Jais oro den 

natt som männen trots allt tar sig in i klostret är allting glömt. De hinner aldrig prata om den 

avslutade konflikten mitt i kaoset, men deras återvunna vänskap syns tydligt när Maresi lämnar 

grottan för att undersöka vad som hänt deras vänner, och Jai säger farväl till Maresi med ord av 

systerskaplig kärlek: ”Var försiktig, Maresi. Syster min.” (s. 152) På detta sätt lyckades deras 

tillfälliga konflikt utveckla deras vänskap ytterligare, såsom Holmberg skriver. De behöver inte 

ens prata om tiden då de var ovänner, för oavsett vad som händer mellan dem är de varandras 

systrar.  

Marilyn Friedman beskriver i Communitarianism and Individualism vänner som ”people 

whom one chooses on one’s own to share activities and intimacies. No particular people are 

assigned by custom or tradition to be a person’s friends”.38 Vänner är de människor en väljer, 

olikt till exempel ens biologiska familj. Röda klostret är en samlingsplats och en fristad för 

kvinnor som kommer – ibland på flykt – från olika familjer och kulturer de inte valde själva, 

till en plats där de är välkomna att finna sin egen identitet och tillhörighet. Här kan de börja 

bygga en ny familj där de själva väljer vilka som är deras systrar. Maresi och Jai har hos 

varandra funnit en syster i alla bemärkelser utom den biologiska. Deras relation är inte alltid i 

balans, olikt vad den journalist som Turtschaninoff tog upp i sin artikel påstod, men den är 

realistisk på det sätt att bägge karaktärer får vara människor först.39 

 

3.1.3 Systerskapet 

Romanen skildrar inte bara Maresis och Jais vänskap utan ger också en inblick i hur flera olika 

karaktärer relaterar till varandra. Utan män finns bara andra kvinnor att se upp till, jämföra sig 

med och forma sig efter. Detta syns speciellt tydligt på karaktären Heo. Heo är en av 

smånoviserna och förhåller sig kontinuerligt till Maresi. Hon ser upp till Maresi, vill bli som 

Maresi och visar stor tilltro till henne. Detta skildras redan tidigt i romanen, strax före Jais första 

lektion. Maresi ansvarar för att öppna dörren till smånovisernas lärosal och för att se till att de 

håller sig lugna tills den syster som skall leda deras lektion kommer. När Heo är sen tvingas 

Maresi leta upp henne och en intressant konversation utspelar sig: ”’Skynda dig, Heo. Syster 

Nummel kommer snart och du vill väl inte få bannor?’ ’Du får ofta bannor’, sade Heo och reste 

                                                 
37 Holmberg, 2003 [1996], s. 123. 
38 Marilyn Friedman, ”Feminism and Modern Friendship – Dislocating the Community”, i Communitarianism 
and Individualism, red. Shlomo Avineri & Avner de-Shalit (Oxford, 1992), s. 113. 
39 Turtschaninoff, 2016b. 
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sig upp och stack sin lilla hand i min. ’Jag vill vara som du.’ Jag kysste hennes vita huvudduk. 

’Välj i så fall mina goda sidor, inte de dåliga.’” (s. 39) Detta trappas sedan upp under 

berättelsens gång. Vid ett par tillfällen uttrycker sig Heo som om hon tror att inget dåligt kan 

hända dem så länge Maresi finns där. Detta trots att Maresi själv ännu är ung och novis. 

Exempelvis under männens attack, då Maresi och Jai lett smånoviserna ner i kryptan i ett försök 

att rädda dem från männen, visar Heo stor tilltro till den unga Maresis förmåga att rädda dem: 

”Jag satte mig ner och Heo kröp genast upp i min famn. ’Kommer männen hit?’ frågade Ismi. 

’Var inte dum’, svarade Heo tryggt. ’Maresi är ju här. Inte vågar de. [...]’” (s. 145) Det faktum 

att hon är såpass säker på att de är i trygghet i kryptan, bara på grund av att Maresi är där med 

dem, visar hur mycket Heo ser upp till och tror på henne. Också de andra smånoviserna visar 

stor tilltro till Maresi då hon väcker dem före attacken: ”De var så vana att lyda mig, 

allesammans, att de satte sig upp och sträckte fram sina armar för att bli påklädda.” (s. 135) De 

är vana vid att Maresi ansvarar över dem och lyssnar på henne utan tvekan. 

Det är inte bara de yngre som visar stor tilltro till Maresi. Även de äldre systrarna gör det. 

Detta skildras dock inte lika ofta. Maresi blir till exempel flera gånger tillrättavisad och 

ifrågasatt av systrarna, vilket är förståeligt då hon är där för att lära sig av dem. (s. 12, 128 f & 

134 f) Men det finns än fler ögonblick där de äldre behandlar henne som en like, trots hennes 

unga ålder. Detta sker bland annat i relation till Mor, klostrets matriark. Vid ett tillfälle då de 

hamnar bredvid varandra frågar Mor varför Maresi ansvarar över smånoviserna, trots att det 

inte är hennes uppgift. Maresi svarar att hon tycker om det och att hon tror att de behöver henne, 

varpå Mor konstaterar: ”Hur som helst är du redan ansvarig för dem. [---] Om något händer vill 

jag att du tar hand om de små, Maresi. Jag ger dig dem i din vård.” (s. 70) Mor tror tillräckligt 

på Maresi för att ge henne ansvar över dem trots hennes unga ålder.  

Systerskapet kommer också fram genom sättet på vilket de alla tar hand om varandra och 

sättet de talar om varandra. Flera av karaktärerna beskriver de andra kvinnorna i klostret som 

sina systrar, även om alla inte är en ”syster” utifrån ordets betydelse för positionen syster inom 

klostersamhället. Jai likställer dem till exempel med hennes döda syster Unai då hon bestämt 

sig för att överlämna sig själv till sin far för att rädda resten av kvinnorna i klostret: ”Därför 

måste jag göra det [---]. För att jag är en av er. För att ni är mig lika kära som Unai.” (s. 150) 

Jai har vid det här laget kommit att se klostret som sitt hem, de som bor där som sina systrar 

och hon är beredd att offra allt för dem. Maresi lyckas dock övertyga Jai att låta henne 

undersöka vad som händer utanför kryptan istället: ”Men då måste du stanna hos de små. Hålla 

dem lugna och trygga. De är dina systrar nu, Jai.” (s. 150) Hela denna scen visar hur mycket Jai 

har utvecklats på kort tid och hur hon ser på sitt liv i klostret. I klostret har Jai skapat en ny 
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familj där hon själv fått välja vem som tillhör den. Kvinnorna i Röda klostret är hennes nya 

systrar i en värld där hennes biologiska syster Unai inte längre finns.  

Familjeaspekten av Röda klostret kommer också fram i sättet på vilket bland andra Mor 

talar om de som bor på ön. När hon försöker försvara Jai från hennes far konstaterar hon till 

exempel vid ett tillfälle: ”Hon är min dotter nu [...].” (s. 143) Mor fick sitt namn genom sitt 

band med Urmoderns ansikte Modern, men det är ett namn hon anammat även i betydelsen av 

att vara mor över Röda klostrets systrar och noviser. De är symboliskt hennes döttrar, på samma 

sätt som de symboliskt är systrar med varandra. Liknande band syns också mellan syster O och 

Maresi då Maresi blir hennes novis: ”[Hon] drog mig intill sig och tryckte mig mot sin beniga 

kropp. ’Maresi’, mumlade hon in mot min huvudduk. ’Du blir min novis. Kunskapens novis. 

Haggans. Så länge som jag får behålla dig här i Klostret är du min lilla flicka.’” (s. 190) Maresi 

är syster Os ”lilla flicka”, hennes dotter lika mycket som hennes novis. Syster Os uppgift är att 

lära Maresi allt hon kan, men deras relation är inte nödvändigtvis den mellan en lärare och 

dennes elev, de är en del i hela den familj som är kvinnorna på Röda klostret. 

När Maresi mot slutet av romanen beslutar sig för att lämna klostret visar hennes systrar 

tydligt hur mycket de uppskattar henne. Under hennes sista dagar i klostret anordnar de en 

avskedsfest i hennes ära, och morgonen därefter har de lovat att sjunga iväg henne: 

De kommer att stå på Klostrets gårdar och klä dess trappor när jag kliver i båten, och deras sång 
kommer att vagga mig ut i havet. Det blir som under måndansen, men denna gång får jag inte vända 
om i labyrintens mitt och återvända till dem. Denna gång måste jag fortsätta framåt, tills jag inte 
längre kan se eller höra mina vänner. Min familj. 

