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Abstract 
This paper aims to analyze the 19th century novel Money (Original title: ”Pengar”, 1885) by 

Victoria Benedictsson (1850–1888) and its possible correlation to the contemporary 

decadence movement. The decadence movement was most prominent at the end of the 19th 

century, and can be understood as a reactionary movement to modernity in which growing 

secularization, industrialization, and urbanization create feelings of displacement, moral 

decay, and anxiety, all of which shows in the literature belonging to this genre. 

 The method used for this paper is a comparative analysis of decadent themes and 

motifs used in the novel. As a reference point I use a number of literature scientific and idea-

historical works made on decadence, as well as on the authorship of Benedictsson. The 

analysis is divided into seven sections. The first section discusses one of the novel’s more 

prominent themes: the will and ability to act. The second part deals with themes of illness and 

flower metaphors. The third section looks at signs of secularization and religious themes. The 

fourth discusses disillusionment of previously romanticized ideas and the upheaval of values. 

The fifth examines feelings of anxiety and pessimism. The sixth section focuses on gender 

roles and fear of the sexual. The seventh section examines how the view on money changes 

throughout the novel. The paper ends in a summarized discussion of the analysis. 

 The results I have gathered in this paper show that the novel contains a number of 

common themes of decadence, but also that these almost always are paired with a moral 

argument that advocates for societal change. The main source for the decadence experienced 

in the novel is the marriage and its inequality. Because of the marriage, the protagonist sees 

herself having turned into a ”fallen” woman and experiences strong feelings of anxiety and 

pessimism. Due to this, the novel can be seen to contain a characteristic decadent fall in which 

the main character is experiencing their own and their surrounding society’s decline. The 

novel portrays two different views on decadence, one argued by the main character and one 

by the surrounding society. By having the protagonist experiencing and arguing for another 

decadence than her surrounding environment, Benedictsson is able to criticize her 

contemporary society for their hypocrisy and faults concerning traditional marriage and 

gender roles. The novel also criticizes the expanding capitalism, which is seen to objectify the 

female body into a commodity that is sold through the guise of traditional marriage. The 

novel is also seen to be influenced by the increasing secularization and criticizes christianity 

for defending said marriage.  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1. Inledning 
Den litterära dekadensen kan sägas ha sin blomstringstid kring sekelskiftet 1900. 

Modernitetsupplevelsen, som för många innebar en optimistisk framtidstro förmedlad genom 

tekniska under och nymodig komfort, får här en något mer pessimistisk sida. En tid av ökad 

industrialisering, sekularisering och urbanisering återspeglade sig i känslor av rotlöshet, 

värdeupplösning, och ångestfylld litteratur genomsyrad av idéer om samhälleligt och 

moraliskt förfall. Denna sorts dekadenslitteratur förekommer från 1880-talet fram till 

sekelskiftet och inspirerades av bland andra Baudelaire, Bourget och Verlaine. Även om 

denna litterära strömning främst identifierats som en fransk företeelse  genom författare som 1

dessa kan dekadensen dock även ses ha influerat den nordiska litteraturen. Denna litterära 

strömning innefattar därför svenska författare som Hjalmar Söderberg, Ola Hansson, Oscar 

Levertin, och Stella Kleve.  Samtida med dessa författare skriver Victoria Benedictsson 2

(1850–1888) sina verk och samma år som Ola Hansson utkommer med sin Notturno 

utkommer Benedictsson med den första av hennes två romaner: Pengar. Romanen, som 

publiceras år 1885 under pseudonymen Ernst Ahlgren, handlar om Selma, en ung flicka med 

konstnärsambitioner, som ingår ett arrangerat äktenskap med en äldre man, något som 

förvisso säkrar hennes ekonomiska situation men stjälper hennes drömmar om frihet och 

konstnärskap. Detta verk var ett viktigt inslag i den då pågående debatten kring kvinnans 

ställning inom äktenskapet och har setts tillhöra den nya realistiska romanform som uppkom 

under samma tid.  De dekadenta dragen i Pengar är däremot mindre utforskade, och 3

Benedictsson är inte vanligtvis ett av de författarnamn som kommer upp när dekadensen ska 

exemplifieras. Som ett uppmärksammat inslag i sedlighetsdebatten, en del av den moderna 

genombrottslitteraturen, och ett verk skrivet samtida med dekadenslitteraturens blomstringstid 

kan dock även en analys av detta verks relation till dekadensen ses vara av intresse. 

 Cecilia Carlander, Les Figures féminines de la Décadence et leurs implications esthétiques dans quelques 1

romans français et suédois, (diss.) Göteborg: Göteborgs universitet 2013, s. 392.

 Claes Ahlund, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftsprosa, Stockholm: Almqvist & Wiksell 2

International 1994, s. 13.

 Anne-Marie Mai, Kvinfo, ”Victoria (pseud. Ernst Ahlgren) Benedictsson”, https://nordicwomensliterature.net/3

se/writers/benedictsson-victoria-pseud-ernst-ahlgren-2/ (2017-11-08).
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är därmed att undersöka huruvida Victoria Benedictssons verk 

Pengar kan sägas ha influerats av dekadensen som litterär och idéhistorisk strömning och om 

detta tar sig uttryck i den tematik som förekommer i verket. Av detta syfte följer 

frågeställningar som: Vilka dekadenta drag förekommer i romanen? Hur skildras 

karaktärerna? Hur skildras samhället? Överensstämmer Benedictssons skildringar med vanligt 

förekommande dekadent tematik? Finns det några moraliska motiv som kan urskiljas i verket 

och hur förhåller sig dessa till ledande idéer inom dekadensen? 

