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Abstract 

Hauntings at Manderley – A queer theoretical close reading of Dahpne du 

Mauriers gothic novel Rebecca 

This essay is a reading of Daphne du Maurier’s 1938 novel Rebecca from a queer theoretical 

perspective. The analysis discusses the fluidity of the character Rebecca, who despite being 

dead haunts almost every page. She embodies both masculine and feminine traits and is 

suggested to have had a sexual relationship with her housekeeper. Furthermore, this same-sex 

desire plays an important part in the sexual awakening of the novel’s young protagonist, who 

develops an obsession with Rebecca. The essay also looks at Manderley, the gothic estate 

where most of the plot takes place. Manderley is a place for both heteronormative oppression 

and transgression. Rebecca is a modern gothic novel and the gothic will therefore be an 

important part of the analysis. 
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Inledning 

 

‘She was not in love with you, or with Mr de Winter. She was not in 

love with anyone. She despised all men. She was above all that.’ 

        (Rebecca, 2012)1 

 

Mitt första möte med Daphne du Mauriers berömda roman från 1938 var inte boken själv, 

utan Alfred Hitchcock adaption av den. Trots att Hitchcock är långt ifrån någon av mina 

favoritfilmskapare, så var det ändå något hos Rebecca som stannade kvar. du Mauriers roman 

kändes således som ett självklart alternativ när det var dags välja ämne för min uppsats. du 

Maurier hade en lång och varierande karriär där hon experimenterade med många olika 

genrer. Det mest återkommande, enligt Avril Horner och Sue Zlosnik, är hur hon förhåller sig 

till den gotiska litteraturen.2 

Jag anser att Rebecca på många sätt är en gotisk roman. Den utspelar sig på det ensliga 

godset Manderley och har genomgående en atmosfär av mystik och skräck. Huvudpersonen är 

också en typiskt gotisk hjältinna. Hon är ung och oskyldig, gift med en mycket äldre man och 

ständigt hemsökt av hans tidigare hustrus närvaro.  

Rebecca, den första frun, är en mycket intressant karaktär. Hon dog innan romanens 

början, men hennes närvaro är ändå ständigt närvarande. Något som slog mig när jag läste 

romanen är också hur hon kan läsas som en queer karaktär. Rebecca beskrivs både som 

feminin och maskulin och hon är också väldigt öppen med sin sexualitet. Det finns dessutom 

antydningar till ett sexuellt förhållande mellan henne och Manderleys hushållerska, Mrs. 

Danvers. Det är framför allt detta som inspirerade mig att utgå från queerteori i min uppsats. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att visa hur det queera på olika sätt uttrycks i Daphne du 

Mauriers roman Rebecca. Rebecca är en gränsöverskridande karaktär som både iscensätter 

kvinnliga ideal och bryter med dem. Hon är romanen igenom också associerad med samkönat 

                                                           
1 Daphne du Maurier, Rebecca (London: Virago Press, 2012), s. 382. 
2 Avril Horner & Sue Zlosnik, Daphne du Maurier. Writing, Identity and the Gothic Imagination (Basingstoke: 
Palgrave MacMillan, 1998), s. 1–2. 
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begär, både genom sitt förhållande till Mrs Danvers och som en katalysator till protagonistens 

sexuella uppvaknade. Jag anser också att Maxim de Winters gotiska gods Manderley kan 

läsas som en plats för överskridanden, men också som upprätthållande av patriarkala och 

heteronormativa system, och detta vill jag således även visa i min uppsats. Eftersom Rebecca 

är en gotisk roman är syftet också att visa hur gotiska troper är en del av hur det queera 

uttrycks. Mina frågeställningar kan således formuleras som följande: 

 

• På vilket sätt kan Rebecca förstås som en gränsöverskridande karaktär? 

• Hur uttrycks det samkönade begäret? 

• Hur kan Manderley ses som en plats för det förtryck som den heterosexuella matrisen 

innebär samtidigt som det är en sfär för samkönat begär och andra överskridanden? 

 

 

Teori och Metod 

 

Queerteori 

 

Judith Butler skriver att queer är svårdefinierbart begrepp.3 Fanny Ambjörnsson skriver dock 

att det samtidigt är ett av dess poänger. Queer handlar om kritik och brott mot det 

heteronormativa och det uppmanar oss att tänka bortom uppdelningarna. Således är det en upp 

och ner vändning på antagandet om att det skulle finnas något normalt eller onormalt.4  

Ett centralt begrepp inom queerteori är heteronormativitet, det vill säga de strukturer, 

handlingar och lagar som gör att heterosexualiteten ses som det mest naturliga sättet att leva. 

Genom att använda begreppet heteronormativitet istället för heterosexualitet läggs fokus hos 

queerteorin på själva normsystemet och således inte på enskilda individers sexuella 

handlingar.5 Tiina Rosenberg skriver att inom queerteorin betraktas sexualiteter som socialt, 

historisk och geografiskt konstruerade och följaktligen eftersöks ingen ursprungssexualitet. 

Den heterokulturella dominansen ses således också som en förtrycksmekanism.6  

                                                           
3 Judith Butler, Könet Brinner! texter i urval av Tiina Rosenberg, övers. Karin Lindeqvist (Stockholm: Natur & 
Kultur, 2005), s. 97. 
4 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, 2 utg. (Stockholm: Natur & Kultur, 2016), s. 16. 
5 Ambjörnsson 2016, s. 47–48. 
6 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm: Atlas, 2002), s. 63. 
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Heteronormativitet handlar dock inte bara om strukturer och föreställningar om 

sexualitet, utan genus är också en viktig beståndsdel. Queerperspektivet visar hur idéer om 

vad som är manligt och kvinnligt är historiskt och kulturellt beroende av heterosexualiteten. 

Butler skriver: ”Om genus är de kulturella betydelser som den könade kroppen intar, då kan 

genus på intet sätt följas av ett kön.”7 Butler är kritisk till hur feminismen har tolkat 

förhållandet mellan de två begreppen, kön och genus. Hon ifrågasätter idén om att genus ska 

förstås som en efterlikning av kön, när båda begreppen existerar på samma diskursiva nivå. 

Hon använder sig av Foucaults diskursanalys för att visa hur det hos de olika disciplinernas 

sammanflätning av makt och språk finns en föreställning om att det existerar ett biologisk kön 

som är orsak till den sociala konstruktionen av genus. Butler menar att det snarare är tvärtom, 

genus föregår kön och det blir efter ett tag omöjligt att skilja på kön och genus. Genus är 

alltså inte grundat i kroppen, utan snarare i språket.8   

Det är viktigt för Butler att vi inser att vi befinner oss i en symbolisk struktur som 

bestämmer vilka möjligheter och begränsningar som vår existens har. Det är när vi accepterar 

detta som möjligheterna till nya alternativ av existensen växer fram. Detta anser Butler är en 

av feminismens uppdrag, att undersöka dessa existensmöjligheter. Förändringen måste dock 

ske innanför det symboliska systemets ramar och inte utanför.9 

Ett viktigt begrepp hos Butler är vad hon kallar den heterosexuella matrisen. Den 

förutsätter att kulturellt begripliga kroppar måste utgå från stabila kön. Denna matris kräver 

en genusordning där det bara finns två identifiera kön/genus: man/maskulin och 

kvinna/feminint. Dessa är varandras motsats och kan förstås genom en obligatorisk 

heterosexualitet. Centralt för vad som anses vara norm inom matrisen är könskategorierna, 

och heterosexualiteten ses som något som socialt sätt är obligatoriskt. Heteronormativitet 

uttrycks enligt Butler just genom ett begripligt genus.10 Ett annat viktigt begrepp är 

performativitet och med det menas de aktivt verksamma processer och sociala praktiker som 

skapar kön/genus, sexualitet, etnicitet och andra sociala kategorier.11 

Queerteori används inom litteraturvetenskap för att undersöka de luckor, sprickor och 

ologiskheter som uppstår. Det är alltså ett sätt att hitta textens inneboende dissonans och 

                                                           
7 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, övers. Susanne Almqvist (Göteborg: 
Daidalos, 2007), s. 55. 
8 Butler 2007, s. 12–13. 
9 Butler 2007, s. 14–15. 
10 Butler 2005, s. 10–11.  
11 Butler 2005, s. 14. 
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ambivalens.12 Queer läsart kommer både från feministisk tolkningstradition och lesbiska och 

gay-studier inom humaniora. Det queera placeras sida vid sida med det icke-queera och 

utgångspunkten är att det queera alltid har funnits i kulturen, om så under andra villkor än det 

icke-queera. Det finns således en potential för något queert i alla konstverk.13 Rosenberg 

kallar det ”queert läckage” och med det menar hon att den heterokulturella dominansen inte är 

vattentät.14 Detta är utvecklat från den poststrukturalistiska tanken att det som inte kan 

inordnas i samhällets normer sipprar ut ur de sprickor som skapas. Rosenberg skriver att detta 

läckage ”stör den normativa ordningen och ger upphov till flera parallella och konkurrerande 

tankesätt.”15 

Ambjörnsson skriver att queerteori numera arbetar intersektionellt, det vill säga att den 

undersöker inte bara sexualitet och genus utan också hur dessa samarbetar med andra 

föreställningar om till exempel etnicitet, ålder och funkonalitet inom samhällets olika 

maktordningar.16  

 

Gotiken 

 

Fred Botting skriver att den gotiska traditionens härkomst brukar kopplas till mitten av 1700-

talet och författare som Horace Wadpole och Ann Radcliffe räknas vanligtvis till dess 

grundare.17 Inom den gotiska litteraturen finns det två figurer som ofta är betydande för 

narrativet: en ung, kvinnlig hjältinna som blir förtryckt och förföljd av en äldre, manlig skurk. 

