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2 

 

Denna uppsats kommer att behandla Stephen Kings roman Pestens tid och hur den för-

håller sig till feminism. Den kommer även att undersöka hur de olika genusrollerna 

framställs och om de på något vis går emot gängse genusnormer. Uppsatsen kommer 

även att gå igenom förhållandet mellan genus, feminism och genren skräck. Uppsatsen 

kommer att avslutas med ett jämförande resonemang mellan de olika genuskategorierna. 

Det som uppsatsen hoppas kunna svara på är huruvida det är möjligt att läsa romanen 

som patriarkalkritik eller ej.  
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1. Inledning 

Stephen King skrev Pestens tid
1
 1978, där behandlar han en postapokalyptisk värld där 

en influensa har utrotat stora delar av mänskligheten. Byråkratsiska och militära krafter 

ligger bakom den pest som släppts lös. I tiden efter pesten framkommer det mörka 

krafter som hotar att förgöra det trygga samhälle som några överlevare lyckats bygga 

upp. De måste försvara sin plats och det goda som de tror på. Det onda och det goda 

ställs emot varandra och det är dags för uppgörelse. Vem kommer att gå levande från 

striden?  

1.1 Syfte  

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka framställningen av män och kvinnor i 

Stephen Kings Pestens tid ur ett genusmedvetet och feministiskt perspektiv. Går den 

emot den rådande normativa framställningen av könen eller förstärker den stereotypiska 

idéer? Hur porträtteras kvinnorna Frances Goldsmith, Nadine Cross, Dayna Jurgens och 

Abagail Freemantle och männen Stu Redman, Nick Andros, Harold Lauder, Tom 

Cullens och Randall Flagg? Kan Pestens tid läsas som en kritik av det patriarkala 

samhället?  

1.2 Metod och teori 

Jag kommer att bruka Pierre Bourdieus bok Den manliga dominansen
2
 där han 

behandlar mäns strukturella makt över kvinnor. Det jag kommer att ta med mig från 

denna bok är tankarna om hur det manliga och det kvinnliga är socialt konstruerade 

strukturer, men uppfattas som dock naturliga och konstanta, då de manliga reglerna 

upprätthåller denna falska naturlighet. Denna falska naturlighet, med sina 

dominansförhållanden och orättvisor, förs sedan vidare i generationerna utan mycket 

ifrågasättande. Det Bourdieu vill är att ta isär dessa påståenden och förringa dess 

påstådda naturlighet.  

   Enligt Bourdieu så är den konstruerade naturen skapt så att mannen måste få utlopp 

för sin virilitet och det antingen genom våld eller sex, annars kan han tappa ansiktet 

inför gruppen och förlora sin heder. Detta är något som är en ständig påfrestning och 

                                                  
1
 Stephen King, Pestens tid (1978), Höganäs, Bokförlaget Bra Böcker, 1988.  

2
 Pierre Bourdieu, Den manliga dominansen (1998, svensk utgåva 1999), Daidalos AB 2004. 
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orsakar spänningar hos mannen. Bourdieu menar att så länge som denna heder har ett 

kollektiv eller samhälle som subjekt så är detta krav på uppvisande av virilitet ofta dömt 

att bli ouppnåeligt. Kvinnornas heder får i denna konstgjorda struktur en negativ 

laddning så de inte kan göra annat än förlora hedern, en man känner sig således tvungen 

att leva upp till möjligheterna att utöka sin heder. Detta förhärligande hos den manliga 

hedern får då till motstycke att det bildas en rädsla och ångest för det kvinnliga och 

sårbara.
3
 Bourdieu menar att precis som med hedern så måste viriliteten bekräftas inför 

andra män, detta kan göras genom reellt eller potentiellt våld.
4
 Den virilitet som 

konstrueras både inför mannen själv och inför andra män gentemot det kvinnliga är en 

slags rädsla för det kvinnliga hos mannen själv. Våldet behöver inte ta ett synligt 

uttryck, det finns närvarande i de strukturer som samhället bygger på. 

   Det jag även kommer att begagna mig av i denna uppsats är Simone de Beauvoirs Det 

andra könet
5
. Den används för att se hur kvinnorollen och kvinnokroppen har setts på 

genom historien, hur synen på modern, oskulden och den lesbiska kvinnan har sett ut. 

Jag kommer även att använda mig av Gilberts och Gubars tankegångar i The 

madwoman in the attic
6
, om den änglalika kvinnan och monsterkvinnan där 

monsterkvinnan står för den rädsla som den manliga författaren har inneboende hos sig 

för kvinnan. Hur kvinnan, då hon tillskrivs manliga egenskaper får en monsterlik 

karaktär och kan bli svår för författaren att kontrollera. Detta resonemang har de 

applicerat på romaner från den viktorianska eran, man jag anser att detta resonemang är 

adekvat att applicera även på Pestens tid. 

  Jag kommer att läsa och analysera händelser och karaktärer i romanen och ta stöd för 

mina analyser i etablerad forskning om kön, genus, skräck och Stephen King. Jag 

kommer sedan att jämföra framställningen av det manliga och det kvinnliga i romanen 

Pestens tid. 

                                                  
3
 Bourdieu, s. 65. 

4
 Bourdieu, s. 66. 

5
 Simone de Beauvoir, Det andra könet (1949), Norstedts, andra storpocketupplagan 2012. 

6
 Sandra M Gilbert och Susan Gubar The madwoman in the attic: the woman writer and the nineteenth-

century literary imagination (1979), Yale University, andra upplagan 2000 
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1.3 Material 

I Dödsdansen
7
 beskriver Stephen King sin syn på skräck och hur han arbetar med denna 

genre. Cambridge companion to gothic fiction
8
 är en antologi som går igenom skräck 

och gotik från tidigt 1800-tal fram till nutid. I Gothic and gender
9
 så går Donna Heiland 

igenom skräckens relation till genus.  

   Tidigare forskning som angränsar till mitt valda område är essäsamlingen Imagining 

the worst – Stephen King and the reprentation of women
10

 som är redigerad av Kathleen 

Margaret Lant och Theresa Thompson. Den behandlar Stephen Kings författande av 

kvinnliga karaktärer och hur han väljer att porträttera dem. Anthony Magistrale har 

skrivit många böcker om Stephen King och hans författarskap, de som jag här har 

begagnat mig av är The Moral voyages of Stephen King
11

 där han bland mycket annat 

går igenom hur han, Magistrale, tolkar Kings förhållande till modern och sexualitet. 

Den andra boken av Magistrale som jag kommer att använda mig av är Stephen King 

the second decade, Danse Macabre to the Dark Half
12

 där han behandlar King och 

dennes lite senare verk och dess betydelser.  

1.4 Referat av Stephen Kings Pestens tid 

Romanen Pestens tid handlar om hur en stor pest drabbar världen. Det är en 

olyckshändelse att den sprids, men spridningen kan kopplas till den militärinstitutionen 

som arbetar bakom stängda dörrar i det amerikanska samhället.  

   Vi får följa Frances Goldsmith, Harold Lauder, Stu Redman, Nick Andros och Larry 

Underwood på deras resa mot ett nytt Amerika. Efter det att pesten har utplånat större 

delen av befolkningen så delas de immuna upp i två läger ett läger som dras till den 

goda Abagail Freemantle och ett läger som dras till den onde Randall Flagg. Den goda 

modern Abagail tar med sina skyddslingar till staden Boulder i Klippiga bergens 

skugga, de kallar sin stad för Frizonen. De som drömmer om Flagg dras till honom i Las 

                                                  
7
 Stephen King, Dödsdansen [skräck i film och litteratur] (1981, 1991), Höganäs, Wiken 1991 

8
 Jerrold E. Hogle (red), Cambridge companion to gothic fiction (2002), Cambridge, Cambridge 

University Press, 2003. 
9
 Donna Heiland, Gothic and Gender: an introduction (2004), Malden, MA Blackwell 2004.  