1.2. Teori och metod 
Denna uppsats kommer till stor del utgå ifrån Claes Ahlunds definition av dekadenslitteratur, 

ur dennes Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa (1994), som 

litteratur som i större omfattning ”tematiserar och analyserar föreställningar om samtiden och 

samtidsmänniskans förfall”.  Detta blir till den övergripande mall som uppsatsen kommer 4

utgå från i sin analys av vad som kan anses klassificeras som dekadenslitteratur. Motiv och 

teman som Ahlund exemplifierar som typiska för dekadensen, och som kommer att användas 

som grund för den tematiska analysen i denna uppsats, är: livsleda, ”guds död”, ångest inför 

en växande storstad, passivitet, viljeförlamning, samhällets förfall och samtidsmänniskans 

ångest över detta, värdeupplösning och kulturpessimism.  Ahlund gör även till viss del 5

skillnad på västeuropeisk och nordeuropeisk dekadens. Den västeuropeiska dekadensen 

(åsyftande litteratur från England, Frankrike, Italien och Spanien) sägs till större del främst 

verka på ett estetiskt plan, medan den nordeuropeiska (rysk, tysk och nordisk litteratur) lägger 

ett större fokus på de moraliska aspekterna av samtidens förfall.  Det bör här dock påpekas att 6

de båda inte ses vara begränsade till det ena planet, men att deras fokus kan sägas vara 

uppdelat. Denna uppsats kommer dock ta dessa definitioner i åtanke och främst undersöka hur 

Pengar kan ses förhålla sig till vad Ahlund beskriver som den nordeuropeiska dekadensen. 

Främst för den svenska dekadenslitteraturen nämns även att dekadensen ofta tar sig uttryck 

genom starka känslomässiga reaktioner från karaktärernas sida mot vad de uppfattar som 

förfallssymptom i sin omgivning, och att dessa reaktioner färgas av pessimism och 

 Ahlund 1994, s. 12.4

 Ahlund 1994, s. 13f. 5

 Ahlund 1994, s. 13f.6
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avståndstagande.  Ahlund menar, i sitt resultat och sitt avslutande kapitel om det svenska fin 7

de siècle, att förlamnings- och förstelningsbilder är vanligt förekommande i de analyserade 

texterna och att dekadensupplevelser och pessimism ofta gestaltas genom passivitet och 

förlamning. Därtill nämner Ahlund dock att dekadensen inom svensk litteratur tillhörande 

sekelskiftet trots detta oftast kombineras med ett allvarligt etiskt pathos och medkänsla och att 

denna litteratur trots dess ”trötthet” vanligtvis innehåller en skarp samtids- och kulturkritik.  8

 Uppsatsen kommer även till viss del utgå ifrån Per Thomas Andersen teorier ur dennes 

avhandling Dekadanse i nordisk litteratur 1880–1900 (1992). Andersen menar i denna att 

dekadenta tillstånd i ett verk först blir tydliga i och med sin relation till ett ”normalt” tillstånd, 

en fast (normativ, moralisk) punkt. Detta normala tillstånd (kosmos) som utgörs av fasta 

normer och värderingar som framkommer i verket, och som Andersen benämner som verdi-

sfæren, ses som en fallhöjd utefter vilket ett ”dekadent tillstånd” blir till fallets slutstation 

(kaos).  Den dekadens som porträtteras gestaltas därmed antingen som ett ”fall” eller som ett 9

redan etablerat tillstånd som alltid kan ställas i relation till det uppfattade normala 

tillståndet.  Denna dekadens förtydligas enligt Andersen genom ett användande av ”fallets 10

markører” som kan bestå av episka händelser, argumentation, metaforer eller uttryckliga 

uttalanden från huvudkaraktärerna i berättelsen. Andersen exemplifierar här olika motiv, som 

denne ser som vanligt förekommande inom dekadensen: avresor och resor, årstider som höst 

och vinter, mörker, kväll och natt, trötthet och ålderdomskänslor som markörer för det 

dekadenta. Andersen menar också att dekadensen, i verket och hos verkets karaktärer, kan 11

vara både biologisk, social, ekonomisk, intellektuell och känslomässig.  Likt Andersen 12

påpekar är det intressant att undersöka huruvida det normativa tillståndet överensstämmer 

med samtidens normer och värderingar,  eller om det frångår dessa och istället (möjligtvis) 13

skulle kunna ses problematisera samtida värderingar genom att gestalta dessa som dekadenta i 

jämförelse med alternativa värderingar. 

 Ahlund 1994, s. 14.7

 Ahlund 1994, s. 197.8

 Per Thomas Andersen, Dekadanse i nordisk litteratur 1880-1900, (diss. Tromsø) Oslo: H. Aschehoug & Co. 9

1992, s. 208.

 Andersen 1992, s. 209.10

 Andersen 1992, s. 210.11

 Andersen 1992, s. 214ff.12

 Andersen 1992, s. 208.13
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 Genomgående för ett flertal av de teoretiker som denna uppsats utgår ifrån, som 

Ahlund och Andersen, är att dekadensen kan ses som en reaktionär företeelse i förhållande till 

moderniteten och de samhälleliga förändringar som förekommer under denna epok. Enligt Per 

Thomas Andersen kan modernitetsupplevelsen sägas vara påverkad av en decentralisering av 

samhällets tidigare konstituerade värden. Denna decentralisering beskrivs uppstå på grund av 

en växande sekularisering, urbanisering och industrialisering som förändrar de tidigare 

samhällsförhållandena.  Dessa företeelser förklaras leda till en värdeupplösning genom 14

vilken dekadensen och dess ångest kan ses blomstra inom den konstnärliga sfären. Som 