Vanligt förekommande platser för handlingen är uråldriga slott vars mörka korridorer och 

fuktiga fängelsehålor stimulerar irrationella känslor. Atmosfären är en viktig del och i många 

gotiska verk går det också att urskilja en genomgående stämning av förfall och undergång där 

läsarens förföljs av en känsla av att det finns mörka hemligheter.18 Botting skriver att den 

gotiska texten är genomsyrad av en negativ estetik som uttrycks i mönster av överskridanden, 

överdrifter och monstrositet. Den producerar affekter och känslor som är extrema och ofta 

negativa. Det är framför allt affekter som fruktan, ångest, skräck, äckel och avsky som 

                                                           
12 Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén, ”Förord”, i Queera läsningar. Litteraturvetenskap möter 
queerteori, red. Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén (Hägersten: Rosenlarv, 2012), s. 10. 
13 Rosenberg 2002, s. 119–120. 
14 Rosenberg 2002, s. 118. 
15 Rosenberg 2002, s. 125. 
16 Ambjörnsson 2016, s. 68–69. 
17 Fred Botting, Gothic, 2 utg. (London: Routledge, 2014), s. 20. 
18 Botting 2014, s. 3–4. 
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framkallas, men också mindre intensiva känslor som melankoli, ensamhet och förlust har sin 

plats.19  

Botting nämner ”terror” och ”horror”, två begrepp som ofta förekommer i samband med 

gotisk litteratur, för att beskriva det som huvudkaraktärerna råkar ut för. På många sätt är de 

varandras motpoler. Terror härleds till en mer sublim känsla och är viktig för att den leder till 

handling hos protagonisten, ofta i form av en flykt från det objekt som fungerar som textens 

hot.20 Horror å andra sidan agerar förstenande. Det kopplas till känslor som avsky och skräck 

och ofta är orsaken en direkt kontakt med fysisk dödlighet. Botting skriver att horror 

signalerar en temporalitet som inte kan återhämtas hos det dödliga subjektet och således 

markerar det också en överdrift som inte kan transcenderas.21 

Mattias Fyhr jämför gotisk litteratur med det som brukar kallas för skräck och noterar 

att det finns en betydande skillnad. I den gotiska världen är nämligen allting osäkert: 

eventuella monster är en del av helheten och inte det som ligger i fokus. Detta till skillnad 

från skräcken, som skildrar en normal värld där monstret dyker upp som ett avgränsat element 

för att sedan (oftast) bli besegrat i slutet. Inom gotiken är gränserna mellan fantasi och 

verklighet utsuddade medan de olika världarna i skräcken har en tydligare uppdelning.22 

Botting skriver att den gotiska texten arbetar med ambivalenser där den dynamiska 

interrelationen mellan begränsning och överskridande, förbud och begär antyder en värld där 

gränslinjer och normer inte är så fixerade och stabila som de verkar, trots den fruktan 

gränsöverskridandet väcker.23 

   

Female Gothic 

 

Begreppet ”Female Gothic” myntades av Ellen Moers i ett kapitel av Literary Women 1976. 

Det blev en inflytelserik text och var viktigt både för etablerandet av kvinnlig litteratur och 

gotiken som centrala delar inom litteraturvetenskap.24 Enligt Moers var ”Female Gothic” den 

litteratur som är skriven av kvinnor i just det litterära modus som vi kallar gotiken. Kvinnlig 

gotik var en genre där kvinnornas missnöje med patriarkala strukturer artikuleras. Det var en 

                                                           
19 Botting 2014, s. 8–10.  
20 Botting 2014, s. 68–69.  
21 Botting 2014, s. 69.  
22 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (Lund: Ellerströms, 2003), s. 
46. 
23 Botting 2014, s. 9. 
24 Diana Wallace & Andrew Smith, ”Introduction. Defining the Female Gothic”, i The female Gothic, red. Diana 
Wallace och Andrew Smith (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2009), s. 1–2. 
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möjlighet för dem att uttrycka rädslan för fängelset som hemmets sfär och den kvinnliga 

kroppen innebar. I centrum låg den kvinnliga identitetens ambivalens. Det var inte ovanligt 

med en konflikt med någon slags ur-moder, som ofta var närvarande som ett spöke eller som 

manifesterade sig som själva huset.25  

 Sedan 1990-talet har det dock skett vissa förändringar. Tidigare låg mycket av 

gotikforskningens fokus på litteratur från 1700 och 1800-talet, men nu riktades 

uppmärksamheten på moderna författare och hur de använde sig av ett gotisk modus. Hit 

räknas Daphne du Maurier, men också författare som till exempel Margaret Atwood. Susanne 

Becker väljer i en studie från 1999 att använda termen ”Feminine Gothic” för att signalera 

hennes fokus på könet hos textens talande subjekt istället för det hos författaren medan 

Paulina Palmer samma år undersöker hur gotiska motiv används för att artikulera lesbiska 

subjektiviteter. Det fastställs att både gotiken och det queera ofta lägger en speciell tonvikt på 

gränsöverskridande handlingar och subjekt. Meredith Miller skriver om hur gotisk fiktion kan 

artikulera relationen mellan frågor om genus och ras och hur det påverkar olika 

identitetskategorier och maktpositioner. Frågor om nationell identitet, sexualitet, språk, ras 

och historia är således också viktiga i relation till begreppet ”Female Gothic” och det är därför 

som genren har sådan stor litterär och kulturell betydelse.26 Diana Wallace och Andrew Smith 

menar dock att eftersom begreppet har en så pass bred och flytande kvalitet är det viktigt att 

ifrågasätta det samtidigt som dess många mutationer (som till exempel ”Lesbian Gothic”) bör 

erkännas.27 

 

Gotiken och det queera 

 

George E. Haggerty skriver att gotisk fiktion ”offered a testing ground for many unauthorized 

genders and sexualities”.28 Han menar att den gotiska litteraturen erbjuder en slags historisk 

modell för queer teori och politik som är ”transgressive, sexually coded, and resistant to 

dominant ideology.”29 Haggerty skriver också att den gotiska fiktionen utmanar det 

heteronormativa genom sitt visande av gränsöverskridande sexuella och sociala relationer.30  

                                                           
25 Wallace & Smith 2009, s. 2–3.  
26 Wallace & Smith 2009, s. 4–5, 9. 
27 Wallace & Smith 2009, s. 10–11. 
28 George E. Haggerty, Queer Gothic (Urbana: University of Illinois Press, 2006), s. 2. 
29 Haggerty 2006, s. 2. 
30 Haggerty 2006, s. 2–5.  
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 När det kommer till just gränsöverskridande sexualiteter så är det främst det samkönade 

begäret och incest som är vanligt förekommande inom den gotiska litteraturen. Det är inte 

heller ovanligt att de två sammanfaller med varandra. Haggerty diskuterar det samkönade 

begäret mellan kvinnor inom gotiken och menar att det ofta finns en erotisk potential i den 

unga hjältinnas längtan efter en modersfigur. Han skriver att modersfiguren, framför allt i den 

litteratur som kan falla inom ”Female Gothic”, fungerar som en källa för kärlek och 

självförverkligade och hon erbjuder en möjlighet att fly från den patriarkala kulturens 

förtryck. Det har hävdats att modern endast kan vara ett objekt för samkönat begär om 

familjerelationen undertrycks, men samtidigt är det flera verk, som till exempel Ann 

Radcliffes The Italian, som är strukturerade för att förstärka erotiken i modersrelationen. 

Haggerty skriver att i The Italian är det hjältinnas moder som lär henne vad begär innebär, 

eftersom hjältinnan inte vet hur hon ska artikulera det.31 

 Incest är annars ofta associerat med den gotiska skurken och uttrycks ofta i brutala 

sexuella våldshandlingar. Haggerty menar dock att ibland så föds dessa handlingar av rädslan 

för det homoerotiska begäret. I Matthew Lewis The Monk kan romanens skurk, Ambrosio, 

enligt Haggerty också läsas som ett offer, eftersom samhällets förbud mot ett samkönat begär 

separerar honom från hans egna drifter. Detta förbud och rädsla för en sexualitet gör att han 

bara kan uttrycka sig med hjälp av våld. Incest är således en oundviklighet.32  

 

Tidigare forskning 

 

Rebecca är du Mauriers mest kända roman och är också mycket populär, så pass att den aldrig 

har gått ur tryck. Hitchcock filmade inte bara den, utan två av hennes andra verk, The Birds 

och Jamaica Inn. Hitchcock är en av filmhistoriens mest kända filmskapare och det finns 

mycket skrivit om honom. Eftersom tre av hans filmer är adaptioner av du Mauriers romaner 

dyker hennes namn även upp inom filmvetenskap. Hon är således inte ett outforskat 

författarskap, men det är heller inte oöverskådligt. Majoriteten av det som är skrivet om du 

Maurier är från mitten av 90-talet till det tidiga 2000-talet. Mycket av det som skrivits 

centreras kring just Rebecca.  