[---] 
Mina systrar är de, trots att jag själv aldrig kommer att bli syster här. Jag vet inte hur jag skall 

kunna leva vidare i världen utan deras skratt och vänskap. Men det måste gå. (s. 204 f) 
 

De säger alla hejdå till en syster eller en dotter, någon de ser upp till och uppskattar. De ser till 

att visa hur mycket Maresi betyder för dem. Systerskapet och den kvinnliga gemenskapen i 

Maresi står på många sätt i stor kontrast mot det problem Holmberg lägger fram om 

homosocialitet. Holmberg menar att män visar stor solidaritet mot andra män, men att kvinnor 

inte prioriterar kvinnor på samma sätt utan snarare gör detsamma som männen: prioriterar män. 

I Maresi visar kvinnorna enbart solidaritet för varandra och prioriterar varandra i varje vändning 

på en nivå som är ovanligt att läsa i skönlitteraturen. Även om de får ’en manlig allierad’ i Jais 

kusin Vinjan placeras han ändå sekundärt till de andra kvinnorna i narrativet. Kvinnorna i Röda 

klostret är en kollektiv matriarkal familj och de lägger all sin tilltro på varandra i första hand. 
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3.1.4 Allt för systerskapet 

Det enda tillfället då män tar en tydlig plats i romanen är då Jais familj invaderar Röda klostret, 

vilket leder till flera yttringar av systerskap. I Merlin’s Daughters kommenterar Charlotte 

Spivack hur kvinnliga hjältar ofta anammar en traditionellt ’manlig’ hjälteroll, men beskriver 

också hur dessa kvinnliga hjältar visar upp en mer nyanserad heroisk roll: 

In much sword and sorcery written by women, for example, female heroes play conventional male 
roles as warriors. Their emphasis is on physical strength, courage, and aggressive behavior. In the 
fantasy novels the female protagonists also demonstrate physical courage and resourcefulness, but 
they are not committed to male goals. Whether warriors or wizards, and there are both, their aim is 
not power or domination, but rather self-fulfillment and protection of the community.40 
 

Hon utvecklar även detta argument längre fram i boken: ”Whereas the traditional fantasy quest 

stresses the achievement of a power-oriented goal – kingship, empire, treasure – the feminine 

quest favors the quality and continuity of life and the vitality of relationships over mere victory, 

whether military or political.”41 Kvinnorna i Maresi är inte krigare och de kan inte direkt påstås 

besitta magiska krafter (även om magi förekommer), men deras motivationer är sådana som 

Spivack beskriver. De vill utvecklas som individer, umgås med sina vänner och, när Jais familj 

invaderar dem, beskydda klostret och de som bor där.  

I en särskilt intressant scen tar systrarna och noviserna skydd i Härdhuset efter att de sett 

ett skepp med beväpnade män på havet på väg mot Menos. Tillsammans skapar de en speciell 

ritual för att rädda sig från det anfall som kommer närmre. I denna ritual stillar de och skapar 

stormar med hjälp av sina hår: ”Vinden ylade till, rasande slungade den sig mot väggar, tak, 

fönster, den slängde upp den stora marmorsdörren så att den brakade i väggen. Templet var fullt 

av vitklädda kvinnokroppar som stampade, svängde och vred sig, och ju snabbare håren 

piskade, dess mer ylade vinden.” (s. 119) Det är en magisk händelse, även om kvinnorna själva 

inte har magiska förmågor. Händelsen förklaras egentligen aldrig, men baserat på hur de 

ständigt lär sig hur nära de står Urmodern kan detta band underförstått tänkas vara det som 

skapade stormen. Stormen räddar klostret från Jais familj, åtminstone för ett tag, då skeppet 

försvinner i stormen. För att beskydda klostret går de alla ihop i en systerskaplig, magisk ritual. 

Med en sådan kraft och med ett sådant band till en gudinna skulle systrarna i klostret kunna 

betraktas besitta mycket makt, men som Spivack skriver använder de den kraften enbart för att 

beskydda sitt samhälle och varandra. 

Flickorna och kvinnorna i klostret undviker dock inte våld helt. Den ovan nämnda ritualen 

kan vid första anblick verka oskyldig, men då männen inte lyssnar till deras varning, genom 

                                                 
40 Spivack, 1987, s. 8. 
41 Ibid., s 164. 
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den först skapade stiltjen, skapar de en storm såpass farlig att den förstör männens skepp och 

även flera av klostrets egna byggnader. Männen överlever trots det och tar sig till Röda klostret, 

men i slutet överlever enbart fem stycken: tre av de män Jais far anställde, Jais kusin Vinjan 

och Vinjans far. Jais far är första offret då Jai knuffar honom över muren och nerför den klippa 

klostret ligger på. (s. 170) Maresi dödar resten av dem med Haggans hjälp, genom att öppna 

Haggans dörr och låta henne dra ner dem i hennes dödsrike. (s. 176 f) 

I Marleen S. Barrs analys av det hon kallar ”Immortal Feminist Communities” illustrerar 

hon skillnaden mellan två novellers och två romaners skildringar av det feministiska, fantastiska 

samhället utifrån ”least fantastic feminist” och ”most fantastic feminist”, där genrens mest 

radikala feminister ”wage outside war against men” och de minst radikala till exempel både 

gifter sig och får barn med män.42 Barr placerar novellen ”Houston, Houston, Do You Read?” 

(1976) av James Tiptree Jr. som den näst mest radikala av de fyra. Tiptree skildrar ett samhälle 

där kvinnorna inte behöver män för att fortplanta sig men som ändå lever i frid med de män 

som lever utanför deras gränser, olikt i hennes mest radikala exempel The Female Man (1975) 

av Joanna Russ. Trots att Tiptrees novell är mindre radikal än The Female Man, tar kvinnorna 

ändå till våld då deras samhälle hotas: ”Its conclusion implies that due to necessity – not malice 

– the women murder the three male astronauts who intrude upon their feminist community.  

[---] Like the Athsheans who are forced to kill human males in Ursula Le Guin’s The World for 

World Is Forest, Tiptree’s women also kill to protect their society from harmful invaders.”43 

Tiptrees kvinnor är inte fientliga mot män men väljer att döda dem för att skydda sig 

själva, likt kvinnorna i Maresi. Turtschaninoff skapar inte ett alternativ för Menos kvinnor att 

föda barn utan män – likt Tiptree – men när det kommer till deras relation till män påminner 

det mycket. Kvinnorna i Röda klostret exkluderar männen, men bedriver samtidigt handel med 

dem och ger dem även tillträde vid akuta fall. Men när de inkräktar utan tillstånd eller rent av 

anfaller dem försvarar kvinnorna sig själva och sitt samhälle, med våld om inget annat hjälper. 

Barr håller ur det perspektivet med Spivacks tidigare argument om att kvinnor i fantasy-

litteratur, krigare eller ej, främst motiveras av att skydda sina feministiska samhällen snarare 

än, till exempel, av makt.  

Direkt användning av våld sker dock som konstaterats bara i undantagsfall. Vanligare är 

att kvinnorna uppvisar självuppoffring och passivt motstånd för att skydda varandra. Efter att 

ha försökt bli av med männen med våld utan att lyckas tvingas kvinnorna i Röda klostret försöka 

beskydda klostret och varandra på alternativa sätt. De tar hand om varandra, ställer upp för 

                                                 
42 Barr, 1987, s. 6. 
43 Ibid., s. 8. 
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varandra och är till och med beredda att offra sig själva för att rädda varandra. Detta börjar 

synas tydligt under männens attack.  

Det är när Maresi finner systrarna och de äldre noviserna i Rosens tempel, där männen 

håller dem inlåsta under attacken, som motivet självuppoffring börjar synas extra tydligt i 

romanen. Genom ett fönster i templet observerar Maresi hur Mor vägrar berätta var Jai är trots 

hot och slag, och hur Joem rusar fram till och griper tag i Cissil då en av de män Jais far hyrt 

väljer ut henne efter att fadern gett dem tillstånd att göra vad de vill med kvinnorna. (s. 158 ff) 

Maresi tror först att Joem kommer att avslöja var Jai är för att rädda Cissil, men Joem förvånar 

henne: ”Joem ställde sig framför Cissil. Jag kunde inte se hennes ansikte, men hon bredde ut 

sina armar, dolde Cissil för mannens blick. ’Ta mig’, sade Joem.” (s. 161) Joem visar i denna 

scen ett stort mod och en vilja att offra sig själv och sin kropp för att rädda Cissil från att bli 

våldtagen och männen från att hitta Jai. Joem och Jai skildras aldrig som nära vänner, utan 

beskrivs enbart äta mat tillsammans då Jai och Maresi är ovänner. Men trots detta avslöjar 

varken hon eller någon av de andra kvinnorna i Rosens tempel var Jai är. Joem tvingas dock 

aldrig leva upp till detta offer eftersom Rosen avbryter genom att springa upp på podiet och 

slita av sig sina kläder: ”Hon var så vacker att ingen i Templet kunde slita sina ögon från henne. 