Andersen hävdar reflekterar litteraturen från dekadensen (samt moderniteten) ”jegets og det 

subjektive uttrykkets situasjon i ’de store fortellingenes’ forfallstid” och detta kommer till 

uttryck i litteraturen genom att denna tematiserar jagets desorientering och reaktioner till den 

samtida värdeupplösningen.  15

  Ytterligare appliceras till viss del Marshall Bermans teorier kring dekadensen som 

pessimistisk modernitetsupplevelse med grund i kapitalismens expanderande, ohållbara, 

ekonomiska struktur, från dennes All That Is Solid Melts Into Air. The Experience Of 

Modernity (1982). Berman kan sägas föra vidare Andersens tes angående 

modernitetsupplevelsen genom att yrka på att denna desorientering uppstår i och med det 

kapitalistiska samhällets framväxt.  Berman har valts att tas i åtanke då Pengar i sin handling 16

till viss del behandlar samhällets ekonomiska struktur. Även Ahlund kommer delvis in på 

detta i sitt refererande till den tyske litteraturforskaren Edwin Koppen som uppfattar 

dekadenslitteratur som ”litteratur som står i motsatsförhållande till framstegstanken i dess 

borgerligt-teknokratiska form, och den tillhandahåller attityder och ideal som utformas i 

provokativ opposition mot de attityder och ideal som reglerar den samtida bourgeoisin”.   17

 Till detta kommer Gunnar Erikssons Västerlandets idéhistoria 1800–1950 (1983) 

användas som referensverk då detta verk översiktligt behandlar prominenta tankegångar och 

idéströmningar under samma tid.  18

 Andersen 1992, s. 15. 14

 Andersen 1992, s. 16.15

 Marshall Berman, All That Is Solid Melts Into Air. The Experience Of Modernity, New York: Verso 1983, s. 16

137f.

 Ahlund 1994, s. 197f.17

 Gunnar Eriksson, Västerlandets idéhistoria 1800–1950, Stockholm: Gidlunds Förlag AB 1983.18
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 Pengar har valts som analysobjekt för denna uppsats då det är ett av Benedictssons 

mer kända verk, samt ett av hennes största (tillsammans med Fru Marianne som publiceras år 

1887). Pengar är även, som ett av Benedictssons mer uppmärksammade verk, mindre 

utforskat vad gäller dekadent tematik än till exempel Fru Marianne. Detta är en av 

anledningarna till varför en analys av förekomsten av dekadent tematik i Pengar är av värde. 

För att kunna undersöka detta kommer en tematisk analys med fokus på dekadent tematik 

utföras. Denna tematiska analys görs därmed utifrån ett idéhistoriskt perspektiv i och med att 

den behandlar dekadensen som ett litterärt och idéhistoriskt fenomen som haft en påverkan på 

samtidens rådande idéer. Det idéhistoriska perspektivet som metod inom litteraturvetenskaplig 

forskning utgår ifrån att författaren influeras av samtida idéer och åskådningar och att dessa 

kan uttydas i författarens verk.  Texten ses därmed inte som autonom inom idéhistorisk teori 19

utan som påverkad av samhället och utomstående faktorer. Detta perspektiv appliceras för att 

undersöka om verket kan sättas in i ett specifikt historiskt sammanhang (fin de siècle och 

dekadensen), samt för att kunna förstå och tolka textens möjliga relation till dekadensen.  20

1.3. Tidigare forskning 
Dekadensen som företeelse har inom internationell forskning behandlats i verk som Bram 

Dijkstras verk Idols of Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-siècle Culture (1986) 

och Matei Calinescu’s Five Faces of Modernity. Modernism, Avantgarde, Decadence, Kitsch, 

Postmodernism (1987). Calinescu beskriver i sitt verk dessa fem aspekter av modernismen 

och beskriver dekadensen som en rörelse till stor del påverkad av den judisk-kristna tids- och 

historie-uppfattningen där tiden ses som linjär och konstant framåtskridande, något som 

passar väl in i tron på en stundande undergång eller ett samhälles oundvikliga förfall.  21

Calinescu diskuterar även hur dekadens tagit sig uttryck i marxistisk teoribildning om 

kapitalismens förruttnelse. Dijkstra undersöker porträtterandet av kvinnor hos det sena 1800-

talets dekadens-författare och konstnärer, med fokus på den misogyna tendensen att måla upp 

kvinnor som onda, femme fatales, och i hora/madonna-dikotomier.  Ett ytterligare verk som 22

 Eva Hættner Aurelius, ”Litteratur och idéer”, i Litteraturvetenskap. En inledning, Staffan Bergsten (red.), 19

Lund: Studentlitteratur AB 2002, s. 35.

 Aurelius 2002, s. 46.20

 Matei Calinescu, Modernitetens fem ansikten. Modernism, Avantgarde, Dekadens, Kitsch, Postmodernism, 21

övers. Dan Shafran och Åke Nylinder, Durham: Duke University Press 1987, s. 140

 Bram Dijkstra, Idols of Perversity. Fantasies of Female Evil in Fin-de-siècle Culture, New York: Oxford 22

University Press 1986, s. vii.
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utforskar modernitetsupplevelsen, och därmed till viss del dekadensen, och som denna 

uppsats delvis kommer utgå ifrån, är Marshall Bermans verk All That Is Solid Melts Into Air. 

The Experience of Modernity (1982) som utgår ifrån ett marxistiskt perspektiv. 