Mycket av fokuset ligger på karaktären Rebecca men det finns en hel del skrivet om 

romanens protagonist också. Det är således kvinnan som är i centrum i princip all forskning 

                                                           
31 Haggerty 2006, s. 15–16. 
32 Haggerty 2006, s. 25–27.  
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som fokuserar på Rebecca. Konsensus verkar vara att Rebecca är en komplex karaktär, och 

medan hon ibland anses vara romanens antagonist kan hon också läsas som den verkliga 

protagonisten. Det är inte all forskning som noterar Rebeccas plats i den gotiska traditionen, 

men det är inte heller ovanligt att det tas upp. Fred Botting kallar till exempel romanen för en 

”romance” och en del av den moderna gotiken. Han skriver att den har mycket gemensamt 

med Ann Radcliffes verk och, framför allt, Charlotte Brontës Jane Eyre. 33 

 Avril Horner och Sue Zlosnik undersöker du Mauriers författarskap i Daphne du 

Maurier. Writing, Identity and the Gothic imagination. De analyserar flera av hennes verk och 

utgår delvis från du Mauriers egna liv och hur detta influerat hennes skrivande. Det finns 

också ett fokus på hur hennes böcker följer den gotiska traditionen. Kapitel 4, ”Secrets of 

Manderley, är helt tillägnat Rebecca. Horner och Zlosnik skriver att Rebecca och bokens 

namnlösa berättare representerar en komplex matris av identitet. De menar att förhållandet 

mellan huvudpersonen och hennes föregångare, med hushållerskan Mrs Danvers som en 

brygga mellan de två, är viktigare än det mellan huvudpersonen och Maxim de Winter. De 

skriver att Rebecca tänjer på gränserna till berättarens identitet, samtidigt som hon hotar dem. 

De noterar också att även om det sexuella begär som finns i texten inte nödvändigtvis måste 

uttrycka ett lesbiskt sådant, så finns det i alla fall där för att destabilisera den heterosexualitet 

som driver handlingen. Horner och Zlosnik anser att Rebecca har många gotiska kvaliteter, 

vilket framför allt är tydligt i porträtteringen av karaktären som gett romanen dess namn.34   

 Horner och Zlosnik har även skrivit ett kapitel i antologin The Female Gothic som 

fokuserar på du Maurier och hur hon använder incest som en mäktig trop i flera av sina 

verk.35  I samma antologi skriver Marie Mulvey-Roberts om arvet efter Bluebeard och där 

hon nämner Rebeccas roll i den traditionen. Hon skriver om den hemliga kammaren, ett 

vanligt motiv i den litterära traditionen om Bluebeard och som i fallet Rebecca består av den 

första Mrs de Winters sovrum och båthuset där hon dog. Mulvey-Roberts noterar att även om 

du Mauriers hjältinna i slutet av romanen inte är fri från sin make, så har hon ändå, med hjälp 

från Rebecca, lyckas uppnå en större självständighet än vad hon hade i början av 

äktenskapet.36 

                                                           
33 Botting 2014, s. 168. 
34 Horner & Zlosnik 1998, s. 122–123, 125–126. 
35 Avril Horner & Sue Zlosnik, ”Keeping it in the family. Incest and the Female Gothic Plot in du Maurier and 
Murdoch”, i The female Gothic, red. Diana Wallace och Andrew Smith (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2009), 
s. 116. 
36 Marie Mulvey-Roberts, “From Bluebeard’s Bloody Chamber to Demonic Stigmatic”, i The female Gothic, red. 
Diana Wallace & Andrew Smith (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2009), s. 104–105. 
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 Nicky Hallets artikel ”Did Mrs Danvers Warm Rebeccas Pearls’? Significant exchanges 

and the Extension of Lesbian Space and Time in Literature” fokuserar på det (antydda) 

sexuella förhållandet mellan Rebecca och hennes hushållerska Mrs Danvers. I artikeln 

undersöker hon hur litterära rum kan bli sexualiserade genom överförandet av objekt mellan 

kvinnor, men också av hur deras kroppar rör vid varandra. Hallet diskuterar också hur lesbiskt 

begär ändrar på rumsliga och tidsliga strukturer, framför allt med bildspråket kring pärlan, 

som hon skriver är nära sammankopplad med lesbiskt begär. Mrs Danvers sätt att fetishera 

Rebeccas sovrum antyder ett sexuellt förhållande dem emellan och skapar enligt Hallet ett 

lesbiskt rum in en annars heterosexuell värld.37 

 För att ett verk ska lyckas som romantisk fiktion måste, enligt Janet Harbord, det 

normativa presenteras som både ett val och ett öde. Hon menar dock ett en del av genrens 

njutning uppstår i de överskridanden som protagonisten möter på vägen till detta slutliga (ofta 

heterosexuella) öde. Harbord skriver att Rebecca representerar huvudpersonens 

undermedvetna begär och är följaktligen något som inte kan bli känt. Rebecca måste således 

trängas bort för att protagonisten ska få sitt lyckliga slut. Hon skriver också att Rebecca visar 

hur betydande klass och ekonomisk säkerhet är för möjligheten att uttrycka sexuell frihet och 

att det går att dra en parallell mellan karaktären Rebecca och hennes skapare, det vill säga du 

Maurier själv.38 

 Gina Wisker kallar Rebecca en ”anti-romance”.39 Hon menar att romanen avslöjar en 

hel rad fiktiva romantiska idealiseringar, som till exempel Rebecca, Manderley och Maxim de 

Winter. Enligt Wisker så visar du Mauriers användande av ett gotiskt bildspråk en skildring 

av ”the loss of romantic dreams”.40 Rebecca, skriver hon, kan läsas som både en kritik av den 

fiktion som är centrerad runt romantik, och av tendensen att porträttera sexuellt promiskuösa 

kvinnor som monstruösa. Hon kontextualiserar också romanen utifrån det år den är skriven, 

1938, och argumenterar att romanens slut inte bara är personlig för berättelsens centrala 

karaktärer, utan också för den romantiserade mellankrigstid som skapade dem.41 

 Myrthe Duins masteruppsats fokuserar på Rebecca och hur dess titelkaraktär kan läsas 

som en förkroppsling av den Nya kvinnan. Med hjälp av queerteori analyserar hon du 

                                                           
37 Nicky Hallet, ”Did Mrs Danvers Warm Rebeccas pearls? Significant Exchanges and the Extension of Lesbian 
Space and Time in Literature”, Feminist Review 74 (2003) s. 37–39, 44. 
38 Janet Harbord, ”Between Identification and Desire. Rereading Rebecca”, Feminist Review 53 (1996), s. 96, 
100, 105. 
39 Gina Wisker, ”Dangerous Borders. Daphne du Maurier's Rebecca. Shaking the foundations of the romance of 
privilege, partying and place”, Journal of Gender Studies 12:2 (2003) s. 83. 
40 Wisker 2003, s. 84. 
41 Wisker 2003, s. 84, 94–95. 
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Mauriers roman och konstaterar att Rebecca bryter mot många av sin tids sociala normer, 

precis som den Nya kvinnan. Hon menar att Rebecca innehar många av de flyktiga och 

ostabila egenskaper som gör identitet så komplex och skriver att det är framför allt detta som 

gör Rebecca till en queer karaktär.42 

 

Kort sammanfattning av Rebeccas handling och reception 

 

I Rebecca gifter sig den unga hjältinnan med den mycket äldre Maxim de Winter. Han tar 

med sig henne till Manderley, det gotiska gods som huserat generationer av släkten de Winter. 

Hon inser snart att allt inte är som det ska och att det mellan Manderleys fyra väggar döljer 

sig många hemligheter, alla kopplade till Maxims tidigare hustru, Rebecca, som varit död i 

mer än ett år. Det visar sig att hennes död är mer komplicerad än vad den först verkar. Minnet 

av Rebecca hänger som ett kvävande hölje över Manderley och protagonisten får kämpa med 

att behålla sin identitet i sin företrädares överväldigande skugga. Allting förändras dock när 

hon får veta vad som egentligen hände kvällen då Rebecca dog. 