10
 Kathreen Margaret Lant, och Theresa Thompson (red.) Imagining the worst: Stephen King and the 

representation of women (1998), Westport, Conn Greenwood Press 1998. 
11

 Anthony Magistrale, The moral voyages of Stephen King (1998), Wildside Press 2006. 
12

 Anthony Magistrale, Stephen King The second decade: Danse Macabre to the Dark Half (1992), 

Twayne Publishers 1992. 
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Vegas i Nevadas öken. I Frizonen blir folk oroliga då ”den svarte mannen”, som de 

kallar Flagg för, upplevs som ett hot och de är rädda för honom. Frizonens styrelse 

bestämmer sig för att de skall skicka ut spanare för att spionera på Flagg. 

   Även personer inom Frizonen dras till Randall Flagg, Harold Lauder och Nadine 

Cross är två av dem. Harold placerar en bomb i ett av husen där Frizonens styrelse 

håller ett möte, detta dödar och skadar flera medlemmar. Harold ger sig sedan av med 

Nadine (Randall Flaggs framtida ”maka”) mot Las Vegas. Harold förolyckas efter 

vägen och Nadine fortsätter ensam. När hon når fram till Flagg och han fullbordat 

äktenskapet med henne så lurar hon honom att kasta henne från takterrassen på 

höghuset där Flagg huserar. Hon dör och lika så det ofödda barnet i hennes mage.  

Mor Abagail, som kan betraktas som fyren i mörkret för dessa människor, försvinner 

och när hon kommer tillbaka så säger hon att Larry Underwood, Glen Bateman, Stu 

Redman och Ralf Brentner måste ge sig ut och möta Flagg för att det är Guds ord som 

Gud har meddelat mor Abagail. Hon dör efter hon meddelat dem detta. Dessa män ska 

ge sig ut med bara det som de redan har på kroppen och lita på att Gud skall ta hand om 

dem under deras resa. Männen lyder henne och ger sig iväg. Efter en bit på vägen faller 

Stu och bryter sitt ben, de övriga fortsätter då utan honom. När de når fram till Las 

Vegas tas de tillfånga av Flagg och hans kumpaner. Flagg tänker straffa dem offentligt 

genom att korsfästa dem och göra korsfästningen till ett obligatoriskt spektakel för 

invånarna i Las Vegas att närvara vid. Planen går dock i stöpet då en av hans egna har 

hittat en stridsspets och råkar detonera den och hela Las Vegas jämnas med marken. 

Undertiden har Stu fått sällskap av Tom Cullen, en efterbliven man som de skickade ut 

för att spionera på Flagg. Tom hjälper Stu, som blivit sjuk, tillbaka till hälsan och 

tillsammans beger de sig tillbaka mot Frizonen. När de kommit fram har Frances 

Goldsmith, Stus partner, fött barnet som hon blev gravid med redan innan pesten och 

innan hon träffat Stu. Stu och Frances tycker att Frizonen har gjort sitt och beger sig 

tillbaka till Frances hemtrakter i Main till sommaren.  

2. Skräck och genus 

I sin bok Gothic and Gender menar Donna Heiland att alla de moderna bestseller 

skräckförfattarna som Stephen King och övriga moderna kulturyttringar har sitt 

ursprung från det europeiska 1700-talets mitt. Hon menar också att alla skräckromaner 
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handlar om patriarkatet; vad som hotar det, hur det fungerar och vad som får det att 

fortsätta. Hon menar att en sak blir klarare under läsningen av dessa romaner är att 

patriarkatet är inte bara ämnet för skräckromanen utan i sig själv en del i 

skräckromanens struktur.
13

 Patriarkatets fängslande av kvinnan i en del av 

skräckromanerna är baserade på försöken att kväva, och blottlägga en potentiellt 

”unruly female principle” som det föråldrade patriarkatet har arbetat för att förhindra. 

Skräcken visar ofta sina läsare de onormala grunder som de försöker att frånstöta har 

blivit kulturellt associerade med det Andra och femininitet. Skräck är konsekvent med 

kopplingen mellan frånstötningen av monstruösa figurer till det ursprungliga och 

uppslukandet av moderliga träsket.
14

  

Det förtryckta, föråldrade och således djup omedvetna, Feminina, är en fundamental del 

av varandet som skräcken slutligen refererar till. Detta sker ofta genom att förflytta vad 

som verkar vara ålderstigna patriarkala strukturer. Utsuddandet av motståndskraften i de 

monster eller spökbilder inom skräcken, möter dess ultimata upplösning när de närmar 

sig denna feminiserade botten. Dessa monster och spökbilder är samtidigt det ultimata 

Andra och självets grund som är praktiskt taget bottenlös.
15

  

   Anledning till att skräckens Andra eller platser kan förminska en myriad av kulturella 

och psykologiska motsättningar, och där igenom att konfrontera oss med dessa icke 

normala företeelser i förklädnad, är på grund av de spöklika karaktärerna, bilderna och 

platserna som återfinns i den gömda verkligheten, motstånd kan inte hålla fast sig vid 

deras separation.  

   De kulturella distinktionerna suddas ut inom skräcken, oavsett om det handlar om 

genus, ras, klass eller till och med art.
16

 Allt som är frånstött är avgjutet i en figur eller 

figurer, som blir kriminaliserade eller fördömda av personer med auktoritet och 

underkastad deras blick och de mönster av normalitet som auktoriteten förstärker. 

Denna frånstötningsprocess inom skräck är lika social och kulturell som den är 

personlig. Den uppmanar medelklassmänniskor i västvärlden, vilket är många av 

huvudkaraktärer inom skräck, att möta de tilltrasslade motsatserna som är fundamentala 

                                                  
13

 Heiland, s. 11. 
14

 “Introduction: the Gothic in western culture” av Jerrold E. Hogle, I The Cambridge companion to 

gothic fiction (2002), redigerad av Jerrold E. Hogle, Cambridge, Cambridge University press, 2003, s. 10. 
15

 Hogle, s. 11. 
16

 Hogle, s. 11f. 
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för dem genom att ge de en spöklik eller monsterlik skepnad som då verkar kusliga i 

dess oigenkännliga igenkännlighet. Undertiden uttrycks antydningar av det föråldrade 

och okända i dess groteska sammanblandning av element som tidigare setts som 

inkompatibla av det etablerades standardens normalitet.
17

    

För läsaren av skräckromaner är relationen mellan känslosamhet/känslighet och genus 

särskilt intressant. Känslor har setts som en demokratisk kraft, då alla har känslor, så 

känslosamhet kan kanske ses som ett potentiellt verktyg för att jämna ut marken mellan 

män och kvinnor.  Men mer ofta har det lästs som en kvinnlig egenskap medan män 

med känslor riskerar att bli feminiserade. Senare arbeten i ämnet har dock komplicerat 

vår syn på saken. Claudia Johnson fokuserar sin analys på romaner från slutet av 

sjuttonhundratalet. Hon anser att de affektiva praktikerna som associeras med 

känslosamhet är värderade inte på grund av att de är lästa som feminina utan just för att 

de har hitintills dokumenteras som maskulina. Således, enlig Heiland, är kvinnor 

lämnade utan ett specifik/distinkt genusroll och blir som effekt av det tvetydiga 

varelser.
18

 