 Ytterligare internationell forskning inom området finns bland annat i antologin 

Symbolism, Decadence and the Fin de Siècle. French and European Perspectives (2000) 

redigerad av Patrick McGuinness, Charles Bernheimers’ Decadent Subjects. The Idea of 

Decadence in Art, Literature, Philosophy, and Culture of the Fin de Siècle in Europe (2002), 

och Regenia Gagniers’ Individualism, Decadence and Globalization. On the Relationship of 

Part to Whole 1859–1920 (2010). McGuinness förklarar i sin introduktion till antologin hur 

uppfattade ”dekadensförfattare” ställde sig kritiska till den av dem uppfattade samtida 

dekadensen och att de i sina verk kritiserade denna och såg sig själva som samhällskritiker.  23

 Dekadensen som litterär strömning i Norden har, som tidigare nämnts, tidigare 

undersökts av bland annat Claes Ahlund i Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk 

sekelskiftesprosa och av Per Thomas Andersen i dennes avhandling Dekadanse i nordisk 

litteratur 1880–1900. Andra verk som behandlar den svenska dekadensen under 1800-talets 

senare hälft, och dess relation till andra författare, är bland annat Christina Sjöblads 

Baudelaires väg till Sverige. Presentation, mottagande och litterära miljöer 1855–1917 

(1975), Johan Lundbergs En evighet i rummets former gjuten. Dekadenta och symbolistiska 

inslag i Sven Lidmans, Anders Österlings och Sigfrid Siwertz lyrik 1904–1907 (2000), Ebba 

Witt-Brattströms Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm (2007), och Andreas 

Hedbergs En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891–

1895 (2012). 

 Om Victoria Benedictsson har ett flertal verk skrivits. Bland dessa kan biografier som 

Birgitta Holms Victoria Benedictsson (2007), Lisbeth Larssons Hennes döda kropp. Victoria 

Benedictssons arkiv och författarskap (2008), och Birgitta Åkessons Intill döden trött. 

Levnadsteckning över Victoria Benedictsson (2012) uppmärksammas. Ytterligare kan Stora 

Boken, utgiven av Christina Sjöblad under åren 1972–1982, som utgörs av Benedictssons 

egna dagboksanteckningar från 1882–1888, nämnas. Forskning om hur Benedictsson i sina 

verk förhåller sig till dekadensen är dock relativt sparsam, men förekommer i bland annat 

Sten Linders avhandling Ernst Ahlgren i hennes romaner. Ett bidrag till det litterära åttitalets 

karakteristik (1930). I denna avhandling ser Linder Pengar som en av Sveriges första 

 Patrick McGuinness (red.), Symbolism, Decadence and the Fin de Siècle. French and European Perspectives, 23

Exeter: University of Exeter Press 2000, s. 6f.
!9



realistiska vardagsromaner.  Enligt Linder är Benedictsson djupt influerad av Kierkegaard 24

och anser att Benedictsson kan ses hylla dennes subjektiva sanningskrav och liberalismens 

idealiserade individualism (något som Nina Björk senare kan ses anamma i sin avhandling 

Fria själar). Benedictsson förklaras vara sin samtids mest konsekventa lärjunge till Ibsen och 

Kierkegaard.  I den del av Linders avhandling som behandlar Benedictssons andra stora 25

roman, Fru Marianne, finns ett kapitel som behandlar ”sekelslutspessimism och 

dekadensesteticism”. I denna del ses karaktären Pål Sandell som den dekadenta 

kulturmänniskan personifierad vartefter Linder ställer Benedictsson som kritisk till 

dekadensen.  Benedictsson tolkas förhålla sig till en, av Kierkegaard inspirerad, uppdelning 26

mellan estetiskt (Pål) och etiskt (Börje), där det etiska förespråkas framför det ytliga 

estetiska.  Enligt Linder är det delvis samtidens naturvetenskapliga materialism som skapat 27

den desillusion, cynism och nihilism som fått personifiera dekadensen, men att den nordiska 

naturalismen samtidigt har ett dominant inslag av idealism.  Linder ser också indignationen 28

som den egentliga drivkraften inom åttiotalslitteraturen och menar att denna litteratur bär spår 

av en stark anti-konventionalism. Linder fastställer däremot att Benedictssons Pengar 

ingalunda innehåller något av åttiotalets ”radikala utopism” och ”anarkistiska tendenser”  29

och trots ett flertal relevanta analyser ser Linder en större del av sina resultat ha sin grund i 

Benedictssons, av honom uppfattade, karaktär, mentalitet och natur. 

 En analys av Pengar finns även i Holms livsteckning av Victoria Benedictsson.  30

Holms forskning är dock till främsta del fokuserad på Benedictssons författarliv som helhet, 

snarare än enskilda verk, och därmed inte heller på dekadent tematik. Medan Holm till viss 

del kategoriserar Pengar som en typisk roman under det moderna genombrottet, vilket i sig 

antyder en syn på denna som porträtterande en modernitetsupplevelse, och nämner i 

förbigående den ”kulturkris” 80-talet verkade genomgå under samma tid, så benämns aldrig 

dekadensen konkret och Holm kan endast i flyktiga termer ses antyda ett samband till 

 Sten Linder, Ernst Ahlgren i hennes romaner. Ett bidrag till det litterära åttitalets karakteristik, (diss. Uppsala) 24

Stockholm: Albert Bonniers boktryckeri 1930, s. 99.