 Rebecca blev en succé när den publicerades. I Storbritannien fick den många bra 

recensioner, men i USA var de mer sarkastiska. Romanen avfärdades bland annat som en 

sämre version av Jane Eyre eller en melodram, om än en skamlös sådan. Varken i USA eller 

Storbritannien verkade de ha fästs någon uppmärksamhet vid romanens könskamp eller att 

kärleken mellan huvudpersonen och Maxim de Winter inte alls ska läsas som lycklig och 

sund. Daphne du Maurier själv såg den som en otäck historia och en studie i svartsjuka 

snarare än kärlek och hon ska ha kämpat hårt för att få fram all den terror och förödmjukelse 

den namnlösa hjältinnan lider genom romanens gång. Trots detta fortsatte den att sälja bra och 

räknas än idag som du Mauriers mest populära verk.43 

   

 

 

 

 

                                                           
42 Myrthe Duin, Queer, Crazy, Cool. The New Woman as Subject and Object in Dapnhe du Maurier’s Rebecca, 
masteruppsats (Leiden: Leiden University, 2015), s. 1–2, 6. 
43 Margaret Foster, Daphne du Maurier. Hennes hemliga liv, övers. Harriet Alfons (Stockholm: Forum, 1995), s. 
131–134. 
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Analys: Det spökar på Manderley 

 

Rebecca, en gränsöverskridande karaktär 

 

Rebecca, Maxim de Winters första hustru och den som namngett boken, har varit död mer än 

ett år innan romanen börjar, men hon är trots det ständigt närvarande. Hon är således en stor 

kontrast till den andra Mrs de Winter, från vars perspektiv romanen är berättad men som vi 

ändå aldrig får veta förnamnet på. Berättaren ser Rebecca till en början som den perfekta 

hustrun och kvinnan, någon som hon själv strävar efter att uppnå. Hennes känslor för Rebecca 

är följaktligen motstridiga: hon beundrar henne samtidigt som hon är djupt svartsjuk. När 

Rebeccas sanna natur uppdagas förvandlas känslorna till ett slags hat, men det går också att 

upptäcka ett begär, vilket jag kommer att diskutera längre fram i uppsatsen.  

Myrthe Duin noterar att havet är ett återkommande motiv genom romanen.44 Det är 

framför allt associerat med Rebeccas karaktär. Utsikten från hennes rum visar havet och det 

etableras tidigt att hon tyckte om att segla. Under romanens gång tror både berättaren och 

således också läsaren, som bara har dennes perspektiv att gå på, att Rebecca dog genom en 

drunkningsolycka. Havet har också en stor roll i avslöjandet om vad som egentligen hände när 

Rebecca dog. Havet är stundom lugnt, stundom vilt och under den vackra ytan ligger många 

hemligheter. Detsamma gäller för Rebecca. Hon är en flytande och gränsöverskridande 

karaktär som vägrar låta sig kategoriseras. Hennes queerhet kommer bland annat till uttryck i 

romanens många beskrivningar av henne som både maskulin och feminin, men även i den 

lesbiska subtexten mellan henne och Mrs. Danvers.  

Rebecca hade kort hår och klädde sig ofta i byxor istället för klänning. Hon hade också 

traditionellt manliga intressen som segling och ridning. Detta påpekas av Mrs Danvers i en 

dialog med den andra Mrs de Winter: ”Everyone was angry with her when she cut her hair, 

but she did not care […] And of course short hair  was much easier for riding and sailing […]. 

She was wearing slacks of course and a shirt when she died”.45 Även Maxim beskriver henne 

vid ett tillfälle som en pojke. ”She looked like a boy in her sailing kit, a boy with a face like a 

Botticelli angel”, säger han till sin nya hustru.46  Samtidigt målas hon dock upp som en 

arketyp av kvinnlig skönhet. Hon var lång och smärt med små fötter och ”[l]ovely as a 

                                                           
44 Duin 2015, s. 31. 
45 du Maurier 2012, s. 190–191. 
46 du Maurier 2012, s. 312. 
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picture”.47 Maxims farmor menar att hon förkroppsligade den perfekta hustrun. Hon hade 

nämligen ”the three things that matter in a wife […] breeding, brains and beauty.”48 Hon 

beskrivs som charmerande och ”[a] man had only to look at her once and be mad about her.”49 

Enligt Mrs Danvers var hon dock inte intresserad av männen utan det var bara en lek för 

henne. Hon berättar för huvudpersonen att ”[Rebecca] didn’t care. She only laughed. […] it 

was like a game to her.”50 

Janet Harbord menar att det är Rebeccas förmåga att förvandla sig själv och skifta 

mellan olika positioner och sociala sfärer som gör henne till en sådan fascinerande person. 

Det är dock hennes överskridande av kategorier som kön, klass och sexualitet som till sist 

beseglar hennes öde.51 Rebeccas vägran att anpassa sig till de olika konventionerna gör henne 

till ett hot mot den heteronormativa ordningen. Hon existerar utanför givna sociala ramar och 

det är det som gör henne så farlig. Fred Botting skriver att det finns en dubbelhet hos 

Rebecca. Han menar att ”Rebecca is already double: angel and monster, she embraces both 

extremes of conventional femininity and displays them as no more than conventions, empty 

superficial forms, effects of style and appearance.”52 Rebecca iscensätter således kvinnliga 

ideal samtidigt som hon undergräver dem.  

Duin påpekar att Rebecca raserar två av det kvinnliga idealets byggstenar: äktenskap 

och moderskap.53 Hon gifter sig med Maxim de Winter, men i slutet av romanen är det tydligt 

att äktenskap bara är ett spel för henne. Det visar sig också att hon hade en missbildning på 

livmodern som gjorde att hon var oförmögen att bli gravid. Detta hindrar dock inte henne från 

att använda ett potentiellt moderskap som ett sista hån till sin make: ”If I had a child, Max 

[…] neither you nor anyone in the world, would ever prove that it was not yours.”54 Maxim 

beskriver henne som grym, manipulativ och oförmögen att älska. ”She was not even normal” 

säger han till sin nya fru, vilket även visar hans syn på dem som faller utanför det som anses 

vara normativt.55  

För Maxim är Rebecca ett monster och han ser hennes gränsöverskridande handlingar 

som något som gör henne omänsklig. Butler skriver i inledningen till Bodies that matter att 

                                                           
47 du Maurier 2012, s. 272. 
48 du Maurier 2012, s. 304. 
49 du Maurier 2012, s. 275. 
50 du Maurier 2012, s. 275. 
51 Harbord 1996, s. 102. 
52 Botting 2014, s. 169. 
53 Duin 2015, s. 50. 
54 du Maurier 2012, s. 313. 
55 du maurier 2012, s. 304. 
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detta är något som händer med individer som faller utanför den heterosexuella matrisen: deras 

mänsklighet blir ifrågasatt. Hon menar att genuskonstruktionen fungerar genom exkluderande 

medel, där den som avviker både blir underordnad och nekad möjligheten till kulturella 

artikulationer.56  

Maxim tolererar Rebeccas utomäktenskapliga affärer och andra överskridanden så länge 

hon håller sig i London. Men hon får på inga villkor ta med sig det livet till Manderley, som 

för honom representerar allt det som den heterosexuella matrisen innebär. Det är när hon hotar 

att göra just detta som han dödar henne. Det visar sig dock att Rebecca redan var döende i vad 

som antyds är cancer, troligtvis i livmodern eller äggstockarna. Detta kan läsas som en 

kroppslig manifestation av hennes överskridanden men också som motivet till varför hon lät 

Maxim skjuta henne. Det är nämligen uppenbart att Rebecca hade en hel del inflytande över 

sin egen död. Det går att läsa det som en typ av självmord, även om det var Maxim som 

tryckte på avtryckaren. Rebecca visste precis vad hon skulle säga för att driva honom till att ta 

det sista steget över gränsen. Istället för att dö en långsam och plågsam död i cancer valde hon 

att lämna livet på sina egna villkor.  

Ska Rebecca läsas som romanens antagonist? Hon är på många sätt en gotisk figur. 

Horner och Zlosnik liknar henne vid en vampyr, specifikt den kategori som kallas ”the fatal 

woman”, en figur som blev vanligt från mitten av 1800-talet och framåt. Rebecca har inga 

huggtänder och det är endast metaforisk som hon tappar sina offer på blod. Trots detta så är 

hon ändå representativ för den kulturella ängslan kring den vuxna kvinnans sexualitet och kan 

ses som en efterträdare till kvinnliga vampyrer som går att hitta i till exempel Le Fanus 

Carmilla.57 Botting menar att (den kvinnliga) vampyren besitter en ambivalent makt, speciellt 

med sitt dubbla bildspråk som en ”beuatiful woman” och ”writhing fiend”. Vampyren 

associeras också med en polymorf sexualitet. 58 Detta är något som definitivt även går att hitta 

hos Rebecca. 

 Rebecca representerar det icke-normativa och utmanandet av gränser, bestämda av kön 

och sexualitet. Hon är den som romanens unga hjältinna måste besegra om hon vill få sitt 

lyckliga slut med Maxim. Botting skriver dock att romanens protagonist genom sin spegling 

av Rebecca blir reducerad till en nästan spöklik existens där hon saknar egen substans och 

identitet.59 Rebecca är död, men trots det är hennes närvaro så stark att hon nästan raderar 

                                                           
56 Judith Butler, Bodies that matter. On the discursive limits of “sex” (Abingdon: Routledge, 1993), s. 3, 7–8. 
57 Horner & Zlosnik 1998, s. 111–112. 
58 Botting 2014, s. 138. 
59 Botting 2014, s. 169–170. 



14 
 

romanens berättare. Det tydligaste exemplet på detta går kanske att hitta i romanens titel, 

Rebecca. Rebeccas närvaro är så stark att hon till och med tar över boktiteln. Detta är en skarp 

kontrast till hennes efterträdare som inte ens får ett förnamn. Vi får dock veta att det är, i alla 

fall enligt Maxim, ett ”very lovely and unusual name.”60 Det är intressant att vi aldrig får veta 

huvudpersonens namn. Det förstärker kontrasten mellan henne och Rebecca, vars namn dyker 

upp på nästan varje sida i romanen. Det gör också de scener där huvudpersonen anammar 

Rebeccas identitet desto mer viktiga. 