   Å ena sidan kan känslosamhet/känslighet användas för att stödja patriarkala strukturer 

då känslor verkar vara naturliga men i själva verket är kulturellt kodade den struktur de 

då stödjer kan verka oundviklig. Men å andra sidan, känslosamhet/känslighet har 

potentialen att störa, inte bara patriarkala strukturer, utan även de könsroller på vilket 

det är grundat.
19

  

Skräcken har varit en nödvändig återstod för den moderna västerländska kulturen då den 

tillåter oss, genom spöklika förklädnader av uppenbart förfalskade fiktioner, konfrontera 

rötterna av vårt varande. Vi definiera oss själva mot dessa kusliga frånstötningar, 

samtidigt som vi känner oss attraherade av dem. Detta är en typ av kulturell aktivitet 

som under tidens gång kan fortsätta att förändra dess spöklika förfalskningar för att 

adressera de förändrade psykologiska och kulturella åtråendet och rädslor.
20

  

  Hogle menar att feministiska kritiker har nu i decennier sett hur skräcken konfronterar 

de kulturella problem av genus distinktioner, inklusive vad de betyder för den 

                                                  
17

 Hogle, s. 7. 
18

 Heiland, s. 11f. 
19

 Heiland, s. 12. 
20

 Hogle, s. 17. 
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västerländska strukturen och hur gränser mellan genus kan ifrågasättas för att 

underminera dessa strukturer.
21

 

2.1 Stephen King och feminism 

Kings romaner är konservativa på så vis att de lovprisar de ganska så traditionella 

värderingarna, samtidigt är de radikala då de fördömer både de män och politiska 

institutioner som använder den patriarkala makten mot kvinnor och barn. Romanerna 

lovprisar även kvinnor som lyckas att ta sin plats, skriver Carol A. Senf i essän Gerald’s 

Game and Dolores Claribone: Stephen King an the evolution of an Authentic narrative 

voice
22

 i boken Imagining the worst: Stephen King and the representation of women.   

När det kommer till Stephen Kings litteratur så går åsikterna isär huruvida han kan 

tolkas som en feministisk författare eller ej. I den ena vågskålen återfinns de kritiker och 

läsare som anser att King kan betraktas som antifeministisk. Vissa läsare observerar att 

Kings kvinnor är svaga, Chelsea Quinn Yarbo observerar att King inte kan utveckla en 

trovärdig kvinnlig karaktär mellan sjutton och sextio år. En annan, Richard Bleiler, 

noterar att King har svårigheter med att göra kvinnor och medlemmar av minoriteter 

trovärdiga. Han anser att den självkritik som King har erkänt om att mor Abagail och 

Hallorann, kocken i The Shining (Varsel) är karikatyrer av svarta superhjältar är 

berättigad. Vidare säger Bleiler att varken Nadine Cross eller Frances Goldsmith är 

särskilt mer trovärdiga. Robin Wood har noterat att Kings kvinnor faller inom ett 

begränsat antal av stereotyper och att hon (kvinnan) är i idealfallet i behov av den 

manliga hjälpen. Vidare menar Wood att på grund av att böckerna ofta validerar det 

borgerliga hemmet som rätt och naturligt, så kan inte romanerna gå till attack mot 

familj- och äktenskapsintuitionen.
23

  Magistrale har observerat att Kings fokus i den 

mänskliga kampen mellan gott och ont förläggs oftast på pojkar och män och håller med 

om ovanstående att det finns få komplexa kvinnor i hans kanon. Dock så påpekar 

Magistrale att det händer att King skapar kvinnor som är lika starka som den 

övernaturliga kraft som de möter och starkare än de män som de associeras med. Bland 

                                                  
21

 Hogle, s. 9. 
22

 “Gerald’s game and Dolores Claiborne: Stephen King and the evolution of an authentic female 

narrative voice”, Carol A. Senf, i Imagining the worst: Stephen King and the representation of women 

(1998), redigerad av Katheleen Margaret Lant och Theresa Thompson, Conn Greenwood Press, Westport 

1998, s. 95. 
23

 Senf, s. 92. 
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dem återfinns Dayna Jurgens i Pestens tid, som hävdar sig mot våldet som återfinns i 

omkring henne.
24

  

   Å andra sidan så finns det de som anser att King visst är en feministisk författare och 

inte kan beskyllas för misogyni. Mark Jancovich har observerat att King skapar många 

manliga karaktärer, då exempelvis Larry Underwood i Pestens tid, som börjar sin bana 

som en traditionellt manlig karaktär men går igenom en feminisering som är presenterad 

så som en positiv förändring.
25

  

3. Pestens tid läst ur en feministisk och genusmedveten synvinkel 

Vid en överblick av romanen Pestens tid kan det te sig som om det vore en kritik mot 

det patriarkala samhället i och med att det går att läsa militären/Captain Trips/projekt 

Blå/Pesten som något negativt som är skapat av den maskulina och patriarkala 

intuitionen. Randall Flagg kan ses som det traditionellt våldsförespråkande maskulina 

emedan de övriga manliga hjältarna kan ses som mer bejakande av sina feminina sidor, 

det bidrar då till deras förmåga att i slutänden segra över honom. Samtidigt som 

romanen kan ses som en kritik mot det patriarkala samhället så är romanen full av 

sexistiska och antifeministiska kommentarer. Stephen King har en tendens att dela in 

kvinnan i kategorierna den heliga modern/Madonnan och horan, tyvärr så är får inte 

hans kvinnor i denna roman lika djupa personligheter som männen. King förlägger ofta 

striden mellan ont och gott på männen och låter dem ta striderna och utveckla sina 

personligheter. De kvinnliga karaktärerna är platta men inte nödvändigtvis helt 

hopplösa, men de får inte samma möjlighet att utvecklas som de manliga karaktärerna 

får.  

3.1 Frances Goldsmith  

Frances Goldsmith är en av bokens huvudkaraktärer. Hon blir gravid med sin dåvarande 

pojkvän, Jessie, alldeles innan pesten sprids. Hon och den några år yngre tonårspojken 

Harold ger sig av från staden tillsammans för att finna andra överlevare. Frances är det 

ofrivilliga föremålet för Harolds ”kärlek”. När de möter Stu Redman blir hon kär i 

honom och Harolds stolthet blir sårad. När de kommer till den lilla staden Boulder 

(Frizonen) flyttar Frances och Stu in tillsammans. Stu axlar genast rollen som far till 

                                                  
24

 Senf, s. 93. 
25

 Senf, s. 93. 
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Frances ofödda barn, trots att det inte är han som har avlat det. Stu måste ge sig iväg 

med några andra medlemmar av kommittén för att möta Flagg. Under tiden stannar 

Frances hemma och några månader senare föder hon ett barn. Barnet, som är det första 

som faktiskt föds i Frizonen, uppvisar symptom av den sjukdom som ödelade landet. 

Turligt nog så visar det sig att barnet var delvis immun och således klarade sig. Stu och 

Frances och deras son ger sig av tillbaka till Main när sommaren kommit.  Så ser 

Frances, Fran eller Frannie som hon kallas, historia ut i stora drag.  