 Linder 1930, s. 104.25

 Linder 1930, s. 339.26

 Linder 1930, s. 355.27

 Linder 1930, s. 10728

 Linder 1930, s. 107.29

 Birgitta Holm, Victoria Benedictsson, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 2007.30
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dekadensen (begrepp som desorientering samt femme fatale-motivet nämns i förbifart).  31

Även Nina Björks avhandling Fria Själar. Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och 

Benedictsson (2008) bör uppmärksammas. I denna ägnar Björk ett kapitel åt Pengar där 

verkets centrala tema förklaras vara just pengar, dess maktstatus och dess påverkan. Selma 

Berg förklaras vara ute efter att realisera den liberala drömmen, men detta realiserande är i 

och med det rådande kapitalistiska systemet omöjligt och att hon fastnar i den kvinnliga 

objektroll som kvinnan förvisas till i och med kapitalismens patriarkala sida. Björk anser 

därmed att Pengar ämnar avvisa den traditionella kvinnorollen och den kvinnliga 

objektsrollen.  I denna avhandling utgår Björk främst från ett marxistiskt perspektiv och en 32

diskussion om liberalism och den liberala frihetsdrömmen, och kommenterar därmed inte 

direkt på verkets relation till dekadensen som litterär strömning. Dock så kommer denna 

uppsats ta Björks forskning i åtanke i och med att den delvis bejakar Bermans teorier om 

dekadensen som reaktionär rörelse mot kapitalismens framväxt. 

 Ett senare verk som mer explicit tar upp Pengars relation till dekadensen är Cecilia 

Carlanders avhandling Les Figures féminines de la Décadence et leurs implications 

esthétiques dans quelques romans français et suédois (2013) som behandlar kvinnofigurer 

och deras porträttering inom dekadenslitteraturen (där Pengar används som ett 

analysexempel).  Carlander undersöker hur kvinnor gestaltats och vilken inverkan denna 33

gestaltning får inom svensk respektive fransk dekadenslitteratur.  I denna avhandling utgör 34

Pengar dock endast ett av åtta analyserade verk, slutresultaten för just Pengar är i 

avhandlingens avslutande del relativt begränsade, och analysen förhåller sig främst till det 

uttalade syftet: gestaltningen av kvinnan (i detta fall Selma) och dess estetiska påverkan. 

Denna uppsats syftar till att enbart analysera verket Pengar och begränsar sig inte till ett 

specifikt motiv i verket utan ser på det i dess helhet. Aspekter av Pengar som 

uppmärksammas i Carlanders avhandling är främst Selma som karaktär och olika aspekter av 

henne som uppfattas som dekadenta, däribland hennes tycke för artificiella miljöer, roll som 

”sexuell anarkist” (härvid finns en diskussion om femme fatale-motivet, men det refereras 

 Holm 2007, s. 85ff.31

 Nina Björk, Fria själar. Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson, (diss. Göteborg) 32

Stockholm: Wahlström & Widstrand 2008, s. 131ff.

 Avhandlingen analyserar åtta verk: fyra franska och fyra svenska. De återstående svenska verk som analyseras 33

består av Stella Kleves Berta Funcke, Ola Hanssons Sensitiva Amorosa, och Ann Charlotte Lefflers Kvinnlighet 
och erotik II. Se Carlander 2013.

 Carlander 2013, s. 392.34
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aldrig specifikt till Pengar), androgynitet, samt ifrågasättande av kristendomen.  Carlanders 35

tes är att kvinnofigurerna har förlorat sin (guds)tro och därmed söker något att fylla detta 

tomrum med, vilket leder till en flykt till det artificiella och konstgjorda. Carlander fastställer 

att litteraturen i Sverige under sekelskiftet präglas av ett striktare politiskt program, bland 

annat förespråkat av den danske litteraturkritikern Georg Brandes (1842–1927), och att de 

dekadenta dragen i denna litteratur därmed blir mer implicita i jämförelse med fransk 

dekadenslitteratur.  Detta kan delvis ses gå ihop med Ahlunds teorier om hur den 36

nordeuropeiska dekadensen skiljer sig från den västeuropeiska. 

 Utöver dessa finns visst material skrivet om Benedictssons andra roman Fru Marianne 

(1887) och dess relation till dekadensen. Här kan bland annat Eva Heggestad nämnas som, i 

sin avhandling En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850–

1950 (2003), diskuterar hur Fru Marianne mycket väl kan ses tillhöra sekelslutsdekadensen 

och där både Pål och Marianne delvis ses vara eller bete sig dekadent.  37

1.4. Synopsis 
Romanen inleds med att Selma Berg, sexton år, stiger in i en mörk diversebod där vännen 

Axel Möller arbetar för att smått förläget fråga om hon får se hans morbrors teckningar. 

Selma bor hos sin farbror, som är pastor, och sin faster, som hon har ett tämligen ansträngt 

förhållande till, och hyser en dröm om att en dag bli konstnär. Önskan att bli konstnär har hon 

framfört till farbrodern som förkastar den och istället ger henne en hundra-kronors-sedel som 

kompensation. En bit senare ger Selma denna till Axel i syftet att åtminstone han ska kunna 

förverkliga sina konstnärsdrömmar nu när hon väl inte kan det. Kort därefter anordnas ett 

äktenskap mellan Selma och den betydligt äldre patronen Pål Kristersson, ett äktenskap som 

Selma först går med på efter att farbrodern målat upp äktenskapet som en förträfflig affär. 

Selma flyttar efter giftermålet in på patronens egendom och två år förflyter. Selma förklaras 

under dessa år ha blivit allt mer avståndstagande till patronen och trivs bäst i de stunder då 

hon lämnas ensam. Ett telegram anländer från hennes kusin Richard, som hon under sin 

barndom varit god vän med, som meddelar henne om att fadern insjuknat och hon beger sig 

genast till honom. Medan hon och kusinen vakar över fadern, väcks deras gamla vänskap till 

 Carlander 2013, s. 397ff.35

 Carlander 2013, s. 417.36

 Eva Heggestad, En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska versioner 1850–1950, (diss. 37

Uppsala) Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2003, s. 72.
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liv, och de faller in i att diskutera så som förr. Äktenskap kommer på tal varpå Selma får veta 

att Richard förlovat sig. En dag dyker patronen upp, och stämningen mellan denne och Selma 

samt med Richard blir ansträngd. Selma beger sig av med patronen men kommer överens med 

Richard om att de ska skriva till varandra. Fem år går och Selma besöker Elvira och Richard. 