Rebeccas spöke finns överallt i Manderley: trädgården är full av hennes favoritblommor 

och protagonisten hittar små detaljer i varje rum som kan härledas till henne. Men framför 

genom Mrs Danvers upprätthållande av hennes minne. Rebeccas rum ser precis ut som innan 

hon dog eftersom hushållerskan vägrar att ändra det. Diana Wallace skriver att när något inte 

går att förklara med ord, något som är ofta förkommande inom den gotiska traditionen, så 

används ofta en metafor istället. Hon skriver att spöket, speciellt som det används som en 

metafor inom den kvinnliga gotiken är ett användbart verktyg för feministisk teori. Gotiska 

metaforer har också använts för att diskutera lesbiskhet och homosexualitet. Idén om spöket 

användes då för att utforska hur lesbiskhet förtrycks inom en fallocentrisk kultur.61 Det 

samkönade begäret blir aldrig utsagt i Rebecca och det existerar endast i relation till 

karaktären som gett romanen dess namn. Men likt Rebecca vägrar det att förpassas till 

periferin och fortsätter att hemsöka både läsaren och romanens berättare, bland annat genom 

den senares drömmar, som är fyllda av ett suggestivt bildspråk. 

 

Det samkönade begäret 

 

Den första drömmen tar plats redan i romanens första kapitel, även om den kronologiskt 

inträffar flera år efter bokens huvudhandling. I denna dröm återvänder huvudpersonen till 

Manderley. Hon upptäcker att godset står öde och är omringat av förvildad natur.  

 

Nature had come into her own again and, little by little in her stealthy, insidious 

way had encroached upon the drive with long tenacious fingers. […] The beeches 

with white, naked limbs leant close to one another, their branches intermingled in a 

strange embrace, making a vault above my head like the archway of a church. […] 

The rhododendrons stood fifty feet high, twisted and entwined with bracken, and 

they had entered into alien marriage with a host of nameless shrubs[.] […] A lilac 

had mated with a copper beech, and to bring them yet more closely to one another 

                                                           
60 du Maurier 2012, s. 25. 
61 Diana Wallace, “’The Haunting Idea. Female Gothic Metaphors and Feminist Theory”, i The female Gothic, 
red. Diana Wallace & Andrew Smith (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2009), s. 37–38. 
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the malevolent ivy […] had thrown her tendrils about the pair and made them 

prisoners.62 

 

Med ord som ”naked limbs”, ”embrace”, ”entwined” och ”mated” är drömmen fylld med 

sexuella undertoner. Det är inte ovanligt att benämna naturen med ett feminint pronomen men 

valet att göra så här förstärker bilden av det samkönade begäret. Naturen, speciellt i och med 

sättet som Manderley har tagits över, kan läsas som en symbol för Rebecca. Detta förstärks 

ytterligare av inkluderingen av Rhododendros blommorna, som var Rebeccas favorit och som 

genom romanen associeras med henne. 

Rebeccas sexuella förhållande till hushållerskan Mrs Danvers är aldrig direkt uttalat, 

men det går att hitta en hel del queert läckage och lesbiska undertoner genom romanen. Detta 

är framför allt tydligt i Mrs Danvers scener med romanens berättare där Rebecca diskuteras. 

En scen som speciellt sticker ut är den där Mrs Danvers visar Rebeccas rum för hennes 

efterföljare. I scenen förklarar hon för den andra Mrs de Winter att hon inte har tvättat 

Rebeccas kläder efter hennes bortgång, eftersom hon vill bevara hennes doft. Det är också 

något uppenbart sexuellt i sättet hon rör och pratar om Rebeccas ägodelar: 

 

Here is her nightdress inside the case. You’ve been touching it, haven’t 

you? This was the nightdress she was wearing for the last time, before she 

died. Would you like to touch it again? […] Feel it, hold it […] how soft 

and light it is, isn’t it? I haven’t washed it, since she wore it for the last 

time. I put it out like this, and the dressing-gown and slippers, just as I put 

them out for her the night she never came back […] This wardrobe here is 

full of her evening clothes […] of course she could wear anything, stand any 

colour. She looked beautiful in this velvet. Put it against your face. It’s soft, 

isn’t it? You can feel it, can’t you? The scent is still fresh, isn’t it? You can 

almost imagine she had only just taken it off. I would always know when 

she had been before me in a room. There would be a little wiff of her scent 

in the room. These are her underclothes, in this drawer. The pink set here 

she had never worn.63 

 

 

Ovan citat är ett exempel på de återkommande antydningar om de sexuella och romantiska 

känslor Mrs Danvers hyste för sin arbetsgivare. Det är något som fastslås tidigt i romanen 

med ett konstaterande från Maxims syster Beatrice: ”My dear child, it’s not Maxim she’s 

thinking of […] She simply adored Rebecca.”64 Beatrices uttalande visar också att, även om 

de specifika detaljerna kring förhållandet mellan Rebecca och Mrs Danvers förblir hemliga, så 

var det starka bandet mellan de två kvinnorna knappast något som passerat obemärkt.  

                                                           
62 du Maurier 2012, s. 1–3. 
63 du Maurier 2012, s. 189–191.  
64 du Maurier 2012, s. 113. 
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  Till skillnad från hur Mrs Danvers känslor för sin arbetsgivare målas upp, så fastslår 

aldrig romanen hur Rebecca såg på sin hushållerska. Eftersom Rebecca är död och bilden av 

henne hela tiden filtreras genom de övriga karaktärers skildring av henne, blir det svårt att 

urskilja hennes egentliga känslor och intentioner från vad som var en del av hennes spel. Det 

gör henne som tidigare nämnt till en mycket svårgripbar karaktär. Någon typ av tillgivenhet 

lär hon åtminstone ha hyst för Mrs Danvers i alla fall, med tanke på att hon tilldelat denne 

smeknamnet ”Danny”. Mrs Danvers verkar också ha varit den enda tjänarinna som Rebecca 

accepterat: ”You maid me better than anyone, Danny […] I won’t have anyone but you.”65 

Förutom att fastställa Mrs Danvers som den enda Rebecca tolererar att hjälpa henne med 

vardagsbestyren, så skulle detta citat också kunna föreslå att hushållerskan är den enda som 

betyder något för Rebecca även på en djupare nivå. 

Mrs Danvers är romanen igenom beskriven som en skrämmande figur som skulle kunna 

vara en förkroppsligad version av något slags dödsväsen. Hon är kall, blek och mager. Det 

finns inget levande hos henne vilket hennes första möte med protagonisten exemplifierar:  

 

Someone advanced from the sea of faces, someone tall and guant, dressed in deep 

black, whose prominent cheek-bones and great hollow eyes gave her a skull’s face, 

parchment white, set on a skeleton’s frame. She came towards me, and I held out 

my hand, envying her for her dignity and composure; but when she took my hand 

hers was limp and heavy, deathly cold and it lay in mine like a lifeless thing.66 

 

 

Beskrivningen av Mrs Danvers liknar henne vid något omänskligt, något som inte hör hemma 

bland de levande. Hennes queerhet manifesteras i hennes yttre och visar att hon både är 

avvisad av och ett hot mot det normativa samhället. När Mrs Danvers pratar om Rebecca är 

det dock något hos henne som förändras. Hon blir plötsligt levande, vilket scenen i 

sovrummet också visar. Hennes röst som hittills varit ”dull and toneless, was sharp now with 

unexpected animation, with life and meaning, and there was a spot of colour on the gaunt 

cheek-bones”.67 Detta visar att även om hennes överskridanden manifesteras i hennes yttre 

som något omänskligt, så är det också dessa som ger henne liv.   

Till skillnad från Rebecca blir hon dock aldrig straffad för sina överskridanden, förutom 

genom förlusten av Rebecca, som är objektet för hennes begär. Butler diskuterar Freud och 

det han skriver i Jaget och Detet angående melankoli. Melankolisk identifikation tillåter 

förlusten av objekt i den yttre världen, eftersom objektet då erbjuds ett sätt att bevaras som en 

                                                           
65 du Maurier 2012, s. 189. 
66 du Maurier 2012, s. 74 
67 du Maurier 2012, s. 81. 
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del av jaget. Förlusten blir således inte en fullständig förlust. Butler menar att den 

homosexuella melankolin innehåller spår av vrede, född ur samhällets vägran att erkänna 

denna förlust. Om denna vrede sedan förbjuds, kan konsekvenserna bli allvarliga.68 Haggerty 

skriver att det finns en viss erotik över denna förlust och att det inom gotisk litteratur ofta 

resulterar i sexuellt våldsamma handlingar, speciellt om offret är en man.69  

Mrs Danvers agerar dock inte med fysiskt våld, även om det går att läsa in en viss 

emotionell manipulation i hennes interaktioner med romanens protagonist. Mrs Danvers 

hanterar förlusten av objektet för sitt homosexuella begär, Rebecca, genom att fanatiskt 

bevara den senares ägodelar som om hon fortfarande var vid liv. När Maxim de Winter 

återvänder med en ny hustru ser hon det som ett svek mot Rebecca och gör allt för att jaga 

bort hennes efterträdare. Samtidigt försöker hon göra om protagonisten till Rebeccas avbild. 