Jag såg det männen inte kunde se: hon var inte längre Rosens tjänare. Hon var Gudinnan själv, 

hon som kan allt om kvinnokroppens hemligheter, och strålglansen gjorde att alla som såg 

henne var i hennes makt.” (s. 162) Med en röst som inte längre är Rosens egen erbjuder hon sig 

själv i Cissils, i Joems och i alla de andra kvinnornas plats. Flera uppoffringar sker efter det i 

deras vägran att avslöja sina systrar. Ingen av dem dör i slutänden, men händelsen leder till att 

Rosen blir gravid och att bland annat Mor alltid kommer att ha ärr som en evig påminnelse om 

händelsen. 

Kvinnorna i Röda klostret har inga vapen och har aldrig lärt sig slåss. De lever i Röda 

klostret för att bevara Urmoderns kunskap, lära sig den och annat viktigt, som läkekonst. Mot 

männens dolkar och svärd har de inget annat försvar än list och Urmoderns kraft, som under 

dessa händelser var som svagast. (s. 136) Detta lämnar kvar väldigt få alternativ för överlevnad. 

Deras enda hopp är att vägra, dra ut på tiden och i slutänden offra sig själva för att rädda sina 

medsystrar. Ingen av mina källor diskuterar självuppoffring eller solidaritet för systerskapet. 

Kanske är det svårt att skildra och kräver en särskild typ av miljö, likt den i Röda klostret, eller 

kanske är det helt enkelt för ovanligt, likt skildringar av systerskap i litteraturen i allmänhet. 

Skildringar av kvinnors offer för sin familj är inte på något sätt ovanligt, och ur det perspektivet 

är det också värt att nämna att Turtschaninoff på sätt och vis bekräftar den traditionella bilden 

av den omvårdande ömsinta kvinnan som offrar av sig själv för andra. Men en viktig skillnad 
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är att denna uppoffring i Maresi inte är för ett eget barn eller en partner, utan för andra jämlika 

kvinnor. Att skildra män som offrar sig för sina icke-biologiska bröder i strid, till exempel, är 

inte ovanligt – men kvinnor som offrar sig själva för andra kvinnor som inte tillhör hennes 

biologiska familj är ovanligt. En förklarning till detta kan vara just det problem som diskute-

rades i uppsatsens inledning: det finns en brist på genuina berättelser om kvinnlig vänskap.  

Sharon Ross förklarar i Women in Science Fiction and Fantasy – Volume Two varför 

skildringar av kvinnlig vänskap är extra viktig i fantasygenren: 

First, science fiction and fantasy often deal with the concept of possibility, asking how our lived 
reality might be different, even better. Second, feminism has been first and foremost about 
collectivity: the possibilities that emerge when women come together to effect change.44 

 

Detta är också varför Maresi är banbrytande och viktig i den här aspekten. Romanen skapar nya 

perspektiv och nya möjligheter för ett kvinnoidentifierat narrativ, och skildrar en berättelse där 

kvinnor i olika åldrar går ihop och arbetar för att överleva en svår situation. Deras uppoffringar 

har mindre att göra med en idé om vissa kvinnliga egenskaper och mer att göra med deras 

systerskapliga band. I ett matriarkat likt det i Maresi, där de är beredda att offra allt för varandra, 

skapas alla möjligheter för en ny slags skildring av vänskap mellan kvinnor. 

 

3.1.5 Kvinnoidentifierad och separatistisk 

Det går inte att diskutera Carin Holmbergs teorier om kvinnors förhållningssätt till mäns makt 

utan att påpeka att Holmbergs texter diskuterar samtiden i den verkliga världen. Maresi lever i 

en fiktiv forntida fantasyvärld där kvinnors situation är sämre än de omständigheter som 

Holmberg diskuterar. Röda klostrets isolation skapar också en helt egen, intressant förutsättning 

för en analys av kvinnornas förhållningssätt till mäns makt, men generellt rör sig Röda klostret 

och kvinnorna i romanen mellan det kvinnoidentifierade förhållningssättet och det essentialist-

iska förhållningssättet. Speciellt det kvinnoidentifierade förhållningssättet är svårt att undvika 

då inget alternativ existerar. Som tidigare nämnts argumenterar Holmberg emot idéen om att 

kvinnoidentifierade kvinnor är separatistiska, vilket i grund och botten också stämmer i 

romanen, men i och med att män är förbjudna från ön får det kvinnoidentifierade förhållnings-

sättet i Maresi en mer radikal separatistisk nyans. Kvinnorna på ön har inga män att förhålla sig 

till, så närmast per automatik blir relationerna de har med varandra viktigast. Många på ön har 

dock inte valt att komma dit frivilligt och därför är det också svårt att tolka hur de olika 

kvinnorna individuellt förhåller sig till mäns makt, eller hur de skulle förhålla sig till den om 

                                                 
44 Sharon Ross, ”Female Friendship”, i Women in Science Fiction and Fantasy – Volume Two: Entries, red. 
Robin Anne Reid (Westport, Connecticut & London, 2009), s. 116. 
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män var närvarande. De flesta som lever där verkar mycket nöjda med sin isolation och de 

diskuterar aldrig män. Enbart Jai tar upp sin far ibland och Maresi tänker ibland på sin egen far, 

främst på hur god han var till skillnad från Jais far. (s. 49) 

Det essentialistiska förhållningssättet till mäns makt märks särskilt i deras trosuppfatt-

ning. Vid flera tillfällen understryks det att kvinnor i allmänhet, och i synnerlighet de på ön, har 

en särskild relation till Urmodern, och att det är de som vet sanningen om Urmoderns tre 

ansikten. De får inte klippa håret eftersom de lärt sig att deras styrka finns i deras hår och 

Ursystrarna ansåg att ”kvinnors månadsblödningar har magiska krafter”. (s. 17 & 79) Janice C. 

Crosby kommenterar denna tendens till essentialism i fantasylitteratur skriven av kvinnor i 

Women in Science Fiction and Fantasy: 

Feminist utopian fantasy has often operated on the theory, espoused by many feminists in varying 
degrees, of essentialism – the idea that women are inherently different from men and that these 
differences, such as nurturing and primacy of relationships, which have been denigrated by 
patriarchal society, are in fact superior to traditionally masculine traits. In fantastic literature, this 
belief has resulted in various female utopian societies, many lesbian in nature, which either exclude 
or minimize the presence of males through various means.45 
 

Kvinnorna på ön prioriterar varandra eftersom det inte finns män att prioritera. Isolationen 

skapar på det sättet mycket intressanta förhållanden kvinnorna emellan istället för i relation till 

män.46 Själva isolationen är ett ställningstagande till mäns makt, men i den intima matriarkala 

miljön som är Röda klostret existerar kvinnorna i en sfär av jämlikhet och jämställdhet utan en 

könsmaktsordning att behöva förhålla sig till. Det är det yttersta systerskapet. 

 

3.2 Modern, Jungfrun och Haggan  

3.2.1 Urmoderns tre ansikten 

Flickorna och kvinnorna i Röda klostret tror på Urmoderns tre ansikten: Modern, Jungfrun och 

Haggan. Alla dessa är gudinnor som anammar tre kvinnliga arketyper, en tendens inom 

fantastisk litteratur: ”In relation to the Triple Goddess archetype, these three aspects are easily 

identifiable as the Maiden, the Mother, and the Elder or Wise Woman respectively […].”47 

Maresi följer denna tendens med alla tre ansikten: Modern och Jungfrun har arketyperna i 

namnet, och Haggan är kunskapens härskarinna. Turtschaninoff har dock utökat betydelsen av 

de olika ansiktena till att representera mer än enbart dessa tre kvinnliga arketyper. Detta syns 

särskilt när det gäller Haggan, som främst är erkänd som härskare av dödsriket snarare än 

                                                 
45 Janice C. Crosby, ”Feminist Spirituality”, i Women in Science Fiction and Fantasy – Volume One: Overviews, 
red. Robin Anne Reid (Westport, Connecticut & London, 2009), s. 249, kursiv i originalet. 
46 Turtschaninoff skildrar dock inte en sexuell dimension i deras relationer, utan fokuserar på platoniska vänskaper. 
47 Shinn, 1986, s. 153. 
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kunskapen, men också hos Jungfrun som i Maresi inte bara skildras som oskulden. Thelma J. 