Elvira är orolig över att Richard inte älskar henne längre och Selma ger henne råd om hur hon 

ska få Richard att bli intresserad av henne igen. Selma träffar sedan på Richard som i deras 

samtal nämner att han själv hade velat gifta sig med Selma, varpå Selma förklarar att detta 

aldrig hade fungerat då ett jämlikt äktenskap inte är möjligt i deras samtid. Richard och Elvira 

beslutar sig sedan för att resa utomlands och Selma anordnar en avskedsfrukost för dem. Efter 

att de har rest grips Selma av stark ångest och en stark vilja till frihet och förändring. Hon ber 

därför patronen om att få resa till Stockholm. Väl där besöker de ett konstmuseum. Efter 

besöket, och mycket funderande, kommer Selma fram till att hon måste få ett arbete för att 

kunna bli fri. Hon konfronterar patronen om det osedliga i deras äktenskap och förklarar sin 

vilja till att försörja sig själv. Patronen anklagar henne för att då bryta mot sina plikter och 

förklarar hur hon omöjligt skulle kunna försörja sig själv. Trots Selmas nederlag i argumentet 

står hennes vilja till frihet kvar och hon skriver ett brev till Elvira där hon ber Richard att 

ordna en plats åt henne på ett gymnastikinstitut i Tyskland. Romanen slutar med att Selma, 

efter att hon skrivit brevet, släcker ljuset i hennes och patronens gemensamma hotellrum och 

klär av sig för att gå och lägga sig.  

!13



2. Analys 
2.1. Viljeförlamning och handlingsskygghet 
Ett tema som återkommer i romanen är möjligheten till handling och, i ännu större 

utsträckning, viljan till handling. Två fenomen som ofta kommer i stark opposition till 

varandra och där viljan till att agera förhindras av olika hinder till att göra så. Det finns en 

skarp kontrast mellan den relativt självsäkra, handlingskraftiga Selma som gestaltas före 

äktenskapet och den resignerade version av henne som gestaltas efter. Den Selma som möts 

av läsaren i verkets början har stora konstnärsdrömmar och en vilja till att slå sig fram i 

världen (s. 34). I och med giftermålet förhindras dessa drömmar och Selma finner sig fången i 

sin nya roll som hustru. Redan innan äktenskapet hindras Selma dock från att handla, främst 

genom det faktum att hon inte besitter de medel (penningen) som krävs för att kunna studera 

till konstnär men även på grund av de förväntningar och begränsningar som sätts på henne i 

och med hennes roll som kvinna. Däremot är hennes vilja, i verkets inledande del, starkt 

närvarande, och av denna drivs hon till att vilja handla: ”Hon gick ett steg närmare, driven av 

en brinnande lust att handla, att ställa om något. Det var ett mycket företagsamt och 

oförskräckt fruntimmer.” (s. 25f). Detta tema, viljan till handling, går delvis hand i hand med 

Björks argument om att Benedictsson i Pengar kan ses förespråka den liberala drömmen om 

individuell driftighet och individualism.  När hennes önskan om att bli konstnär visar sig 38

omöjlig och då hon gifter sig med patronen krymper hennes företagsamma tapperhet och hon 

kan ses påtvingas den handlingsskygghet och viljeförlamning som ses vara ett typiskt 

karaktärsdrag hos ett flertal dekadenshjältar.  39

 Selmas starka vilja får sin motpol i vännen Axel Möller, som hon i verkets inledande 

del ideligen umgås med. I en av deras diskussioner föreslår Selma att de borde försöka slå sig 

fram som konstnärer, eller vad helst, för att sedan mötas upp som gamla (s. 34). För att få 

igenom detta förslag räcker hon beslutsamt fram sin hand för att skaka den med honom. Först 

besvarar han inte hennes handräckning utan drar tillbaka sin egen hand och när han till sist ger 

bifall skakar han endast ”lamt” sin hand med hennes (s. 34f). Viljan hos honom uppfattas 

genom detta vara något kraftlös. Återkommande i dialogerna mellan honom och Selma ses 

han i sina trevande yttranden nästan aldrig tala till punkt. Han sägs ha tusen saker att säga 

men försjunker istället ideligen i funderingar (s. 33). Hans vilja till handling är för svag och 

 Björk 2008, s. 145.38

 Ahlund 1994, s. 201.39
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han kan i detta ses likna de typiska dekadenshjältar som sällan agerar utan istället lider av vad 

Ahlund benämner som ”Hamlet-sjukan”. Denna ”Hamlet-sjuka” kännetecknas av 

verklighetsflykt, hängivelse åt överreflektion och handlingsskygghet.  En liknande 40

beskrivning ges av patronen, som tidigare i sitt liv förklarats ha varit en företagsam person 

men vars ansikte, i sina äldre dagar, beskrivs ha präglats så starkt av vällevnad att alla spår av 

karaktär och kraft har utplånats (s. 71f). Patronen kan därmed ses vara påverkad av samma 

Hamlet-sjuka som Axel Möller lider av. Hans handlingskraft har gått förlorad i och med hans 

ålder och han klänger sig fast vid den ”poetiska uppfattning om livet” som han fått från sitt 

gedigna romanläsande (s. 68), något som mycket väl liknar en verklighetsflykt. Hans 

romantiska illusioner och ideal beskrivs i hans ålder uppkomma i sjuklig form, då de 

förträngts i hans yngre dagar (då de fortfarande var ”friska”). Livskraften som förespråkas bör 

här inte förväxlas med att endast vara vid liv, utan verkar i Pengar istället främst ses som 

viljan till att agera och därmed verkligen leva. Förlusten av viljan, av livskraften, leder till 

sjuklighet och förlust av karaktär, något som stämmer väl överens med den pessimism och de 

undergångsförnimmelser som hör dekadensen till. Utan denna handlingsvilja ses livet inte 

vara värt att leva, något som Selma upplever och som leder till att hon mot slutet 

kontemplerar att begå självmord (s. 245). 