Det är Mrs Danvers som planterar idén till maskeraddräkten som berättaren sedan bär på 

Manderleys stora maskeradbal. Detta kan läsas som ett försök till att skapa en klyfta mellan 

makarna de Winter men också ett försök till att återskapa det förlorade objektet Rebecca. 

Hennes melankoli över förlusten att kunna uttrycka sin sexualitet tar sig i uttryck genom 

överförandet av detta begär till huvudpersonen. 

  Nicky Hallet skriver om lesbiskt begär och hur det kommer det kommer till uttryck i 

Rebecca. Hon menar att rummet inte bara blir sexualiserat genom kvinnors kontakt med 

varandra utan det handlar även om hur kvinnorna rör vid objekt. När objektet sedan flyttas 

utanför det queera rummet, följer det queera med.70 När Mrs Danvers låter protagonisten röra 

vid Rebeccas kläder, överför hon således sitt begär för Rebecca till en ny person.  

Scenen i Rebeccas sovrum mellan Mrs Danvers och romanens berättare går också att 

läsa som början på ett sexuellt uppvaknande hos den senare, som hittills gett intrycket av att 

vara en ytterst avsexualiserad person. Hon liknar sig själv med en flicka snarare än en kvinna 

och det är också något som Maxim även förstärker genom romanens gång. Troligtvis är det 

också det som lockade honom till henne från början. ”’I ask you’ he said gravely, because you 

are not dressed in black satin, with a string of pearls nor are you thirty-six’” säger han till 

henne i början av deras förhållande.71 Han tycker också att hon ska klä ut sig som Alice i 

Underlandet, en slags arketyp för barnlik oskyldighet, på den stora maskeradbal som anordnas 

på Manderley. Avril Horner och Sue Zlosnik menar att detta visar på Maxims rädsla inför den 

                                                           
68 Butler 2005, s. 169–187. 
69 Haggerty 2006, s. 26–27. 
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71 du Maurier 2012, s. 41. 
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vuxna kvinnans sexualitet. Han vill inte att berättaren ska besitta kunskap, utan snarare att hon 

ska erkänna hans vishet och på så vis upprätthålla maktbalansen i deras förhållande.72 Han vill 

till exempel inte att hon ska läsa böcker med vad som antyds ha pornografiskt innehåll: 

 

’Listen, my sweet. When you were a little girl, were you ever forbidden to read 

certain books, and did your father put those books under lock and key?’ 

’Yes,’ I said. 

’Well then. […] There is a certain type of knowledge I prefer you not to have. It’s 

better kept under lock and key. So that’s that. And now eat up your peaches, and 

don’t ask me any more questions, or I shall put you in the corner.73 

 

 

Maxim intar här rollen som huvudpersonens pappa snarare än hennes make. Detta är något 

som är närvarande genom större delen romanen. Relationen mellan Maxim och hans unga 

hustru liknar ofta den mellan en far och dotter istället för den mellan de två äkta makar som 

de faktiskt är. Huvudpersonen är föräldralös så det är inte omöjligt att hon ser Maxim som en 

slags fadersfigur. Maxim verkar inte ha något emot detta utan säger till och med att ”a 

husband is not so very different from a father after all” vid ett tillfälle.74 Det finns således 

något incestuöst över protagonistens förhållande med Maxim. Incestuösa förhållanden är 

också något som är vanligt förekommande motiv inom gotisk fiktion och ofta en källa till 

skräck hos den unga hjältinnan.75 Butler skriver att incestförbudet utgår från ”förbudet mot 

homosexualitet, eftersom det förutsätter begärets heterosexualisering.”76 Hon skriver också att 

förbud är en stor del av hur heterosexualiteten växer fram. Något som drabbas av dessa förbud 

är just de homosexuella känslobildningarna, som blir objekt för förlust.77 I Rebecca är, som 

tidigare nämnt, denna förlust speciellt tydlig hos Mrs Danvers. Men det är också denna förlust 

som möjliggör förhållandet mellan Maxim de Winter och hans nya hustru. Om Rebecca inte 

hade begått sina gränsöverskridanden, så hade hon inte blivit dödad och Maxim hade inte gift 

om sig. Detta visar hur det heterosexuella förhållandet mellan berättaren och Maxim de 

Winter växer fram ur förbudet mot homosexualitet och andra gränsöverskridanden. Romanen 

målar således det potentiellt incestuösa förhållandet mellan protagonisten och Maxim de 

Winter som något att föredra framför det mellan två kvinnor. 

                                                           
72 Horner & Zosnik 1998, s. 104. 
73 du Maurier 2012, s. 226–227.  
74 du Maurier 2012, s. 226–227. 
75 Haggerty 2006, s. 12–14. 
76 Butler 2005, s. 172.  
77 Butler 2005, s. 173. 
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I Rebecca finns dock endast incesten potentiellt och det är aldrig något som egentligen 

utforskas. Huvudpersonen och Maxim är fortfarande gifta i slutet, men deras förhållande har 

då utvecklats till ett mer traditionellt sådant mellan två äkta makar. Huruvida det är en sexuell 

relation framgår inte, men romanens berättare har nu mognat så pass mycket att varken hon 

själv eller hennes make längre ser henne som ett barn. 

 Huvudpersonens sexuella uppvaknande har dock endast att göra med Rebecca (och till 

viss del Mrs Danvers, som agent för Rebeccas vilja) och det hon representerar. Detta överförs 

sedan på förhållandet mellan henne och Maxim. Men först efter att han berättat sanningen om 

vem Rebecca egentligen var och hur hon dog. Huvudpersonen har hittills varit en ganska 

passiv figur och inte tagit många egna initiativ. Med Maxims erkännande förändras dock 

detta. Hon kan nu styra Manderlay med en auktoritet som hon tidigare saknade. Hon är inte 

längre det barn som Maxim gifte sig med utan har nu på sätt vis växt upp.  

Huvudpersonen både beundrar Rebecca och är svartsjuk över hennes förhållande med 

Maxim. Detta är kopplat till hennes dåliga självförtroende som åtminstone delvis bottnar i 

klass och oerfarenhet. Hon ser sig själv som en obetydlig barnrumpa i jämförelse med 

Rebecca. Det finns således något sublimt över hennes känslor för Rebecca och detta är det i 

romanen som bäst kan associeras med det gotiska begreppet ”terror”. Rebecca väcker känslor 

av fruktan, men här finns också fascination och njutning. Detta är särskilt tydligt i 

huvudpersonens besatthet av Rebecca. Hennes besatthet av sin företrädare eskaleras genom 

romanens gång tills hennes identifikation är så pass stark att det blir svårt att skilja på de två. 

Vid ett tillfälle är det snarare Rebecca och inte romanens berättare som intar scenen:  

 

As I sat down to dinner in the dining-room in my accustom place, with Maxim at 

the head of the table, I pictured Rebecca sitting in where I sat now, picking up her 

fork for the fish, and then the telephone ringing […] and Rebecca would get up 

from her chair with a quick glance at Maxim who would not say anything, who 

would go on eating his fish. And when she came back, having finished her 

conversation, and sat down in her place again, Rebecca would begin talking about 

something different, in a gay, careless way, to cover up the little cloud between 

them. [...] 

  ‘What the devil are you thinking about?’ said Maxim. 

I started, the colour flooding my face, for in that brief moment, sixty seconds 

perhaps, I had so identified with Rebecca that my own dull self did not exist, had 

never come to Manderley.78 

 

Genom identifikationen med Rebecca i citatet ovan, försvinner tillfälligt huvudpersonens 

egen identitet. Hennes kroppsspråk blir så pass annorlunda att även Maxim märker skillnaden.  

                                                           
78 du Maurier 2012, s. 224–225. 
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Denna förvandling kulminerar sedan på Manderleys maskeradbal, där romanens protagonist, 

på inrådan av Mrs Danvers klär ut sig till en av Maxim de Winters kvinnliga förfäder. När 

hon tittar sig i spegeln, känner hon inte längre igen sig själv:  

 

”I did not recognise the face that stared at me in the glass. The eyes were larger 

surely, the mouth narrower, the skin white and clear? The curls stood away from 

the head in a little cloud. I watched the face that was not me at all and then smiled; 

a new, slow smile.79  

 

 

Förändringen är inte bara kroppslig, utan sättet hon ler på antyder att hon åter igen anammat 

en del av Rebeccas personlighet. Vad hon inte vet är att Rebecca några år tidigare hade klätt 

ut sig i exakt samma dräkt. När Maxim får syn på berättaren, tvingar han henne genast att 

byta om. Det är inte bara Maxim som reagerar, även hans syster Beatrice har svårt att separera 

huvudpersonen från Rebecca: ”Identical. The same picture, the same dress. You stood there 

on the stairs, and for one ghastly moment I thought…”80 Hennes förvandling till Rebecca är 

således komplett, åtminstone för stunden. Hon återgår snabbt till den osäkra unga kvinna hon 

var tidigare dock eftersom Maxim avvisar henne. Identifikationen med Rebecca återkommer 

dock i romanens slutskede. 