Shinn analyserar just ”the Maiden” närmre: ”With the omnipresent influence of patriarchal 

definition, however, the Maiden has been seen as sterile, her sexual freedom confined by the 

glorification of virginity and her personal freedom granted only inasmuch as children are 

allowed some freedom from gender specification – as a tomboy, for instance […].”48 Det är just 

denna idé om den sterila oskulden som Turtschaninoff nyanserar i Maresi: 

Det är ett annat namn för Jungfrun, den del av Urmodern vars kunskaper handlar om livets början 
och kvinnokroppens heliga kraft. I många samhällen ses Jungfrun endast som en oskuld, men vi här 
i Klostret vet bättre. Kvinnokönets hemligaste mysterier tillhör Jungfrun. Hon är frö och planta. 
Modern, Havva, är liv och frukt och Haggan är död och förstörelse. (s. 104 f) 

 

Jungfrun är alltså inte en representation för oskulden, även om flera kulturer inom samma 

fiktiva värld tolkar henne så. Hennes kunskaper handlar snarare om den kvinnliga kroppen i 

sig. Jungfruns högsta tjänare Rosen blir till och med gravid och föder ett barn mot slutet av 

romanen, vilket går helt emot den bild av Jungfrun som Shinn presenterade ovan. (s. 201) Efter 

att hon fött barnet konstateras det dock att Rosen inte längre kommer att fortsätta att tjäna 

Jungfrun i framtiden, men detta motiveras vara mera på grund av att hon som mor nu ”har fått 

ta del av ett annat av Urmoderns mysterier”, och att någon som fött ett barn står Urmoderns 

ansikte Modern extra nära. (s. 202) Hennes oskuld tas aldrig upp som ett krav för att tjäna 

Jungfrun, varken före, under eller efter graviditeten.  

Turtschaninoff skildrar dessutom dessa tre arketyper som olika ansikten, eller olika delar, 

av samma gudomliga entitet: ”Runt om i världen tillbes olika sidor av Urmodern, hos somliga 

folk är det Jungfrun som dyrkas, hos andra är det Modern. Några få tillber Haggan. Vi i Klostret 

känner till sanningen om Urmodern: att hon är alla tre. Här finns alla hennes sidor lika 

närvarande.” (s. 74 f) Jungfrun, Modern och Haggan är en och samma gud, bara olika aspekter 

av henne. Detta förnyar trippel-gudinna-tendensen ytterligare, då alla dessa arketyper är delar 

av samma Gudinna.  

Urmodern och hennes tre ansikten är mycket närvarande i romanens narrativ. I en 

realistisk roman är religion ofta mer begränsat i sina möjliga skildringar då det finns många 

åsikter kring både religion och tro. Shinn menar detsamma: ”The realistic fiction of today, 

however, is locked into current perceptions of reality – to, if you will, our cultural myths. 

Fantastic literature, on the other hand, has always been open to alternatives.”49 Tro kan vara 

ytterst närvarande, men böcker där en gudom direkt eller indirekt har inverkan på händelser ses 

sällan som verklighetsförankrade eller realistiska. I fantasy skapar författaren världen och kan 
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49 Ibid., s. xi. 



 

27 
 

därför också skapa en gudom som inom berättelsens ramar absolut existerar och styr romanens 

utveckling. Gudinnan får därför också en stor betydelse för och påverkar direkt karaktärernas 

öden. Hon påverkar vem som blir vilket ansiktes tjänare, hon beskyddar kvinnorna på ön när 

det behövs och efter Måndansen börjar Urmoderns ansikte Haggan till och med att tala direkt 

till Maresi. (s. 96 f) På detta sätt bekräftas Urmoderns närvaro i narrativet kontinuerligt. 

Den matriarkala tron och religionen påverkar således Maresi och de andra i klostret 

enormt. Tron står för byggstenarna för både karaktärsutveckling och handling. Den påverkar 

deras klostersamhälle, det liv de lever där och deras gemenskap. Gudinnan syns överallt genom 

hela romanen: i karaktärernas språk, i de ritualer de gör och i den kunskap de lär sig. Eftersom 

Urmodern är så närvarande och så direkt påverkar karaktärernas liv är detta ett intressant och 

nödvändigt perspektiv att analysera som en förutsättning för systerskapet. 

 

3.2.2 Tron och klostersamhället 

Som tidigare konstaterats är hela det matriarkala samhället på Menos uppbyggt runt religion, 

tro och en idé om att bara de vet sanningen om vad, eller vem, Gudinnan egentligen är. 

Kvinnorna på Menos framställs också som att de har en särskild relation till Urmodern – 

förutom att det är de som vet ’sanningen’ om henne har de även hennes särskilda beskydd.  

(s. 20) Detta talas det om i myter och i legender om Ursystrarna. Maresi berättar till exempel 

vid ett tillfälle om hur Menos och Ursystrarna blev attackerade några år efter att systrarna hittat 

ön, och om hur mystiska saker då skedde. Då hon berättar om hur sju jättelika kvinnor klev ner 

från berget och dödade de attackerande männen med stora stenblock frågar Heo var 

jättekvinnorna kom ifrån, på vilket Maresi svarar: ”Jag vet inte, Heo. Kanske var det ön som 

frammanade dem. Kanske kunde Ursystrarna mer än vi vet om.” (s. 59 ff) Urmodern syns i 

allting systrarna i Röda klostret gör. Hon är inte bara en oåtkomlig entitet, utan står nära ön och 

öns kvinnor. Urmodern beskyddar dem särskilt, och självaste ön återkommer i deras berättelser 

som helig, med förmågor att skapa under och beskydda sig själv. Denna plats är inte bara ett 

klostersamhälle, skapat i dedikation till en gudom, utan en plats av gudomlig närvaro. 

Deras religion är också orsaken till deras isolation från män och utgör grunden för 

förekomsten av deras matriarkat. Ursystrarna kom från början till ön för att fly undan de män 

som i deras hemländer utnyttjat Urmoderns kraft och kunskap, och då de sedan upptäckte att 

Menos var heligt beslöt de att inga män fick komma till ön. (s. 73 ff) Shinn diskuterar i Worlds 

Within Women hur många kvinnliga fantastikförfattare skildrar en gudinnetro som en kritik av 

dagens patriarkala religioner genom att beskriva den i stark kontrast till, exempelvis, 

kristendomens dualism. Hon skriver att denna dualitet inte finns i forntida myter, och att detta 
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även tar uttryck i den litteratur som är inspirerad av dessa. Fantastisk litteratur av kvinnliga 

författare ställer inte frågan om absolut godhet och ondska, utan denna ersätts med nya narrativ 

om en balans som stödjer bevarandet och förbättringen av samhälle, kommunikation och 

ekologi.50 Turtschaninoff för ett liknande narrativ, även om majoriteten av männen som 

attackerar dem av förklarliga anledningar beskrivs som ondskefulla. Hon ställer däremot inte 

Röda klostrets tro emot en annan, patriarkal sådan – åtminstone inte tydligt. Under en lektion 

berättar syster O att ”[m]ånga människor i de kända länderna tillber falska gudar. De gör hjältar 

ur legenderna till gudar eller ber till stora vidunder i haven eller gör gudar i sin egen avbild och 

offrar till dem”, men det påpekas också att flera kulturer tillber olika sidor av Urmodern. (s. 72) 

Dessa andra tolkningar av Urmodern, och dessa andra religioner, diskuteras dock inte närmre 

och framställs inte som ett problem som drabbar Röda klostret då kvinnorna där inte behöver 

bemöta dessa andra religioner i sin isolation. Inte heller Jai nämner någon gång vad hon tror på, 

utan lär sig istället denna nya tro utan att ifrågasätta den. De tror sig dock vara ”väktare av 

Urmoderns kunskap”, och anser att de särskilt är ansvariga för att både bevara hennes kunskap 

och att föra den vidare utanför Menos gränser. (s. 75 & 42 f) Det skildras således inte någon 

konflikt med andra religioner, men deras ’sanna’ tro bör enligt dem spridas. 