En av de första beskrivningarna vi får av Frances lyder ”[h]on var en reslig flicka med 

kastanjebrunt hår som nådde halvvägs ner på ryggen på den brungula klänningen som 

hon bar. Fin figur. Långa ben som drog till sig uppskattande blickar. Prima vara, trodde 

hon att det tillämpliga omdömet bland studenterna var.” (22). Hon är ett behag för den 

manliga blicken och således en prima (handels)vara. Längre fram i romanen visar det 

sig att hon är handlingskraftig, hon begraver sin egen far när det behövs. Hon bevisar 

då, enligt Magistrale, att hon kan ta ansvar för vad som måste göras, till skillnad från det 

ofödda barnets biologiska far (Jessie), så flyr hon inte från konsekvenserna av sitt eget 

handlande.
26

 

När hon och Harold beger sig av från hemstaden tar han, under färdens gång, hand om 

henne, agerar överbeskyddande och vill ha henne som sin. Detta blir inte 

problematiserat ordentligt i boken innan de möter Stu Redman och Harold anser sig ha 

fått en rival. När de först möter Stu är Harold ytterst misstänksam och otrevlig gentemot 

honom. Stu kommer fram till att ”[d]et berodde förstås på flickan. Han hade vant sig vid 

tanken på att han ägde henne. Men vissa flickor kunde man äga, andra inte, och hon såg 

ut att vara av den senare typen” (235).  Här uttrycks det att vissa kvinnor kan ses som ett 

passivt objekt som någon kan anse sig ha en äganderätt över. Att Frances, här, inte är en 

av dessa är inte mycket till tröst. Han, Harold, vägar att lyssna på Frances protester när 

det kommer till frågan om huruvida de skall slå följe med varandra. Det krävs att Stu 

talar med Harold, utom hörhåll för Frances, och lovar att han inte ska försöka att ”ta” 

henne ifrån honom. Som om hon vore Harolds egendom.  

                                                  
26

 Magistrale, s. 100f. 
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Genom Frances så försöker King ta upp ämnen så som abort, feminism och 

kvinnofrigörelsen. Frances funderar över den kvinnliga frigörelsen och kommer fram 

till att den inte är något annat ”än en följd av den teknologiska utvecklingen. Kvinnors 

kroppar utgjorde en begränsning för dem.” (316). En kvinnofrigörelse är således något 

som är onaturligt och framställt på teknisk väg. Kvinnorna är i detta resonemang 

svagare och deras kroppar är en begränsning för dem, de skulle inte göra revolt om inte 

den tekniska utvecklingen gjort det möjligt för dem. Det manliga övertaget över kvinnor 

blir, i detta resonemang, något som tillhör naturen och bör som allt annat ”naturligt” 

betraktas som en självklarhet. Precis som de tankegångar Bourdieu ville förstöra. Detta 

är vad Frances själv tänker om kvinnor och deras frihet: ”Mansgrisarna kunde grymta 

om uppbrända bysthållare, och reaktionärerna kunde syssla med intellektuella lekar, 

men sanningen bara log mot dem. Nu hade allt förändrats – det hade förändrats på några 

få veckor – hur mycket kunde bara framtiden utvisa.” (316). I samma andetag som hon 

funderar på detta så formuleras följande tanke hos henne: ”Men där hon låg i mörkret 

visste hon att hon behövde en man. Herregud, vad hon längtade efter en man.” (316). 

Frances ger uttryck för den förändring som skedde i och med pestens framfart. Det finns 

för tillfälligt ingen stadsbefäst patriarkalordning men hon ger uttryck att hon längtar 

efter en man, då det inte självklart framstår som en sexuell längtan i texten så finns det 

ingen annan konklusion än att hon uttrycker en längtan efter patriarkatet och den 

könsmaktsordningen som patriarkatet skulle innebära. 

Harold försöker vid ett tillfälle att kyssa Frances och uttrycker att han älskar henne. Hon 

har från sin sida gjort det klart, för längesedan, för honom att hon inte har någon 

romantisk eller sexuell attraktion gentemot honom.  Hon säger att hon inte älskar 

honom. Då flammar Harold upp och påstår att det är Stu som ”tagit” henne ifrån honom, 

följande konversation äger rum: 

”Vad sa han?” 

”Att han inte ville ha dig! Att du kunde få bli min” 

”Ungefär som om han gav dig ett par nya skor?” 

Harold svarade inte och insåg kanske att han hade gått för långt. 

”Ingen äger mig, Harold”, sa jag. 

Han mumlade någonting.  

”Va?” 

”Jag sa att du kanske får ändra dig på den punkten.” (320) 
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Detta är återgivet i den dagbok som Frances för under tiden hon väntar barnet. Frances 

och Stu blir ett par och dagen efter Stu har fått Frances att skrika ur sin njutning ”när 

orgasmen skakade hennes kropp.” (326) Så skriver hon i dagboken: ”1 augusti Inga 

anteckningar i går kväll. Alltför upprymd, allt för lycklig. Stu och jag är tillsammans.” 

(326). Hon har saknat en man/patriarkatet och får nu tillbaka det som hon suktat efter., 

detta leder till njutning för kvinnan och mannen äger nu kvinnan.  

När de anlänt till Boulder så flyttar Frances och Stu ihop. Undertiden som Stu är ute och 

pratar om framtiden så är hon hemma och tvättar deras kläder. Han försöker komma 

med goda råd om hur hans före detta fru och mamma brukade använda tvättbräde när de 

tvättade för hand, Frances hittade inget så hon får trampa runt barfota i tvätten som ”en 

sicilianare som mosar vindruvor.” (395). Hon blir arg (på låtsas) och han erbjuder sig att 

tvätta nästa gång och fortsätta med det tills de får tillbaka strömmen för då skall han 

skaffa henne en tvättmaskin. Han hjälper visserligen till med tvätten efter att de har haft 

sex. Men det framstår nästan som om han då gör något som inte anstår en man och det 

är fokus på samtalet om politik mellan Frances och Stu snarare än själva tvättandet. 

Efter hennes ganska så framträdande roll i historien så försvinner Frances något senare i 

boken. Fokus skiftar och läggs främst på de män som skickats ut för att rädda världen. 

Hon finns givetvis kvar men i periferin (genom Stus tankar) och då främst som ett kärl 

för det barn hon bär på.  

3.2 Harold Lauder och Stu Redman 

Som jag tagit upp ovan så framställs Harold och Stu som varandras motsatser när det 

kommer till relationen med Frances Goldman. Harold beskrivs från början som ganska 

äcklig och väcker avsmak hos Frances (145). Till det yttre beskrivs han som lång men 

fet och han går allra helst runt i lite förstora jeans, blommiga skjortor och 

cowboystövlar med spetsiga tår (145). Harold objektifierar Frances och tittar på hennes 

kropp ”… Fran gick fram och fann sig i att bli utstirrad i de vita shortsen och 

bikinitoppen. Harolds blick gled över henne med stor iver.” (145). Han är dock inte bara 

denna äckliga pojke som han först beskrivs som, han har fler dimensioner än 

exempelvis Frances. Han tillåts att gråta framför Frances och uttrycka saknad för sin 

mor (197). Harolds tidigare familjeliv beskrivs, trots att det är småborgligt och han har 

växt upp med både mor och far, inte som helt oproblematisk. Hans far och mor föredrar 
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hans storasyster Amy och hon behandlar honom som luft. Harold beskriver hur han 

gjorde sin far förfärad bara genom att vara den som han var: ”Han ville tala med mig i 

enrum en gång’, fortsatte Harold, ’och frågade om jag var en stjärtgosse. Just så sa han 

det. Jag blev så rädd att jag grät, och han slog till mig i ansiktet och sa att om jag skulle 

hålla på och lipa för jämnan kunde jag lika gärna lämna stan” (197). Rädslan över att 

Harold ska bli sedd som en kvinna och feminiserad finns hos Harolds far, och rädslan 

över att behöva associeras med det. En homosexuell man är, liksom en kvinna, något 

negativt. Att Harold senare handlar våldsamt kan härledas till den rädsla som Bourdieu 

förklarar som en rädsla att ”tappa ansiktet” inför gruppen. Harold tar då till våld för att 

visa på sin maskulinitet.
27

 Han ser också till att de faktiskt kommer iväg från Ogunquit.  