 En parallell till Axels kraftlösa handräckning ges sedan i det avsnitt där Selmas farbror 

ger henne en hundrasedel som tröst för att hennes konstnärsdrömmar gått i kras. Selma räcker 

honom då slappt sin hand och accepterar ”affären” (s. 45). Denna handling får en ton av trött 

acceptans och passivitet, en indikation till den känsla som starkt kommer färga Selmas 

sinnesstämning i verkets resterande handling. Att viljan hämmas, men ständigt strävar efter att 

bli fri, kan ses ha likheter med den viljefilosofi som bland annat Arthur Schopenhauer (1788–

1860) och Friedrich Nietzsche (1844–1900) teoretiserat kring, där människan ses vara 

underkastad viljan.  Genomgående kan Selma ses ha en stark vilja som i och med att den 41

hindras leder till ångest och pessimism. Samhällets konventioner, det vill säga de 

förväntningar som sätts på Selma i och med hennes roll som kvinna, förhindrar viljan, som i 

verket ses som det ”naturliga” och rätta. Dessa konventioner kan därmed ses som dekadenta 

då de förhindrar det som ses som naturligt och friskt. I och med att det dekadenta porträtteras 

som ”onaturligt” kan en räddning ses vara möjlig då det ”onaturliga” och artificiella kan 

 Ahlund 1994, s. 201.40

 Schopenhauer ställer sig pessimistisk till detta medan Nietzsche bejakar och främjar viljans makt. Gemensamt 41

för dem båda är dock att viljan ses vara betydligt starkare än förnuftet. Se Eriksson 1983, s. 235ff. 
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demonteras till fördel för det ”naturliga” och objektiva. Den möjlighet till förändring som 

detta skapar kan därmed ses gå ifrån den dekadenta idén om ett ofrånkomligt förfall. 

Samtidigt ses förändring i romanen ofta som näst intill omöjlig (även om viljan till det är 

konstant närvarande) och detta följs återkommande av förlamningsmotiv och hopplöshet. 

 Viljeförlamningen hos Selma blir inom äktenskapet påtaglig. Samtidigt beskrivs den 

med medlidande, vilket stämmer överens med det moraliserande pathos som Ahlund menar är 

vanligt förekommande inom den svenska dekadenslitteraturen.  Viljeförlamningens orsak ses 42

vara det ojämlika äktenskapet, där kvinnan underordnas och därmed, enligt Selma, inte får 

möjlighet till att fylla en produktiv position och på så sätt blir till ett ”överflödigt supplement 

till mannen” (s. 190). Känslan av att vara överflödig och därmed inte något ”i och för sig 

själv” och den meningslöshet som följer detta leder till pessimism och livsleda (s. 89). Selma 

förespråkar istället det ”fria” jämställda äktenskapet som grundas på ett ömsesidigt 

kamratskap där kvinnans roll inte är oproduktiv utan där båda parter strävar efter varandras 

”inbördes samarbete och utveckling” (s. 190). I och med att äktenskapet ses vara orsaken till 

viljans hämmande, och att Pengar ses som ett inslag i den då pågående sedlighetsdebatten,  43

kan verket här ses innefatta den samtidskritik som Ahlund nämner som vanligt förekommande 

inom dekadenslitteraturen.  Genom att måla upp det patriarkala traditionella äktenskapet som 44

dekadent kan det därigenom kritiseras och förklaras vara förfallet. 

 Trots att viljan ständigt hämmas skymtar Selmas vilja till handling fram vid ett flertal 

tillfällen och det är genom en sista handlingsakt från Selmas sida som Pengar delvis får sitt 

avslut: ”Ögonen lyste av levnadsmod, ty nu var steget taget, nu fick det komma vad det ville. 

Och hela hennes varelse genomströmmades av den ungdomskraftiga egoism, som ropar: 

››plats, jag måste leva!››” (s. 246). I och med denna del kan Benedictsson potentiellt ses likna 

de dekadensförfattare som, enligt Calinescu, trots dekadensens avstamp i pessimistiska 

framtidsvisioner bar på en förhoppning om en ”pånyttfödelse” efter samtidens rådande 

dekadens, en tilltro till framtidens potential.  Levnadsmodet och den ungdomskraftiga 45

egoismen i samband med Selmas slutliga utrop ger hopp om ett positivt slut. Likt Nora i 

Ibsens Et Dukkehjem (1879) lämnas läsaren dock ovis om handlingens faktiska slut, och 

 Ahlund 1994, s. 197.42

 Mai 2012.43

 Ahlund 1994, s. 197.44

 Dessa författare ställs i motpol till de franska författare som istället bejakade och esteticerade idéer om 45

samhällets förfall och en stundande undergång. Se Calinescu 1987, s. 148. 
!16



Selma släcker ljuset för att kunna ”kläda av sig i mörkret” (s. 246), något som dämpar det 

tidigare starka uttalandet om behovet av att få plats till att just leva.  Det finns en ovisshet i 46

om Selma kommer att lämna patronen och resa till gymnastikinstitutet eller om hon kommer 

stanna kvar i äktenskapet. Genom att släcka ljuset kan verkligheten glömmas och ignoreras, 

vilket leder till att slutet både kan tolkas ha en positiv och negativ fortsättning. Selma kan 

tolkas kunna fly undan det osedliga äktenskapet men också bli tvingad till att stanna kvar.  47

Slutet kan på så sätt ses frångå ett absolut dekadent förfall men avfärdar inte heller 

möjligheten till det, i och med att Selma trots allt stannar i hotellrummet. 