I princip allt de gör i Röda klostret cirkulerar på ett eller annat sätt runt deras tro. De 

klipper ej håret då deras styrka finns i det, noviserna spenderar dagarna med att lära sig om den 

kunskap som Ursystrarna stal (även om de också lär sig mycket allmänt, som djurskötsel och 

renlighet) och de sysslor och uppgifter som systrarna ansvarar för har alla en relation till några 

av Urmoderns ”mysterier”. Härdens tjänare ansvarar till exempel för att hålla elden brinnande 

på Härden och att offra till Modern. Det är även Urmodern som väljer vem som blir novis till 

vilken syster, vilket skildras då Maresis vän Ennike blir utvald att bli Rosens (Jungfruns 

tjänares) novis. Maresi, Ennike och Jai blir inbjudna till Rosens tempel av Rosen för att hjälpa 

henne putsa Templets heliga föremål. Redan när de skall kliva in templet börjar de märka att 

något är annorlunda med Ennike. Hon kliver obekymrat in medan både Maresi och Jai måste 

bli inbjudna. Väl där inne hittar Ennike de heliga föremålen omedelbart, utan Rosens 

instruktioner, och när Rosen börjar ställa frågor vet Ennike saker om Jungfrun som ingen av 

dem lärt sig tidigare. (s. 106 ff) På detta sätt bekräftas Ennikes relation till en av Urmoderns 

sidor, och på detta sätt bekräftas också klostrets kvinnors relation till Urmodern kontinuerligt.  

Shinn beskriver detta band mellan gudinnan och hennes tjänare: ”The Goddess threatens 

us as the devouring Mother when we deny our own humanity or that of Her other children; for 
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those of us who learn from Her and consider what She has taught when we make our individual 

choices, however, she offers us Sisterhood […].”51 Genom deras tro och ett klostersystem 

skapas således en gemenskap av att vara ”Urmoderns döttrar”. (s. 107) De är alla beskyddade 

av henne och de har alla en gudomligt utvald uppgift eller funktion i klostret, med undantag för 

de noviser som ännu inte blivit utvalda åt en syster. Det är också genom deras klostersamhälle 

som den tidigare nämnda familjeaspekten av deras systerskap träder in, även i deras tjänster. 

Som tidigare nämnt kallas en tjänare till Urmodern en syster och deras högsta tjänare kallas för 

Mor. Systerskapet kommer därför redan i grunden från deras religiösa samband, deras nya 

familj. Det är den andra definitionen av systerskap i det tidigare använda citatet av McNaron: 

”[T]wo or more women, related by blood, adoption, marriage, or religious commitment and 

service […].”52 Detta skapar även en relativt jämställd maktbalans. Crosby diskuterar detta i 

”Feminist Spirituality”: 

Key variants of the concept of the centrality of the Goddess and the democratization of spiritual 
leadership result in a range of practices. For example, a group may be led by a High Priestess, but 
all women are considered priestesses; groups that include men view all men as priests. Dianic Wicca, 
however, is characterized by focus solely on the Goddess, with only female participants; some 
Dianic groups are lesbian and separatist, creating a solely gynocentric focus and space for 
participants.53 
 

Röda klostret kan här ses som en kombination av dessa två exempel. Deras tro är gynocentrisk 

och deras klostersamhälle är separatistiskt, men de är också öppna för män vid tillfälle, och lär 

också ut att deras kunskap bör spridas utanför Menos. 54  Viktigare att diskutera är dock det 

första exemplet som Crosby presenterar. I Maresi ses Mor som den viktigaste av Urmoderns 

tjänare, Rosen som den näst viktigaste. Men i slutänden har båda uppgifter som är deras unika 

ansvar, och Turtschaninoff skildrar aldrig Mor som auktoritär över de andra kvinnorna i klostret 

– med undantag för vid de ritualer som hon ansvarar över och vid attacken, då hon kliver fram 

när männen vill tala med kvinnornas ledare. (s. 158) Förutom vid dessa undantagsfall 

understryker Turtschaninoff istället vid flera tillfällen att alla i klostret är jämlikar. Detta syns 

bland annat då Maresi visar Jai runt och de når Härdhuset: ”’Vi äter alla samma sak här’, sade 

jag medan jag gick fram mot Härdhusets dörr. ’Från yngsta novis till systrarna och Mor själv. 

Bara systrarna i Ensliga templet äter på annat håll.’” (s. 23) Det som i slutänden skiljer dem åt 

är huruvida de är novis eller syster, samt hur nära Urmodern de tjänar. Detta värdesätts dock 

aldrig utan vikten ligger snarare vid att varje person skall finna den relation till Urmodern som 

                                                 
51 Shinn, 1986, s. 193. 
52 McNaron, 1985, s. 3, min kursiv. 
53 Crosby, 2009, s. 243, kursiv i originalet. 
54 Gynocentrism är ett dominant eller ett exklusivt fokus – medvetet eller omedvetet – på kvinnan, som då sätts i 
centrum för till exempel ens världssyn, ens kultur och ens historia. 
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passar henne som individ bäst. (s. 52 f) Detta stödjer också det som Turtschaninoff skrev i The 

Bookseller: ”Women stab each other in the back when they are powerless. When the only way 

to climb, to gain control over your life or gain access to power you are otherwise denied, is to 

step on others. When everyone is equal, there is no need to do so.”55 Röda klostret är ett jämlikt 

samhälle, där alla är lika mycket värda oavsett vilken position och tjänst en har. Skillnaden 

ligger snarare i hur respektfullt man behandlar en person.  Chansen att Maresi skulle ifrågasätta 

Mor eller Jungfrun är till exempel mindre än syster Nummel eller syster Loeni, men detta 

betyder inte att hon inte ifrågasätter dem alls. På detta sätt påverkar deras tro på en matriarkal 

religion direkt och indirekt deras klostersamhälle, och skapar viktiga förutsättningar för att 

skildra systerskapet i fiktionsvärlden. 

 

3.2.3 Den matriarkala religionen och systerskapet 

Oavsett var kvinnorna i Röda klostret kommer ifrån har alla den matriarkala religionen 

gemensamt. Deras gemensamma religion skapar på så sätt en gemenskap och en tillhörighet 

runt en gemensam nämnare. Detta syns i deras återkommande samtalsämnen. Som tidigare 

nämnt i avsnitt 3.2.2 diskuterar de sinsemellan sin tro och berättar historier relaterade till den 

då de umgås. De har alla olika anledningar till varför de kom till klostret, och kommer alla från 

olika kulturer och länder – men historierna om klostrets början och berättelser om Urmodern är 

något som alla kan relatera till på ett eller annat sätt. Den matriarkala religionen som något 

gemensamt för alla flickor och kvinnor i Röda klostret skapar därigenom en grund utifrån vilken 

systerskap mycket enklare kan växa. Den är därför också viktig att diskutera ytterligare som en 

relevant förutsättning för skildringen av systerskap. Då religionen och tron redan har diskuterats 

övergående tidigare i uppsatsen kommer många tidigare exempel och diskussioner att tas upp 

igen i detta avsnitt, men denna gång ur ett nytt, mer fördjupande perspektiv. 

Också Janice C. Crosby menar att det finns en koppling mellan Gudinnan och 

systerskapet, och argumenterar för denna genom ett exempel på en skildring av systerskap: 

The Free Amazon or Renunciate series […] connect the idea of sisterhood with the meaning of the 
Goddess. Though deemed ”Free Amazons” by the people of patriarchal and caste-conscious 
Darkover, Renunciates, as the name implies, find freedom by renouncing all caste privilege, support 
by men, and obligation to childbearing, in exchange for personal freedom, living by their talents, 
and being bound only by the oaths of sisterhood.56 
 

Genom deras gudinnecentrerade religion – och i säkerheten på Menos – får Maresi och hennes 

systrar möjligheten att leva fria och att vara som de vill. De kan utveckla individuella 
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färdigheter men också lära sig sådant som gör att även världen utanför Menos öppnar sig för 

dem. Den enda plikt de har är till klostret, till Urmodern och till systerskapet. De har till exempel 

en plikt att gå i skolan, att lära av sin utvalda syster och att hedra Urmodern genom sitt 

klosterarbete. Denna plikt tycks alla i Klostret respektera. De respekterar varandra, klostrets 

system och Urmodern – och förlitar sig på alla tre. Detta märks vid alla de tidigare diskuterade 

uppoffringar de gör för varandra under männens attack. Då Rosen offrar sin kropp för att rädda 

sina systrar sjunger resten av kvinnorna och flickorna i Templet Rosens sång i respekt och 

solidaritet för sin syster och för Jungfrun. (s. 163) Både Rosens handling och hennes systrars 

sång är starkt kopplade till deras tro. I en hemsk situation finner de alla styrka i varandra och i 

Urmodern.  Rosen beskyddar sina systrar och klostret genom att lita på Urmodern och låta 

Gudinnan tala genom henne. Hennes systrar stödjer i sin tur Rosen med en sång som hyllar 

både Rosen och Jungfrun som ett tack för och som ett stöd under deras offer. I denna rit av 

solidaritet och systerskap finner de styrkan tillsammans i sin tro på Urmodern och på varandra.  