Väl framme i Boulder växer hans hat, han hatar Stu Redman då han anser att han har 

stulit hans kvinna, han hatar Frizonen och vill ge sig iväg västerut och där ansluta sig till 

Flagg. Han hatar men vet inte riktigt varför ”Han kanske … våldtog sig själv. Var det 

så? Inte långt där ifrån, i varje fall. En obscen och ständigt pågående, sodomitisk 

handling.” (386). Han ogillar att han i Frizonen bara är en medborgare, han vet att han 

inte har en chans att få Frances så länge dikotomin Harold/Stu existerar. Han drar sig 

mot Flagg där han tror sig kunna ses som en prins, en högt uppsatt och viktig medlem 

”Ondskan lockade på honom. Det var en svart karneval – pariserhjul med släckt 

belysning snurrade ovanför ett mörkt landskap, en ständigt pågående varieté med 

missfoster som han själv …” (387). I Frizonen är han ett missfoster pågrund av sitt hat 

men hos Flagg tror han sig kunna få utlopp för detta hat. Harolds önskan när han 

kommer till Flagg är att han och Flagg skall ”…sparka sönder det här ynkliga samhället 

som en myrstack.” (386). Detta kan ses som en önskan att få utlopp för den virilitet 

vilken han inte får utlopp för då han inte får ha penetrerande sex med varken Frances 

Goldman eller Nadine Cross så då måste han få visa upp sin virilitet och upprätthålla sin 

heder genom att föra våld på samhället.
28

 Trots att Harold alltid varit annorlunda har 

han alltid ägt ordets makt och det gör han ända fram till sin oundvikliga död. Resan mot 

Harolds död inleds med en motorcykelolycka då han faller ut för en stenig brant och 

bryter sitt ben. Nadine, som reser tillsammans med honom åker vidare då denna 

händelse hela tiden var förutbestämd, Harold skulle aldrig få komma till Flagg. I detta 

                                                  
27

 Bourdieu, s. 67. 
28

 Bourdieu, s. 65. 



16 

 

tillfälle ångrar han att han lyssnade på den röst inom honom som drev iväg honom från 

Boulder och inser att han där hade en framtid.  

   Han skriver ett sista brev till den som kommer att finna honom:  

Jag ber om ursäkt för allt destruktivt jag har gjort, men jag förnekar inte att jag 

gjorde det av fri vilja. Jag undertecknade alltid mina skoluppsatser med Harold 

Emery Lauder. Jag undertecknade mina manuskript på samma sätt. Gud hjälpe 

mig, en gång skrev jag det på ett ladutak med meterhöga bokstäver. Det här vill 

jag underteckna med ett namn som jag fick i Boulder. Då kunde jag inte acceptera 

det, men nu gör jag det villigt. Jag kommer att dö vi mina sinnens fulla bruk. 

Längst ner avslutade han prydligt med sin namnteckning: Hawk. (602) 

Sedan avslutar han sitt liv genom att skjuta sig i huvudet. Han frånsäger sig då det namn 

som han fått under de patriarkala strukturernas ordning och tar till sig det som han fick 

under (något) förändrade strukturer. Kanske är det så att han på dödsbädden är redo att 

avsäga sig dominansen över kvinnan och gå vidare.    

När det kommer till Stu Redman så får vi reda på att han har en ganska så misslyckad 

bakgrund. Hans mor dog i cancer när han var liten och han fick tidigt börja jobba för att 

ta hand om sin lillebror. Han var tvungen att avsäga sig ett idrottsstipendium för att 

kunna arbeta istället. Hans lillebror lyckas att ta sig ifrån den lilla hemstaden Arnette i 

Texas, men det lyckas aldrig Stu med. När han gifter sig lyckas de inte få barn utan frun 

får missfall, sedan dör även hon i cancer. Stu är en av de första att möta pesten och se 

vad den ställt till med. Dagar efter att bilen har kört in i bensinpumpen kommer det 

militär och myndighetspersoner och hämtar de som varit i kontakt med den döda 

mannen. De tas till ett forskningscentrum. Stu är den ende av sina vänner som visar sig 

vara immun mot viruset. När pesten slagit ut praktiskt taget all personal så lyckas han 

fly och vandrar österut. Stus funktion i berättelsen är begränsad, han finns där som rival 

för Harold och för Frances behov av en man. När kommittémedlemmarna ger sig av för 

att möta Flagg så ramlar han och bryter benet, detta innebär att han inte kan fullfölja 

detta uppdrag. Detta räddar hans liv, han blir omhändertagen av den lätt efterblivne 

Tom Cullens och Glen Batesman hund Kojak (eller Big Steve som är hans riktiga 

namn). Med deras hjälp lyckas han ta sig tillbaka till Frances och bli far åt hennes son. 

Innan pesten så var Stu en bild av mannen som förlorat, men nu har han fått såväl en 

son, som hans tidigare fru inte kunde ge honom, och en kvinna, vilken tidigare dött ifrån 

honom. Han har gått från att vara ensam till att vinna en familj.  
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3.3 Mor Abagail Freemantle och Randall Flagg 

Mor Abagail väntar på att de skall komma till henne, hon förlitar sig på att Gud skall se 

efter och göra det som är rätt för henne. Hon är mycket gammal, men människorna i 

Frizonen förlägger nästan allt sitt hopp på henne. Hon är passiv och väntar på att de 

skall komma till henne, vilket de också gör. Nick Andros är ledaren för den första 

gruppen som anländer till Hemmingford, de tar henne sedan med till Boulder där 

Frizonen grundas. Hon kallas Mor Abagail av alla som möter henne. Frances 

Goldsmith, och Abagail Freemantle, hamnar i kategorin av karaktärer som Magistrale 

beskriver som earth mother. Enligt Magistrale brukar Kings kvinnor falla in i en av två 

motsatta kategorier. Den ena är den ovannämnda, earth mother, den andra kallar 

Magistrale för, bitch-godess, Nadine Cross är en som faller in under den senare 

kategorin enligt Magistrale.
29

  Dessa uttryck förklarar Magistrale inte närmre men jag 

anser att de går att ersätta med dikotomin madonnan/horan. De Beauvoir menar att i rika 

länder så som USA där medborgarna inte vet vad de ska göra med sina egna liv så 

upphöjs modern till en gudomlig status.
30

  

   Mor Abagail ger sig av från Frizonen då hon anser att hennes status har stigit henne åt 

huvudet och hon håller på att bli högmodig. Hon ger sig då av ut i vildmarken och 

förlitar sig på att Gud skall se efter henne. När hon kommer tillbaka är hon så gott som 

död, hon lyckas dock att uppmana männen att ge sig av att möta Flagg, precis som hon 

gjorde, med full tilltro till att Gud skall se efter dem.  