Hallet skriver också om pärlans plats i den litterära kärlekens historia och då framför 

allt lesbisk sådan. Pärlan förkroppsligar en paradox: den är en symbol för kyskhet som skapas 

genom en undergrävning av den naturliga ordningen. Hallet menar att pärlan kan kopplas 

både till kyskhet och den fallna kvinnan. Det är en motsättning som även går att hitta hos den 

lesbiska kvinnan, eftersom både ungmön och prostitution på olika sätt har associerats med 

lesbiskhet.81 I Rebecca lyser dock pärlan med sin frånvaro. Smycken nämns överhuvudtaget 

ytterst sällan och detta kan härledas till Maxims ogillande av dessa. Kanske beror detta på att 

han associerar pärlor med Rebecca. Han val att fria till romanens protagonist på grund av att 

hennes ungdom, och där även avsaknaden av pärlor nämns, skulle kunna föreslå det. Även om 

pärlor inte nämns i samband med Rebecca i resten av romanen, så förstärker det kopplingen 

mellan pärlor och lesbiskhet. Detsamma gäller för Rebecca som en karaktär associerad med 

samkönat begär. Hallet menar att pärlans och andra smyckens frånvaro föreslår att det är 

Maxim som bestämmer erotikens gränser i romanen. Hon skriver dock att det lesbiska begäret 

istället legitimeras av andra objekt.82  

                                                           
79 du Maurier 2012, s. 237–238. 
80 du Maurier 2012, s. 242. 
81 Hallet 2003, s. 39. 
82 Hallet 2003, s. 43–46. 



21 
 

I Rebecca är det är istället hår och objekt som kan kopplas till det, däribland hårborstar, 

som associeras med det lesbiska begäret. Både huvudpersonen och Rebecca fick hårborstar i 

bröllopspresent av Maxim och det avslöjas att Maxim brukade borsta Rebeccas hår, som 

innan hon klippte sig, var väldigt långt. Det var uppenbart att det var något hon njöt av: 

”’Harder Max, harder’, she would say, laughing up at him, and he would do as she told 

him”.83 Det finns en viss sexuell antydan i Rebeccas uttalande vilket också blir viktigt när 

uppgiften att borsta hennes hår så småningom övergick till Mrs Danvers. Detta är ännu ett 

exempel på hur Rebeccas sovrum kan ses som en sfär för utbyte av samkönat begär utanför 

den heteronormativa världen och det förstärks ytterligare av hur borstandet av Rebeccas hår 

förflyttas från Maxim till Mrs Danvers.  

Håret har också betydelse i den dröm som huvudpersonen har precis innan hon och 

Maxim upptäcker att Manderley har brunnit ner. I drömmen intar berättaren rollen som 

Rebecca i en erotisk laddad scen där Maxim borstar hennes hår: 

 

And I saw then that she was sitting on a chair before the dressing-table in her 

bedroom, and Maxim was brushing her hair. He held her hair in his hands, and as 

he brushed it he wound it slowly into a chick rope. It twisted like a snake, and he 

took hold of it with both hands and smiled at Rebecca and put it around his neck.84 

 

Det är intressant hur Rebeccas hår, som tidigare fastställts är kopplad både till det samkönade 

begäret mellan henne och Mrs Danvers samt till hennes överskridande av könsroller, används 

som ett vapen till att strypa Maxim, som här kan läsas som en symbol för heteronormativitet. 

Drömmen inträffar också i samband med att Manderley brinner ner.  

 

Manderley  

 

Manderleys betydelse fastställs redan med romanens första mening: ”Last night I dreamt I 

came to Manderley again.”85 Förutom att måla upp Manderley som centralt för bokens 

handling, bekräftar citatet godset som något förvisat till det förflutna. Läsaren får genom 

berättarens framställning veta att det är omöjligt för henne att återvända till Manderley redan i 

första kapitlet, men det är först på sista sidan som vi får reda på anledningen till detta: 

                                                           
83 du Maurier 2012, s. 190. 
84 du Maurier 2012, s. 426. 
85 du Maurier 2012, s. 1. 
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Manderley finns inte längre. Det har, precis som sin litterära föregångare Thornfield Hall, 

brunnit ner till grunden.  

På Manderley står tiden på många sätt stilla. Detta har bland annat att göra med att det 

aldrig specificeras någon tid när Rebeccas handling egentligen tar plats. Närvaron av bilar och 

annan teknologi samt inga direkta referenser till något krig gör att sent 20-tal/tidigt 30-tal är 

det mest troliga. När det gäller geografisk en plats är dock ett vanligt antagande att romanen 

utspelar sig i Cornwall, som så många av du Mauriers andra verk. Manderley lär dessutom 

åtminstone delvis vara inspirerat av Menabilly, ett historiskt gods i södra Cornwall som du 

Maurier hade personliga kopplingar till.86  

Horner och Zlosnik skriver att denna vaghet ger texten en drömlik ton snarare än en 

realistisk sådan. Detta gäller främst för de scener som tar plats på Manderley. Dessa skapar en 

kontrast till de mer realistiska scenerna i till exempel London.87 Mycket riktigt är det också 

den drömlika känslan som romanens protagonist får när hon först kommer till Manderley:  

”there was no house, no field, no broad and friendly garden, nothing but the silence and deep 

woods. The lodge gates were a memory, and the high-road something belonging to another 

time, another world.”88 Manderley symboliserar för romanens berättare något onåbart, som 

hon innan hon träffat Maxim, på grund av bland annat klass inte ens vågat drömma om. Hon 

är således fylld med en viss oro inför vad som väntar henne. Samtidigt är det något med 

Maxim de Winters nedärvda hem som hänför henne: 

 

Yes, there it was, the Manderley I had expected, the Manderley of my picture post-

card long ago. A thing of grace and beauty, exquisite and faultless, lovelier even 

than I had ever dreamed, built in its hollow of smooth grassland and mossy lawns 

the terrace sloping to the gardens, and the gardens to the sea.89 

 

 

Protagonisten jämför Manderley med en bild hon sett på ett vykort, vilket både förstärker 

skillnaden mellan värld hon kommer från och Manderley, och visar hennes naivitet. 

 Godset har ofta en central roll i den gotiska fiktionen. Detta gäller för ”Female Gothic” 

såväl som för vad Carol Margaret Davison kallar ”Empire Gothic”. Hon skriver att godset 

fungerar som en ”’threshold institution’ for, in its domesticating/civilizing enterprise, it yokes 

                                                           
86 Horner & Zlosnik 1998, s. 100. 
87 Horner & Zlosnik 1998, s. 100–101. 
88 du Maurier 2012, s. 72. 
89 du Maurier 2012, s. 73. 
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private and public sphere agendas and concerns.”90 Godset är en plats där historia och kultur, 

både medveten och omedveten, möts. Det är också en kvinnlig plats, i och med den roll som 

kvinnan traditionellt har i hushållet, samtidigt som det är en plats för patriarkala 

reproduktioner. Davison skriver att det är hit som förfädernas synder återvänder för att 

kulminera i ett skräckfyllt möte mellan det samtida och det förflutna.91  

 Enligt Botting så representerar det gotiska huset en förbindelse mellan släktled, social 

status och fysisk egendom. Det förenar idéer om hem och fängelse, säkerhet och fruktan och 

det är aldrig fritt från skuggor, desorientering eller fara.92 För huvudpersonen innebär 

Manderley både frihet och ett fängelse. Som Maxim de Winters hustru har hon tillgång till 

mer resurser än hon hade tidigare och som Manderleys härskarinna har hon åtminstone på 

papperet mer makt. Men Manderley ligger också långt från civilisationen och eftersom 

Maxim sällan är hemma, är hon ofta ensam. Alla de dagliga hushållssysslor som traditionellt 

utförs av en hustru verkar dessutom ha övergått till Mrs Danvers, så hon har inte heller något 

att fördriva tiden med. Gina Wisker menar att detta visar att Manderley har en vacker yta, 

men att det saknar substans. Huvudpersonen har således en romantiserad bild av både godset 

och dess herre. Manderley må utsöndra rikedom och vara som en dröm för romanens unga 

huvudperson, men under ytan finns det inget förutom hemligheter och lögner.93 Intressant är 

att majoriteten av dessa är kopplade till Rebecca, som också skapat Manderley till det 

framgångsrika drömhus det är. 

 Manderley representerar dock, i alla fall för Maxim de Winter, alla de bekvämligheter 

och den makt som kommer med hans klass och kön. Det är hans arv, både bildligt och 

bokstavligt. Han säger även detta själv vid ett tillfälle när han diskuterar Rebeccas död med 

sin nya hustru: ”but Manderley was mine”.94 Han må lämna över en del av godset dagliga 

skötsel till andra, men i slutändan är det ändå han som har makten att bestämma vad som sker 

mellan Manderleys fyra väggar. Rebecca väljer att ignorera detta, vilket gör henne till ett hot. 