Ett annat perspektiv på hur tron påverkar systerskapet är i hur den matriarkala tron 

påverkar deras sätt att se på sig själva som kvinnor. Som tidigare diskuterat ifrågasätter Maresi 

aldrig sin styrka som kvinna, till skillnad från Jai – och som tidigare nämnts i avsnitt 3.1 är 

klostrets isolation och det matriarkala klostersamhället en stor anledning till detta. Deras tro har 

däremot en ännu större påverkan. Det är bland annat genom den som deras förhållningssätt blir 

som mest essentialistiskt och bejakande av en särskild kvinnlighet. Redan tidigt i romanen 

påpekar syster O att ”[a]lla kvinnor har av Urmodern i sig”. (s. 73) Detta synsätt påverkar 

oundvikligen deras syn på sig själva som kvinnor. Det faktum att de till exempel får lära sig att 

de inte får klippa sitt hår för att deras kraft ligger i det, och att de senare i romanen faktiskt även 

lyckas skapa en storm genom en ritual som involverar deras hår stärker detta förhållningssätt. I 

ett kapitel i romanen läser Maresi några av Ursystrarnas gamla texter:    

Ett annat kapitel handlade om kvinnors visdomsblod och vilka användningsområden det har. Där 
stod också att vissa ritualer endast bör utföras av en kvinna som behåller sitt visdomsblod. Jag var 
tvungen att fråga syster O vad visdomsblod är, och hon sade torrt att Ursystrarna trodde att kvinnors 
månadsblödning har magiska krafter. (s. 79) 
 

Även här syns det tydligt hur stor plats kvinnan och det som anses kvinnligt har i deras religion. 

Den är matriarkal, inte bara genom en kvinnlig gudom, utan också i hur kvinnor framställs i ett 

nästan magiskt sken i själva tron. Citatet ovan, baserat på syster Os ”torra” svar, tyder dock 

också på att klostret med tiden gett upp några av de mest gynocentriska idéerna, eller åtminstone 

är kritiska till dem. Dessa idéer står däremot för klostersamhällets och trons grund, och påverkar 

således romanens nutid oavsett hur attityden ändrats över tid.  
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Holmberg skriver att en tendens som skapar skiljelinjer och hindrar systerskapet är att 

dela upp kvinnor i ”normala” och ”avvikande” kvinnor, till exempel lesbiska, ragator och 

misshandlade kvinnor.57  Hon skriver: ”I stället för att se vad som förenar kvinnor i ett 

manssamhälle förstorar man de drag som skiljer dem åt.”58 I Maresi står plötsligt kvinnan, och 

det kvinnliga, outtalat över mannen, som inte ens är tillåten på ön. Det de har gemensamt och 

det som förenar dem (deras kön) är nu ett band som förstoras och förstärks, och det som skiljer 

dem åt är mindre relevant och ses snarare som individuellt. Det finns alltså inga ”skiljelinjer” 

mellan dessa kvinnor som hindrar deras vänskap. Det enda som hindrar dem från att skapa band 

med varandra är deras egna åsikter om varandra som personer. Jai är i början av romanen till 

exempel inte van att se på kvinnor som starka, men under hennes tid i ett matriarkat som tror 

på en matriarkal religion ändras hennes attityd långsamt. Allt eftersom tiden går börjar hon tro 

allt mer på sig själv och skapar då allt fler band med olika flickor i klostret. 

Systerskapet, deras gemenskap och den tidigare diskuterade känslan av jämställdhet 

stärks också genom den mängd av olika religiösa riter som skildras genom romanen. Dessa är 

relevanta eftersom det är under riterna som majoriteten av kvinnorna i Röda klostret är samlade 

i enighet och i gemensam tro. Maresi reflekterar vid ett tillfälle över tanken på att lämna 

Klostret: ”Men jag visste att då skulle jag vara tvungen att lämna Klostret. Lämna alla mina 

vänner, lämna morgontvagningen, måndansen, lektionerna.” (s. 52) Just måndansen är en av de 

största riterna som skildras i Maresi, och är även något som (likt i exemplet ovan) tas upp flera 

gånger då Maresi tänker på ön och gemenskapen där. Den tas också upp i det i avsnitt 3.1.3 

tidigare diskuterade citatet från dagen innan Maresi lämnar klostret, då hennes systrar har lovat 

att sjunga iväg henne: ”Det blir som under måndansen, men denna gång får jag inte vända om 

i labyrintens mitt och återvända till dem. Denna gång måste jag fortsätta framåt, tills jag inte 

längre kan se eller höra mina vänner. Min familj.” (s. 204) Måndansen är en dans där de ”ärar 

[...] Urmodern och dansar för världens fruktbarhet och dödens och livets oövervinnerliga 

förening”: 

Vi stod på rad, systrar och noviser om vartannat, och Mor gick till sin plats först i ledet och 
började sjunga. [---] 

En efter en stämde systrar och noviser in i sången och dansade genom labyrinten. Alla dansade 
på sitt eget sätt och alla bidrog med något nytt till sången. (s. 92 ff) 

 

I denna rit dansar de tillsammans i systerskap, i gemenskap, och i gemensam hyllning till sin 

Gudinna – men alla på sitt eget sätt. Detta citat är representativt för hela Turtschaninoffs 

skildring av ett religiöst systerskap. De bildar tillsammans en gemenskap som kvinnor av Röda 

                                                 
57 Holmberg, 2003 [1996], s. 104 ff. 
58 Ibid., s. 106. 
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klostret och som Urmoderns döttrar, vilket bekräftas och stärks genom en rit som Måndansen. 

I denna rit dansar de alla på ett unikt sätt och ger sin egen röst till den gemensamma sången.  

 

3.3 Essentialistisk gudinnetro och separatism 

Som tidigare nämnts i kapitel 3.1 går det att se både ett kvinnoidentifierat och ett essentialistiskt 

förhållningssätt i flera aspekter hos kvinnorna på Menos, men det är slående hur starkt Maresi 

skildrar just en essentialistisk feministisk syn på kvinnan. De prioriterar huvudsakligen kvinnor 

mycket på grund av isolationen från män, men i denna isolation höjs kvinnan upp som särskild 

och speciell i det som traditionellt ses som kvinnligt. Deras egenskaper och förmågor beskrivs 

dock aldrig som specifikt eller unikt kvinnliga, och Maresi konstaterar själv att de gör både de 

uppgifter som åtminstone Jai ser som särskilt manliga och de som ses som kvinnliga – utan att 

för den delen benämna dessa uppgifter som sådana. (s. 18 ff) I avsaknaden av män är kvinnorna 

ansvariga för alla uppgifter i samhället och dessa uppgifter förlorar således sin ’könade’ 

definition. Det essentialistiska förhållningssättet skildras därför nästan enbart utifrån deras 

religion. Det är exempelvis i relation till Urmodern och hennes kunskap som deras hår och 

menstruation beskrivs som magiskt. Det är på grund av deras tro de inte får klippa håret, och 

det är genom tron de kan bruka den typen av femininitets-laddad magi som sker då de försöker 

hindra männen från att landstiga genom att kontrollera vinden med sina oklippta hår. Deras 

religion utgör ett upphöjande av det som kan ses som essentiellt kvinnligt, och män eller 

manlighet diskuteras sällan i relation till religionen då den i grunden är matriarkal.  

Det är inte oväntat att essentialistiska idéer om kvinnlighet tar form i deras tro och reli-

gion. Magdalena Raivio konstaterar i sin doktorsavhandling Gudinnefeminister att gudinnetro 

i grunden baseras på en essentialistisk tro på kvinnlighet.59 Raivio diskuterar också de 

gudinnefeministiska inslagen i den svenska lesbiska kulturfeminismen, ”[d]är de särskilt 

’kulturfeministiska’ inslagen [...] var bland annat matriarkats-, häx- och gudinnekurser och 

litteratur där kvinnoidentifikation både kopplas till ett systerskap mellan kvinnor och en 

identifikation med ’gudinnan’.”60 Liknande kulturfeministiska inslag syns också i Maresi. 