Magistrale skriver att de allra flesta riktiga monster i Kings kanon oftast är människor 

och tar då oftast formen av en man som reser och utvecklar ett byråkratiskt 

kontrollsystem.
31

 Flagg, trots att han inte är helt mänsklig, kan falla in under denna 

kategori. Den stat som han grundar i Las Vegas grundas på ett byråkratsikt system, och 

oavsett om denna ondska manifesterar sig som den religiösa fanatikern Randall Flagg 

eller något annat så frodas ondskan i en rationell och organiserad värld. Kings onda 

inkarnationer är blottläggningar av en fantasi de existerar inom små självförsörjande 

system som aldrig kompromissar deras styrka. Magistrale skriver vidare att ondskan i 

Kings fiktioner försöker alltid att göra sin kunskap till den enda kunskapen, det 
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manipulerar, begränsar och tystar allt motstånd.
32

 Flagg tystar allt motstånd, han 

korsfäster de som protesterar och drar sig inte för att döda. I Las Vegas läggs en 

betydligt större vikt vid ordning och reda än vad som görs i Frizonen. För tillskillnad 

från mor Abagail och Frizonens kommitté, som inte försöker att begränsa sina invånare, 

så gör Flagg det. Flagg kan ses som det patriarken som begränsar samhället och dess 

invånare till stereotypa roller.  

3.4 Nadine Cross och Dayna Jurgens   

Nadine är från början utsedd till att vara den som föder fram Flaggs avkomma. Hon är 

skrämd men också nyfiken till början. När det börjar närma sig ”bröllopet” så blir hon 

mer och mer osäker på sin lott. Flagg vill ha henne som oskuld, hon försöker då att 

övertala Larry Underwood att ha sex med henne, dock är det försent, hon hade sin chans 

med Larry tidigare men valde då att avstå. Det får henne att bestämma sig, hon skall bli 

Flaggs maka. Det som de Beauvoir menar att kvinnan måste vara oskuld för att mannen 

mer direkt skall kunna betrakta henne som sin egendom. När mannen spräcker den 

uppdiktade ”mödomshinnan” så kommer mannen att äga den kvinnliga kroppen på ett 

mer intimt sätt än genom en penetrering som lämnar den orörd.
33

 När mannen äger en 

kvinna så förväntar han sig att tillfredsälla en instinkt, att genom henne som objekt så 

har han förslavat naturen. Även om vissa ideal skiftar när det kommer till valet av 

kvinna så förblir vissa krav konstanta, bland annat måste hennes kropp inneha objektets 

egenskaper i form av passivitet och orörlighet, då hon, kvinnan, är avsedd att ägas.
34

 

Detta representeras i texten genom Nadines katatoniskhet efter våldtäkten.  

   ”Den viktorianska ikonografin av feminin vithet är främst relaterad till den kvinnliga 

renheten och det orörda. Den änglalika kvinnan i huset är en kvinna i vitt, hennes 

plikttrogna kyskhet och oskuldsfullhet.”
35

 Det som vi ser i romanen är att Nadines hår 

blir: vitare och vitare. ”Hennes hår hade blivit vitt. Helt vitt. Det fanns inte ett enda 

svart hårstrå kvar.” (522). När hennes hår blivit vitt är hon också redo att ta sig till 

Flagg.  

   När hon väl nått fram till sitt mål och möter Flagg i Nevadas ökenlandskap så ändrar 

hon sig. Men då är det alldeles försent att börja säga nej tycker Flagg. När Flagg sedan 
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våldtar henne, för det är tydligt en våldtäkt, hon kniper ihop benen och skriker, så njuter 

hon. ”… och när han fick utlösning var det som smält järn, som smält mässing, och det 

gick även för henne, det gick i skrikande, ofattbar njutning…” (610). Hon blir således 

våldtagen och känner njutning under akten. Kvinnan skall inte bara underkasta sig den 

patriarkala viljan, hon ska även njuta av den. Nadine fyller bara en funktion för Flagg 

”[h]on skulle bära och föda hans son, och sedan kunde hon dö när hon tjänat sitt syfte.” 

(611). Här i romanen blir kvinnan nedvärderad till sin biologiska funktion.  

   Nadine blir objektifierad och avhumaniserad då Flagg beskriver henne som ”en stor 

docka med ett frö omsorgsfullt gömt i magen” (612). Eftersom hon inte lägre ses som 

ett levande subjekt så blir hennes oundvikliga död mindre dramatisk, ett dött objekt så 

som en docka känner inte smärta. Det enda som Nadine nu kan ta kontroll över är sin 

egen död. Hon gör detta genom att uppröra Flagg så till den grad att han kastar ner 

henne från takterrassen. Flagg känner att hans krafter börjar att sina, han kan inte längre 

kontrollera allt, och när Nadine påpekar att kommittémedlemmar är på väg så blir det 

för mycket för honom. 

Han lyfte henne högt över huvudet, upp i den blekblå ökenhimlen, och när 

han snurrade runt och kastade henne uppåt och utåt precis som han hade 

kastat glaset. Han såg det breda leendet av triumf och lättnad i hennes 

ansikte, det plötsligt samlade uttrycket i hennes ögon, och då förstod han. 

Hon hade lurat honom att göra det, på något sätt medveten om att det bara 

var han som kunde befria henne… Och hon bar hans barn. (634)   

Hon måste manipulera och lura, hon kan inte utföra det själv, kvinnan måste således ta 

hjälp av patriarkatet i allt hon gör, även när det gäller sin egen död. Åtminstone om hon 

identifierar sig som heterosexuell. Nadine är inte svag, men det är först när hon nått 

graviditeten som hon finner styrkan att neka Flagg. Magistrale skriver i The moral 

voyages of Stephen King att det är först när hon, Nadine, är på gränsen till moderskap 

som hon får insikt och styrka att utföra handlingen. Hennes död får en mening, hon 

räddar andra genom förgörelsen av sig själv och sitt barn. Magistrale menar också att 

denna akt visar hur förpliktigad Nadine är mot sitt ofödda barn, att hon hellre ser det 

dött än tvingar det att leva i den ytterst ostabila världen runt Flagg.
36
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Dayna Jurgens, är en bifigur i Pestens tid och en av de, i min mening, starkaste 

kvinnorna där. Hon är tillsammans med kommittémedlemmen Sue Stern, och hon blir 

ivägskickad på spaningsuppdraget som kommittén anordnar. I romanen framgår det att 

hon var tillsammans med en ”storväxt skinnknuttetyp” (496) som ansåg att kvinnornas 

plats var i köket. Hon lämnade honom efter det att hon blivit ivägsläpad på ett par 

kvinnomöten av sin feministiska rumskompis, hon upptäcker sedan att hon är bisexuell 

och lämnar mannen (496). Det går att dra trådar från den lesbiska kvinnan i den 

patriarkala strukturen till Sandra M. Gilbert och Susan Gubars text om monsterkvinnan. 