Huvudpersonens beskrivning av Maxim första gången de träffas målar upp honom som en 

karaktär som hör hemma på en gotisk plats som Manderley: 

 

                                                           
90 Carol Margaret Davison ”Burning Down the Masters (prison)-House. Revolution and Revelation in Colonial 
and Postcolonial Female Gothic”, i Empire and the Gothic. The politics of Genre, red. Andrew Smith och William 
Hughes (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2003), s. 138. 
91 Davison 2003, s. 138. 
92 Botting 2014, s. 4. 
93  Wisker 2003, s. 88. 
94 du Maurier 2012, s. 308. 
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He belonged to a walled city of the fifteenth century, a city of narrow, cobbled 

streets and thin spires, where the inhabitants wore pointed shoes and worsted hose. 

His face was arresting, sensitive, medieval in some strange inexplicable way, and I 

was reminded of a strange portrait seen in a gallery, I had forgotten where, of a 

certain Gentleman Uknown. Could one but rob him of his English tweeds, and put 

him in black, with lace at his throat and wrists, he would stare down at our modern 

world from a long distant past – a past where men walked cloaked at night, and 

stood in the shadow of old doorways, a past of narrow and dim dungeons, a past of 

whispers in the dark, of shimmering rapier blades, of silent, exquisite courtesy.95 

 

 

Huvudpersonens beskrivning av Maxim visar hennes tendens att romantisera honom. 

Beskrivningen av honom tillsammans med hans häftiga humör och tendens att grubbla gör 

honom också till en figur som ofta dyker upp inom gotisk litteratur. Horner och Zlosnik 

menar att Maxims beskrivning uppmanar läsaren att konstruera honom som både en gotisk 

skurk och som en fantasiprodukt av berättarens unga och naivt lagda sinne.96 I slutändan går 

det att diskutera om han verkligen är något av det: mycket av hans mystik (och makt) 

försvinner när han avslöjar att det var han som dödade Rebecca. Även om berättaren 

fortfarande är gift med honom så visar drömmen i bokens inledning att hon fortfarande är 

hemsökt av Rebecca.   

Romanens inledning visar att protagonisten lever ett bekvämt liv, men det finns 

antydningar om att hon tycker det är ganska händelselöst och tråkigt. Detsamma gäller för 

Maxim: förlusten av Manderley har gjort honom till en skugga av sitt forna jag. Horner och 

Zlosnik skriver att när Manderley brann försvann också en del av Maxim de Winters 

maskulina identitet. Han har inte längre något gods eller arvinge (äktenskapet med den andra 

Mrs. dr Winter är hittills också barnlöst) och därför är den trygghet han erfor inom det 

klassbaserade kapitalistiska och patriarkala system som Manderley representerade under stort 

hot.97 

Manderley, likt sin herre, är en förkroppsling av patriarkala och heteronormativa 

strukturer och förtryck. Det koloniala arvet är inte lika närvarande i Rebecca som i 

exempelvis Jane Eyre, men samtidigt fastställs det att släkten de Winter har huserat i 

Manderley under flera generationer. Onekligen lär det finnas många skelett i garderoben. 

Dessutom går romanen aldrig egentligen in på var Maxims pengar kommer från, förutom att 

det är kopplat till Manderley. Något som är intressant är att Rebecca är en stor del till varför 

Manderley är en sådan succé: ”The beauty of Manderley that you see today, the Manderley 
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97 Horner & Zlosnik 1998, s. 107. 



25 
 

that people talk about and photograph and paint, it’s all due to her, to Rebecca.”98 Bara några 

dagar in i äktenskapet med Maxim de Winter ingick de i ett kontrakt där Maxim lovade att 

blunda för Rebeccas överskridanden så länge hon tog hand om Manderley och höll sig till 

London. ”What she did in London did not touch me – because it did not hurt Manderley”, 

berättar han för romanens protagonist.99  

Detta arrangemang fungerade ett par år och det visade sig att Rebecca hade ett sinne för 

affärer eftersom Manderley blomstrade under denna tid. Men tillslut tröttnade Rebecca på att 

upprätthålla charaden. Till en början nöjde hos sig med att träffa sina älskare i Manderleys 

tillhörande båthus, men hon efter ett tag tog hon upp dem till det stora huset också: ”She 

began to ask her friends down here. She would have one or two of them and mix them up at a 

week-end party so that at first I was not quite sure, not quite certain.”100Rebecca verkar även 

ha sett detta som en del av hennes lek. Det är uppenbart att hon ville att Maxim skulle komma 

på henne. Maxim väljer till slut att konfrontera Rebecca, en konfrontation som leder till att 

han skjuter henne. På så sätt tror han att han kan rädda Manderley. Vad han inte vet är att 

Manderley redan varit en plats för sexuellt gränsöverskridande. Det antydda förhållandet 

mellan Rebecca och mrs Danvers verkar till exempel mest ha hållit sig till Rebeccas sovrum 

och i och med Mrs Danvers vägran att ändra på rummet lever minnet av Rebecca fortfarande 

kvar.  

När Manderley brinner ner kan det först ses som en vinst för den heterosexuella 

matrisen och ett återgående till den normativa ordningen. Manderley må vara borta, men med 

godset försvann också alla spår av Maxims första hustru. Rebecca, denna gotiska vålnad som 

genomsyrat nästan varenda sida i romanen, är äntligen fördriven. Protagonistens inledande 

dröm berättar dock en annan historia. Där fastställs det tydligt och klart att Rebeccas 

hemsökelse fortfarande är en realitet för romanens berättare. Detta visar på en intressant 

skillnad från slutet i Jane Eyre där branden av godset snarare agerar befriande och möjliggör 

giftermålet mellan huvudpersonerna.  I Rebecca finns vålnaden fortfarande kvar så det är 

således snarare Maxim de Winter som blir besegrad av Manderleys fall. Jag anser att detta 

visar på hur de gränsöverskridande krafter som Rebecca representerar vinner över den 

heterosexuella matrisen som representeras av Maxim de Winter. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med den här uppsatsen var att visa hur det queera på olika sätt framträder i Daphne du 

Mauriers gotiska roman Rebecca. Jag anser att framför allt Rebecca är en queer karaktär. 

Beskriven som både den perfekta hustrun och någon som på många sätt bryter mot det 

kvinnliga idealet målar upp Rebecca som ett hot mot den heteronormativa ordning som råder 

på Manderley. Hon har varit död mer än ett år, men fortsätter i sann gotisk anda att hemsöka 

romanens unga hjältinna. Om denne vill ha ett lyckligt slut enligt den heterosexuella matrisen, 

så är Rebecca den som måste besegras. Rebecca är som en vampyr och hennes polymorfa 

sexualitet är bara ett av de överskridanden som beskrivs genom romanens gång. 

 Jag har i uppsatsen även diskuterat hur det samkönade begäret uttrycks i romanen och 

anser att karaktären Rebecca här har en viktig roll att spela. Genom romanen antyds det starkt 

att Rebecca haft ett sexuellt förhållande med sin hushållerska Mrs. Danvers. Detta förhållande 

verkar framför allt ha utspelat sig i Rebeccas sovrum, som blir en sfär för samkönat begär i 

den annars heterosexuella värld som Manderley representerar. Det hålls sedan vid liv av 

hushållerskans vägran att förändra Rebeccas rum efter hennes död. Sättet som Mrs. Danvers 

rör och pratar om Rebeccas ägodelar förstärker bilden av deras sexuella relation och startar ett 

slags sexuellt uppvaknade även hos huvudpersonen. Jag tolkar henne som ganska asexuell i 

romanens början, men med hennes besatthet av Rebecca växer det också fram ett begär. 

Huvudpersonen både beundrar och är svartsjuk på Rebecca, vilket gör att hennes egen 

identitet på flertalet ställen försvinner. Hon blir Rebecca. Genom romanens gång förvandlas 

detta till ett begär, som framför kan antydas i hennes drömmar, fyllda av ett sexuellt bildspråk 

som kan härledas till Rebecca. Det samkönade begäret är dock inte det enda queera som kan 

kopplas till boken huvudperson. Jag anser även att det finns något incestuöst över förhållandet 

mellan protagonisten och hennes make Maxim de Winter. Detta kan bland annat härledas till 

den stora åldersskillnaden mellan de två karaktärerna och Maxims tendens att behandla sin 

hustru som ett barn. Denna tendens är född ur Maxims rädsla för den vuxna kvinnans 

sexualitet och visar på hur patriarkala och heteronormativa makter jobbar för att förtrycka det 

som faller utanför den heterosexuella matrisen.  

 En stor del av handlingen i Rebecca tar plats på Maxim de Winter gods Manderley.  I 

denna uppsats har jag diskuterat Manderleys dubbelhet. Manderley är precis som Maxim de 

Winter en representation av patriarkalt och heteronormativt förtryck. Men samtidigt är det 

också en plats för samkönat begär och andra överskridanden. Manderley är det ultimata 



27 
 

resultatet på den makt som kommer med Maxims kön och klass. Det visar sig dock att det 

egentligen är Rebecca som förvandlat godset till det drömhus som det är. Hon tog också dit 

sina älskare trots Maxims förbud och hennes sovrum antyds vara en plats för det samkönade 

begäret mellan henne och Mrs Danvers. I slutet av romanen brinner Manderley ner till 

grunden och medan det kan läsas som ett slutgiltigt fördrivande av Rebecca och det 

gränsöverskridande som hon representerar, så anser jag att det snarare visar på hur dessa 

krafter besegrar den heterosexuella matrisen. 
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