Deras kvinnoidentifikation är nära sammanbunden med systerskapet och, som konstaterats i 

avsnitt 3.2, med Urmodern – men med starka essentialistiska tendenser. Att helt undvika en 

essentialistisk gudinnetro är säkert mycket möjligt, men med tanke på att romanen utspelar sig 

i en forntida patriarkal värld där de flesta kulturer skildras genom en mycket polariserad bild 

                                                 
59 Magdalena Raivio, Gudinnefeminister – Monica Sjöös och Starhawks berättande – subjektskonstruktion, 
idéinnehåll och feministiska affiniteter (diss. Karlstad, 2014), s. 30 & 59. 
60 Ibid., s. 53. 
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av kvinnlighet och manlighet är det förståeligt varför gudinnedyrkan skildras essentialistiskt. 

Menos är inte bara en tillflyktsort för kvinnor i svåra situationer utan är också en tillflyktsort 

för kvinnlighet, en plats där denna tillåts uttryckas på ett öppnare sätt. Värt att nämna är dock 

att ingen diskuterar kvinnlighet utifrån egenskaper eller personlighet, förutom möjligtvis Jai. 

Dyrkandet av det kvinnliga är snarare riktat till de biologiska attribut traditionellt kopplat till 

den kvinnliga kroppen. Det är håret, menstruation och barnafödandet som är framställt på ett 

upphöjande och magiskt sätt. Även detta diskuterar Raivio, som menar att hyllandet och 

firandet av kvinnokroppens olika funktioner utmärker en gudinnefeministisk utopi.61 På så sätt 

undkommer Turtschaninoff att värdesätta och specifikt understryka vad som är ansett kvinnligt 

(med undantag för kroppen) i Röda klostret och tillåter på så sätt karaktärerna att identifiera sig 

själva utan att styras av en idé om sann kvinnlighet. 

Den essentialistiska gudinnetron är också relevant för att vidare diskutera den separa-

tistiska aspekten av karaktärernas kvinnoidentifierade förhållningssätt. Raivio nämner att vissa 

radikala gudinnefeminister förespråkar just separation från patriarkatet: ”För vissa radikal-

feminister var ett separat kvinnosamhälle ett mål i sig själv, men för många var istället de 

separata kvinnosammanhangen snarare ett medel för att uppnå visionen om en från patriarkatet 

befriad värld.”62 Menos separation och isolation från patriarkatet framställs aldrig som ett mål, 

utan som en plats som Ursystrarna fann i flykt från patriarkatet. (s. 41) Det är öns helighet som 

till stor del beskrivs som den motiverande faktorn för deras separation. (s. 74 f) Det är en plats 

där kvinnorna i lugn och ro kan utöva sin gudinnetro.  

I och med att Maresi mot slutet väljer att lämna Menos kommer hon på så sätt också att 

lämna det trygga matriarkatet som hon levt i länge. Barr förespråkar själv att skildringar av 

kvinnosamhället kan vara en metod att gestalta en möjlighet för kvinnor i både litteratur och i 

verkliga livet att finna jämlikhet med män: ”Communities of women in literature may soon 

become a weave of enlivened characters who form a humanist community of men and women. 

In literature and life, it should be possible for women to be seen as important individuals even 

after they have embraced men.”63 Det återstår att se hur Turtschaninoff väljer att skildra just 

detta dilemma i den kommande romanen om Maresi. Kommer Maresi fortsättningsvis att 

prioritera kvinnor och systerskap när hon åter rör sig i ett patriarkat? Kommer det 

essentialistiska förhållningssätt som hennes tro givit henne att ändras? Detta är omöjligt att 

svara på i nuläget, och dessa frågor är inte relevanta för analysen av romanen Maresi. Vad som 

                                                 
61 Raivio, 2014, s. 65. 
62 Ibid., s. 61. 
63 Barr, 1987, s. 15. 
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är viktigare att analysera är vad förutsättningarna för karaktärernas kvinnoidentifierat och 

essentialistiska förhållningssätt innebär för systerskapet. Barr diskuterar detta specifikt utifrån 

vikten av den spekulativa fiktionen: ”Speculative fiction extends the boundaries of possible 

relationships between women to emphasize the fact that real females could benefit from sharing 

experiences and supporting each other.”64 I Maresi, på grund av romanens spekulativa egen-

skaper, presenteras kvinnlighet utifrån nya förutsättningar och nya möjligheter. Genom att 

skapa en fiktiv tillflyktsort med essentialistisk gudinnetro och ett isolerat matriarkat, dit män är 

förbjudna, ställer Turtschaninoff systerskapet i förgrunden som ett starkt och oundvikligt tema. 

 

4. Avslutande diskussion 

Den avslutande diskussionen kommer att göra en utblick till tre av Turtschaninoffs övriga 

romaner som utspelar sig i samma fiktiva värld för att lättare kunna ställa de förutsättningar för 

systerskapet som diskuterats i analysen i relation till det patriarkala samhället utanför Menos. 

I Maresi skapas systerskapet på många sätt ur de förutsättningar som Turtschaninoff 

lägger fram. Det isolerade matriarkala klostersamhället tillhandahåller en miljö fri från män, 

där kvinnorna fritt kan umgås med varandra. I detta samhälle tar kvinnorna hand om alla 

nödvändiga uppgifter – oavsett om samhället utanför kan tycka att vissa av dessa inte är för 

kvinnor –, och alla har en funktion. De tror på en kvinnlig Gudinna med tre ansikten och samlas 

i riter och i vördnad till henne. Genom henne skildras en positiv kvinnlighet, där den kvinnliga 

kroppen hyllas och kvinnliga arketyper tar form i Urmoderns tre ansikten: Jungfrun, Modern 

och Haggan. Kvinnorna grupperar sig därför inte i ett ”vi” och ”de andra”, genom att nedvärdera 

en viss typ av kvinna, utan varje kvinna är Urmoderns dotter och tjänare. Dessa två 

förutsättningar – klostersamhällets isolerade matriarkat och deras kvinnocentrerade gudom – är 

det som gör systerskapet i denna värld möjlig.  

I Turtschaninoffs andra romaner som utspelar sig i samma värld skildras få aspekter av 

vad som kan kallas systerskap. I Arra har huvudkaraktären en mycket komplicerad relation med 

kvinnor.65 Det är först mot slutet som hon och hennes ena biologiska syster börjar bilda ett 

systerskap, och förutom systern har Arra bara en annan relativt positiv relation till en kvinna.66 

I Anaché relaterar huvudkaraktären sällan till kvinnor. Vid ett tillfälle ser hon till och med ner 

på sin mor för att modern inte går emot sin man då han misshandlar henne, även om Anaché 

                                                 
64 Barr, 1987, s. 50. 
65 Boglind & Nordenstam, 2016, s. 96 f. 
66 Maria Turtschaninoff, Arra – Legender från Lavora (Helsingfors, 2009), s. 77 ff & 160 ff. 
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samtidigt då också för första gången inser moderns styrka.67 Det är först när hennes far och bror 

är hemma mer sällan som hon börjar inse hur kunnig hennes mor är och som de två börjar bilda 

ett nära band.68 Systerskapet träder också in när kvinnorna i stammen i hemlighet samlas i en 

religiös rit för att blidka den kvinnliga delen av den tvillinggud de tror på.69 I Naondel, som 

handlar om Ursystrarna, saknas också det starka systerskap som skildras i Maresi: ”In my 

upcoming book, Naondel, part two in The Red Abbey Chronicles, the cast is also almost all-

female. However, these women have a very different relationship to each other, because they 

lack power.”70 Systerskapet är i denna roman länge frånvarande och kvinnornas relationer till 

varandra komplicerade. 