Denna monsterkvinna är ett hot mot den ängelika kvinna som vet och stannar på sin 

plats. Hon är ett hot då hon hotar att ta änglakvinnans plats men utan den änglalika 

kvinnans lydnad gentemot den patriarkala konstruktionen. Den manliga författaren ger 

denna kvinna ett dåligt namn så som häxa, hynda, monster och så vidare, denna kvinna 

genererar en historia som den manliga författaren inte lyckas att hålla kvar, den flyr 

honom. Alla ”manliga” egenskaper hos en kvinna blir monstruösa då de är ”okvinnliga” 

och dessa passar inte det rena liv som är tänkt för en kvinna.
37

  

Dayna anländer till Las Vegas och inkorporeras i samhället som Flagg försöker att 

bygga upp. Hon upptäcker att vid omnämnandet av Flaggs namn så blir befolkningen 

skrämd, ”de låtsades som om de inte hört vad hon sa. Några lade fingrarna i kors, föll på 

knä eller gjorde tecknet mot det onda ögat bakom sin kupade hand. Han var den store 

Närvaraande/Icke Närvarande” (575). I Daynas beskrivning av Flagg blir han den Icke 

Närvarande, är detta på grund av hennes sexuella läggning? Blir Flagg som en metafor 

för patriarkatet inte är ”det samma” för henne utan blir ”den Andre”? Hon tvingas 

använda sig av sitt kön, det vill säga ha sex med en av Flaggs medhjälpare, för att kunna 

lura sig till information om Las Vegas och Flaggs planer. Hon har en hållare med en 

kniv fastsatt i en fjädermekanism på ena armen, när hon försöker att använda den på 

Flagg så förvandlar han kniven till en banan. Kvinnan kan inte vinna mot mannen 

genom att bruka samma maskulinitet som han, hon kan inte penetrera hans kropp och 

måste därför försöka på annat sätt. Dayna har kraften inom sig att göra det: ”Hon 

dödade sig själv genom att helt enkelt kasta huvudet hårt åt höger. En rakbladsvass 

glasskärva trängde djupt in i halsen. Ett annat försvann in i hennes högra öga. Kroppen 
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blev stel ett ögonblick, och hennes händer slog mot glaset. Sedan blev hon slapp. Det 

den svarte mannen drog in i kontoret var bara en blödande säck.” (592). Kvinnan kan 

alltså inte vinna mot mannen genom att penetrera hans kropp men genom att penetrera 

sin egen. De Beauvoir menar att den lesbiska kvinnan skulle, om hon fick chansen, med 

lätthet kunna avsäga sig sin kvinnlighet om hon fick uppnå på något sätt en 

triumferande manlighet. Hon kommer dock alltid att sakna den manliga penisen och 

kommer således att förbli en kastrat, hon kan använda sig av en konstgjord penis för att 

försöka imitera ägandet men kommer ändå att förbli en kastrat.
38

 Men genom att 

definiera den lesbiska kvinnan utifrån hennes önskan att imitera mannen är att beröva 

henne sin autenticitet.
39

  Dayna förblir kastrerad då hon inte lyckas med att penetrera 

Flaggs kropp. Hon kan endast ”vinna” genom att begå självmord, men hon lyckas på 

detta sätt och det gör honom arg.  

3.5 Nick Andros och Tom Cullens 

När vi först introduceras för Nick Andros är han på väg att förlora ett slagsmål. Han är 

inte så bra på att slåss och inte heller kan han försvara sig verbalt då han är dövstum. 

Han kan mottagas som ganska feminin i sin person till exempel så äger han inte 

kommunikationen eller rösten och han sitter ner och kissar. Men han dricker dock sitt 

kaffe som en karl, utan socker och grädde (72). Han blir tidigt föräldralös och spenderar 

största delen av sin uppväxt på barnhem där han finner sig isolerad då han inte kan 

kommunicera med de andra barnen. Vid pestens ankomst befinner han sig i ett 

sheriffkontor i Arkansas där han har fått tillfälligt arbete då sheriffen blivit sjuk och de 

behövde en fångvaktare. Nick är en av de personer som har den starkaste kontakten med 

mor Abagail innan de har träffats. Han beger sig från den lilla staden Shoyo på cykel 

och möter senare Tom Cullens. Tom Cullens är en man som närmar sig de 40, men han 

är lätt efterbliven och kan varken läsa eller skriva, så han upplevs lite som ett barn. 

Detta blir givetvis ett litet dilemma då Nick är dövstum och kan endast kommunicera 

med omvärlden genom att just skriva och läsa på läpparna. De löser problemet genom 

att Nick får gestikulera och försöka att kommunicera med Tom på så vis. Tom är en 

varelse som styrs av sina sinnen och när han själv lyckas med slutledningen av att Nick 

Andros är dövstum så blir han överlycklig. Tom är barn i sinnet och leker gärna med 
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leksaker trots att han vet att de är till för barn och inte för vuxna, Nick accepterar Tom 

som den han är. Vid deras möte blir Nick en slags fadersfigur för Tom, han tar hand om 

honom och letar fram en cykel åt Tom så att de kan fortsätta resan tillsammans. När 

Tom har förätit sig på omogna äpplen så försöker Nick att få honom att dricka 

magmedicin. Då han inte kan prata med Tom så kan han inte heller övertala honom om 

att medicinen är bra för honom och inte ett gift. I apoteket där han hittar magmedicinen 

träffar han Julie Lawry. Hon inleder tillfälligt sex med honom där i apoteket, när han 

senare ber henne att förklara för Tom att det bara är medicin och inte ett gift så gör hon 

precis tvärt om. Kvinnan blir här ett hinder för den ”gode” mannens försök till att 

hjälpa. Nick förbjuder henne senare att följa med dem på deras resa.  

Tom och Nick får sällskap med flera som är på väg till mor Abagail, de är de första 

bosättarna i Boulder och Frizonen. Nick blir den ofrivillige ledaren av dessa första 

nybyggare. När fler anländer till Boulder så blir Nick en av medlemmarna i kommittén. 

De bestämmer tillsammans att en av spionerna som skall skickas ut till Flagg är Tom 

Cullens, de får honom att förstå och utföra genom att hypnotisera honom. Nick dör i 

explosionen som Harold orsakat. Tom å andra sidan slutför sitt uppdrag hos Flagg, utan 

att denne kan lokalisera honom, anledningen till att han inte kan läsa Toms tankar är för 

att han är efterbliven och då kan Flagg inte se honom. Tom blir guidad av den döde 

Nick genom sina drömmar. När Tom når fram till den skadade Stu Redman så är det 

Nick som talar om för Tom vad för medicin han behöver finna och hur han ska sköta 

om Stu för att göra honom frisk så att de tillsammans kan ta sig hem till Boulder och 

Frizonen. De hjältar som lyckas att återvända till Boulder är en halt Stu Redman, den 

efterblivne Tom Cullens och hunden Kojak. I Boulder så väntar Frances och det 

nyfödda barnet, Peter, på Stu.  

Nick och Tom kompletterar varandra så att de tillsammans blir en ”hel” människa. Nick 

står för intelligensen och tankeförmågan som Tom inte har och Tom äger förmågan att 

kommunicera obehindrat med de runt omkring honom. Anledningen till att jag anser att 

det är viktigt att ta med dessa män i min undersökning är för att visa hur de icke 

traditionellt maskulina männen framställs och tillåts att vara. 
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4. Resultat och slutdiskussion 

Frances Goldsmith, Lucy Swan och Abagail Freemantle tillhör de kvinnor som är 

mödrar och som King betraktar ur ett slags religiöst ljus. King betraktar främst gravida 

kvinnor genom dessa rosenskimrande religiösa ögon, Frances blir då nästan som en 

madonna figur för honom.
40

  Kvinnan, i detta fall Frances, gör allt för att hålla sitt barn 

säkert även om det innebär att utsätta sig själv för obehag. Detta kan exemplifieras 

utifrån det faktum att Frances slutar att ta sömnmedicinen som skall förhindra 

mardrömmarna om Flagg för att hon är inte säker på att det är tryggt för barnet om hon 

tar dessa. Kvinnan lever för barnet och hela hennes frihet och beslutsamhet är bundet till 

barnet och familjen.
41

 Nadine Cross får först när hon är gravid insikt och styrka att klara 

av att ställa sig upp mot Flagg. Den gravida kvinnan blir således den starka kvinnan i 

Kings litteratur. Däremot den kvinna som lever utan familj, man och barn verkar vara 

mycket mottaglig, inom Kings litteratur, för extrema perversion och mentalt ostabilt 

beteende, enligt Magistrale.
42

 Den person som då skulle falla under kategorin ”horan” i 

denna dikotomi är Julie Lawry. Hon lever ensam och har både tillfälligt sex med Nick 

och förstör när han försöker att hjälpa Tom (252f). Hon klär sig utmanande och det är 

hon som avslöjar för Flagg att Tom Cullens är en av spionerna. Hon beskrivs som 

följande ”[h]ur villiga som helst, men man fick se upp för deras naglar efteråt. Nära 

besläktade med spindlarna som glufsar i sig hanen efter parningen.” (617).   

   Dayna Jurgens är en av de kvinnor som faktiskt kan sätta sig emot patriarkatet/Flagg 

utan att hon är gravid eller en madonnafigur. Kan det vara så att hon kan det för att hon 

är lesbisk och redan försöker att ”ta mannens plats” i förhållandena hon har? Hon 

använder sig sedan av sex för att lura sig till information av Flaggs högra hand, Lloyd 

Henreid. Kvinnan kan således använda sig av sex för att klättra och lura till sig 

informationen, även om det här är en av de ”goda” som gör det blir den kvinnliga 

sexualiteten smutskastad och kvinnan kan ses som en lömsk varelse. 

   Männen i romanen har fler sidor än vad de kvinnliga karaktärerna har, de tillåts att 

vara mer mångfacetterade och visa på både goda och onda sidor samtidigt. Harold är ett 

exempel där en manlig karaktär tillåts att visa både sina dåliga sidor men samtidigt 

möjligheten att förändras och bättra sig. Kvinnorna får inte samma djup i sina 
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karaktärsbeskrivningar.  De, kvinnorna, blir tyvärr endast sitt huvudkaraktärsdrag och 

får inte vara riktigt så dubbeleggade så som männen.  

Om en läser ramhistorien i Pestens tid så som att pesten är skapad av en maskulin kraft, 

militären (den går även under namnet ”projekt Blå” (113) en färg som vi idag generellt 

förknippar med manlighet), och den utrotar nästan allt liv. Namnet som pesten fått i 

folkmun, Captain Trips, kan även det knytas till militären och det maskulina. Randall 

Flagg som sedan representerar den patriarkala makten som förstör för sig själv och 

andra, ställs mot den ganska så icketraditionella bilden utav mannen i Larry 

Underwood, Stu Redman och de andra. Larry Underwood växer genom romanens gång 

och blir nästan en fadersfigur för Leo Rockway, Larry blir mer omhändertagande och 

han får vid flera tillfällen misslyckas med sina åtaganden. Ett exempel är när han och 

Rita Blakemoor skall ta sig från New York och hon mår så dåligt över det som har hänt 

att hon tar sitt liv. Larry ser det som ett misslyckande hos sig själv att han inte lyckades 

att skydda och ta hand om Rita. Nick Andros och Tom Cullen är inte heller det klassiskt 

maskulina, Nick äger inte ordet och rösten så som en man ska och Tom är mentalt 

efterbliven. Även Stu Redman kan ses som en icke klassisk manlig karaktär då han tar 

till sig Frances barn som om det vore hans eget fast han inte är den biologiske fadern. 

En kan således läsa romanen som en kritik mot den patriarkala makten och det klassiska 

mansidealet. Men då måste en bortse från den sexism och misogyni som finns 

nedskriven mellan bokens pärmar. Ett exempel på denna skeva kvinnosyn som romanen 

förmedlar är när Randall Flagg våldtar Nadine Cross och hon får orgasm, inte bara en 

gång utan flera (610). En annan är Kings sätt att beskriva kvinnan som antingen 

madonnan eller horan. Madonnan finner vi bland annat i Frances Goldsmith och Lucy 

Swan. Magistrale menar att King ser den gravida kvinnan i ett slags religiöst ljus
43

, och 

det är tyvärr så att även om modersfiguren hos King är stark så är de endast fria så att de 

kan hänge sig själva totalt till sina barn. De, kvinnorna, uttrycker bestämdhet och styrka 

likvärdigt med mannens så länge som de är mödrar.
44

  

Det resultat som jag har fått fram med denna uppsats är att jag anser att romanen 

Pestens tid inte går att läsa som en kritik av det patriarkala samhället då den i sin 
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uppbyggnad och struktur innehåller alldeles för mycket antifeministiska och sexistiska 

kommentarer och karaktärer.  
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5. Sammanfattning 

Denna uppsats har behandlat hur de olika könsrollerna framställts och hur manligt och 

kvinnligt har porträtteras. Samt hur förhållandet mellan genus och skräck ser ut.  

   Skräcken har ofta används som en förstärkare av skeva normativa strukturer, den 

synliggör dominansförhållanden som tidigare skulle vara osynliga genom att förvrida 

och förskjuta dem. Detta gör skräcken särskilt mottaglig för att belysa könsliga 

orättvisor.  

I genomgången av Pestens tid så belyser uppsatsen hur de olika genusrollerna 

framställs, kvinnan i romanen har en snäv roll där hon oftast framställs som den goda 

modern eller skökan som är svagare än den manliga kraft de möter. Med ett undantag, 

Dayna Jurgens, en bisexuell kvinna som är lika stark som den makt hon möter och även 

om hon inte kan förstöra patriarkatet på dess villkor så kan hon göra det på sitt eget. 

Männen i romanen tillåts att växa och vara mer mångfacetterad än de kvinnliga 

karaktärerna. De får genom ett visst bejakande av sin ”feminina” sida kraft att möta det 

motståndet som patriarkatet ger. Det som slutligen blir patriarkatets upphörande är 

patriarkatet själv. Vid en övergripande blick på Pestens tid ser det ut som om den skulle 

kunna läsas som ett feministiskt projekt och patriarkal kritik, dock så försvinner den 

möjligheten när en går in i texten.  

  

 



27 

 

6. Litteraturlista 

Beauvoir, Simone de, Det andra könet (1949), Norstedts, andra storpocketupplagan 

2012.  

Bourdieu, Pierre, Den manliga dominansen (1998), Daidalos AB 2004. 

Gilbert, Sandra M. och Gubar, Susan, The madwoman in the attic: the woman writer 

and the nineteenth-century literary imagination (1979), Yale University, andra 

upplagan 2000. 

Heiland, Donna, Gothic and Gender: an introduction (2004), Malden, MA Blackwell 

2004.  

Hogle, Jerrold E. (red), Cambridge companion to gothic fiction (2002), Cambridge, 

Cambridge University Press, 2003. 

King, Stephen, Dödsdansen [skräck i film och litteratur] (1981, 1991), Höganäs, Wiken 

1991. 

King, Stephen, Pestens tid (1978), Höganäs, Bokförlaget Bra Böcker, 1988.  

Lant, Katheleen Margaret, och Thompson, Theresea (red.) Imagining the worst: Stephen 

King and the representation of women (1998), Westport, Conn Greenwood Press 1998. 

Magistrale, Anthony, Stephen King The second decade: Danse Macabre to the Dark 

Half (1992), Twayne Publishers 1992. 

Magistrale, Anthony, The moral voyages of Stephen King (1998), Wildside Press 2006. 

 