Kvinnlig vänskap, gemenskap och systerskap skildras således i dessa romaner, men 

kvinnorna framställs där också negativt i relation till varandra på ett helt annat sätt. I Naondel, 

till exempel, sorterar huvudkaraktärerna i början in varandra i grupper: hustru, slav och 

konkubin, på ett ”vi” och ”de andra” sätt.71 De är mycket medvetna om sin position och rang i 

samhället och visar speciellt i början lite förståelse för varandras situation. I denna roman 

skildras dessa kvinnor ofta i relation till varandra, men ett faktiskt systerskap tar år att bilda. I 

Maresi skildrar Turtschaninoff istället ett positivt systerskap som trots svårigheter och 

motgångar står orubbligt kvar, till och med när det blir attackerat av Jais familj. Systerskapet är 

konstant genom hela romanen, oavsett om karaktärer bråkar eller har negativa åsikter om 

varandra. Detta eftersom att de kvinnor som skildras i slutänden respekterar varandra och inte 

nedvärderar de andras förmågor. De har makt över sig själva och sin situation, och behöver 

därför inte hugga varandra i ryggen för att uppnå detta. Olikt huvudkaraktärerna i Arra, Anaché 

och Naondel utspelar sig Maresi på en plats där förutsättningarna och möjligheterna är helt 

andra, och det gör skillnad. 

Naondel är intressant också ur ett annat perspektiv, då det är andra boken i vad som 

kommit att bli trilogin ”Krönikor från Röda klostret”. Här skildras skapelsen av Röda klostrets 

systerskap, men också systerskapets svårigheter. Det ger en inblick i Turtschaninoffs 

författarskap efter Maresi och i hur hon valt att fortsätta skriva om temat systerskap. Till viss 

del bemöter hon den kritik hon beskrev i The Bookseller i denna roman genom att skildra 

kvinnor som inte lever tillsammans i harmoni, och som också hugger varandra i ryggen. Men 

hon skildrar också hur dessa kvinnor till slut går ihop, flyr och bildar den tillflyktsort som 

                                                 
67 Maria Turtschaninoff, Anaché – Myter från akkade (Helsingfors, 2012), s. 45. 
68 Turtschaninoff, 2012, s. 101 f. 
69 Ibid., s. 151 ff. 
70 Turtschaninoff, 2016b. 
71 Maria Turtschaninoff, Naondel – Krönikor från Röda klostret (Helsingfors & Stockholm, 2016), s. 83 & 156 f. 
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gestaltas i Maresi. Systerskapet skildras här inte som lätt, och kan i vissa fall tyckas omöjligt 

på en plats där kvinnor inte har någon makt. Svaret på detta problem kan tyckas lite extremt: 

att fly från det mansdominerade samhället och leva i isolation. Men kanske är det just detta som 

vidare kommer att nyanseras i Maresi II, den tredje boken i ”Krönikor från Röda klostret” som 

troligtvis kommer att skildra Maresi efter att hon lämnat Röda klostret för att starta den skola 

hon drömmer om i Maresi. Oavsett hur denna tematik skildras fortsättningsvis är det dock 

tydligt att systerskapet har blivit ett tema som Turtschaninoff fastnat för och också kommer att 

fortsätta att skildra. 

Intressant att diskutera är tillika huruvida denna skildring av systerskap är positiv eller 

negativ. Ur en konstruktivistisk synvinkel kan romanens essentialistiskt feministiska och gyno-

centriska tendenser ses som problematiska. I Maresi sätts kvinnokroppen i fokus och långt hår 

är ett måste. Karaktärerna identifieras starkt utifrån sitt kön, och romanen lämnar lite utrymme 

till att omdefiniera vad kvinnlighet innebär. Få av kvinnorna skildras som att de överskrider 

eller omdefinierar traditionella ’feminina’ egenskaper, även om de nödvändigtvis inte ser på 

det de gör som specifikt ’feminint’. Detta är något som också kritiserats av några recensenter. 

Brit Mandelo är ett exempel, och tar upp detta i Tor: ”It’s the problem a contemporary reader 

usually encounters in texts from the mid-seventies: it’s feminist, and handsomely so, but that 

feminism appears uncomfortably essentialist in its approach to gender (or, to be more accurate 

to the novel’s approach, sex).”72 Hon diskuterar dock vidare och problematiserar 

Turtschaninoffs essentialistiska skildring: 

I understand the difficulties in balancing a necessary and healing embrace of the bodies that are 
typically labelled, judged, and abused based on their femaleness with a contemporary understanding 
that biological essentialism is a flawed and patriarchal framework—but it is also important. It would 
take little more than a single line of acknowledgement in the text to solve this conundrum: that 
women of all kinds are welcome.73 
 

Jag håller på många sätt med Mandelo. Romanens feminism kan kännas problematisk utifrån 

dagens feminism, men det är också lätt att se varför denna typ av feminism kommer till uttryck 

i romanen. Turtschaninoff själv länkade denna recension på sin blogg och konstaterade att hon 

svarar på dessa ”förbehåll” i Naondel.74 

Denna problematik är också något hon diskuterar genomgående i den tidigare romanen 

Anaché. Här skildras genus som något flytande och Anachés könsidentitet är av stor betydelse 

för handlingen. Anaché jämför sig i början mest med sin bror och lär sig sådant som kvinnor i 

                                                 
72 Brit Mandelo, ”Feminist Fiction in Translation: Maresi by Maria Turtschaninoff ”, i Tor 3.1.2017, 
http://www.tor.com/2017/01/03/book-reviews-maresi-by-maria-turtschaninoff/ (24.4.2017). 
73 Ibid., kursiv i originalet. 
74 Maria Turtschaninoff, ”USA + Maresi = hänt” 4.1.2017, http://turtschaninoff.blogspot.se/2017/01/usa-maresi-
hant.html (24.4.2017). 
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hennes samhälle inte får lära sig av honom.75 Senare, när hennes bror dör, vägrar hennes far 

acceptera att sonen är död och övertygar sig själv att Anaché är den döde sonen.76 På detta sätt 

tvingas Anaché träda in i rollen som sin bror, och förlorar sig nästan helt i den. Anachés namn 

byts under dessa kapitel till hennes broders, och ”hon” blir ”han”. I slutänden är det först när 

hon erkänner sig själv som Anaché och anammar båda de sidor av henne som hennes samhälle 

anser feminina och de maskulina hon tillägnat sig som hon lyckas rädda alla.77 Denna roman är 

mycket intressant utifrån ett genuskonstruktivistiskt perspektiv, och står i kontrast till den 

essentialism som är så synlig i Maresi. En viktig skillnad ligger här i just de förutsättningar som 

tidigare diskuterats. I Maresi skildras ett kvinnosamhälle och en kvinnlig gudom. Liknande 

idéer om kvinnan och kvinnlighet existerar i bägge romaner, men i Maresi ställs detta inte i 

relation till samhällets idéer om män och manlighet. På ön definierar karaktärerna sin identitet 

utifrån en kvinnlig gudom och deras idé om vad som kan definieras som kvinnligt vidgas. På 

så sätt öppnar Turtschaninoff för en något mer nyanserad skildring av kvinnan, även om den 

inte ställs i relation till maskulinitet och även om särskilt kvinnokroppen ännu skildras utifrån 

en mycket traditionell essentialistisk feminism. 

Under uppsatsarbetet har intresset för Maresi och Maria Turtschaninoff ökat. Sjuttonde 

november 2016 blev det officiellt att Maresi hade blivit optionerad till ett filmkontrakt med 

brittiska Film4, i början av januari 2017 släpptes romanen i USA och Turtschaninoff själv blev 

2016 nominerad till det prestigefyllda ALMA-priset (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens 

minne).78 Planeringen av denna kandidatuppsats inleddes under det år som Maresi började 

uppmärksammas utomlands, och det har varit intressant att följa utvecklingen. Turtschaninoff 

skrev artikeln om bristen på goda berättelser om kvinnlig vänskap i januari 2016, bara några 

dagar innan Maresi publicerades på engelska i Storbritannien. Denna brist råder såklart 

fortfarande – en eller ett par romaner förändrar inte en hel genre – men Turtschaninoffs budskap 

om systerskap har fångat allmänhetens intresse och budskapet sprider sig sakta men säkert till 

allt fler länder världen över. Förhoppningsvis är detta emellertid starten på en ny trend som 

framledes kan förändra den feministiska fantasyn och göra att berättelser om kvinnliga 

relationer får en mer framskjuten position i litteraturen.  

                                                 
75 Turtschaninoff, 2012, s. 10 f. 
76 Ibid., s. 206. 
77 Ibid., s. 309 f, 366 ff & 372. 
78 ”Finnish Fantasy Saga Maresi’s Film Rights Optioned by Film4”, i Elina Ahlback Literary Agency 
17.11.2016, http://www.ahlbackagency.com/2016/11/finnish-fantasy-saga-maresis-film-rights-optioned-by-
film4/ (11.5.2017). 
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