2.2. Sjuklighet och växtmetaforer 
I och med att viljan ses som det ”naturliga” och rätta leder dess förhindrande till sjuklighet 

och trötthet. Calinescu exemplifierar i sitt verk Émile Zola (1840–1902) som talade om en 

viss ”framstegssjukdom” där nerverna sågs segra över blodet, och människan bli sjuk av 

framåtskridandet.  Denna dikotomi av sjuklighet och friskhet är ett genomgående tema i 48

Pengar. Sjukligheten förmedlas oftast i samband med blekhet, nervspänningar och fulhet, 

medan friskheten gestaltas tillsammans med Selmas brinnande (röda) kinder, kraftfulla 

rörelser och skönhet.  Det friska gestaltas som skönt, och Selma beskrivs i och med sin 49

friskhet nästan bli vacker trots att hon egentligen är ful (s. 70). Viljekraften, som ständigt 

förespråkas, får genom denna tematik en stark koppling till ”blod” och friskhet, medan 

sjukdom istället sammanbinds med nervositet, övertänkande och viljeförlamning. 

 Ytterligare sjukdomsmotiv används i beskrivningen av Axel Möller. Han har i kontrast 

till Selma till synes fördelaktiga möjligheter till att kunna slå sig fram som konstnär. Genom 

sin familj har han ekonomiska tillgångar, han är man och har därmed möjligheter till yrken 

och resor som Selma inte har, och han har en önskan om att bli poet, musiker och konstnär. 

Trots hans fördelaktiga möjligheter till handlande lyckas han dock aldrig slå sig fram som 

konstnär utan dör i lugninflammation efter en tids flanerande runt omkring Europa (s. 158). I 

 Tidigare likheter till Ibsens Et Dukkehjem har uppmärksammats av Linder. Det bör här även uppmärksammas 46

att Selma, till skillnad från Nora, inte slår igen dörren utan stannar kvar i samma rum som patronen för att gå till 
sängs. Se Linder 1930 s. 114f.

 Tolkningar av detta i tidigare forskning kan ses hos Holm, som ser avslutet som en positiv 47

emancipationshistoria där Selma beger sig mot friheten, och hos Björk, som går emot denna tolkning och menar 
att slutet bekräftar ”omöjligheten i den fria människans utveckling”. Se Holm 2007 och Björk 2008.

 Calinescu 1987, s. 154.48

 Selmas blekhet har tidigare uppmärksammats av Carlander som menar att detta är ett typiskt kännetecken för 49

dekadens. Se Carlander 2013, s. 397.
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romanen introduceras han som en ung man vars vackra utseende står i stark kontrast till den 

mörka och otrevliga diversebod där han arbetar. Trots detta beskrivs hans utseende besitta 

något ”förtryckt” som visar på vekhet och svårmod (s. 7). Till detta liknar han ”en av dessa 

plantor som i brist på ljus få vita blad istället för gröna” (s. 7) och hans tillstånd beskrivs vid 

ett flertal tillfällen genom liknande växtmetaforer. Att växtmetaforer används för sinnet och 

viljan kan förklaras bero på att växter ses som ren ”natur”, vilket även viljan ses vara. En 

förtryckt natur tros därmed växa sig sjuklig om den hindras från att spira av sin omgivning, 

dess yttre omständigheter.  Axels sinne ses som frön som inte fått den näring de behöver och 50

som därmed utvecklats på ett sjukligt sätt, där kreativiteten växt men viljekraften blivit näst 

intill intet: 

Här i morfaderns rum hade de tagit grodd, alla de frön som naturen nedlagt i hans sinne, här hade 
de spirat upp utan luft och ljus – sjukligt och förvridet […] Avstängningen från världen, i förening 

med moderns hårdhet, hade från barndomen kommit hans viljekraft att krympa ihop till en 
dvärgkropp, medan fantasien växt ut, så att den kunnat fylla en jättes huvud. Han var en av dessa 
naturer, som tro sig skapade att lida, endast för det de fått förmågan att giva sig hän i en stämning. 
(s. 13) 

Denna del kan ses ha starka likheter till en passage i Ola Hanssons Sensitiva Amorosa (1887) 

som utkom två år efter Pengar och som är ett av den svenska dekadenslitteraturens mer 

berömda verk. I inledningen till denna beskrivs ”sensitiva amorosa" vara en morbid och 

sjuklig ört som växer i det moderna ”överkultiverade” samhället. Dess färg kommenteras ha 

bleknat likt ”dagern i ett sjukrum med nedrullade gardiner och skär som en döende 

aftonrodnad”.  Detta kan ses ha tydliga likheter till beskrivningen av Axel som en blek 51

blomma och även till morfaderns rum, som ses vara avstängt från världen, och där Axel 

beskrivs ha spenderat en stor del av sitt liv. När de rullar ner gardinerna och tänder lampan i 

rummet förklaras detta skapa en värld avskärmad från verkligheten (s. 14). Denna 

verklighetsflykt och ”avstängning från världen” förklaras vara orsaken till Axels sjuklighet. 

Verklighetsflykt och romantiserande förkastas därmed som skadligt och sjukligt. 

 En liknande sjuklighet till den Selma upplever i och med att hennes vilja hämmas kan ses i Stella Kleves 50

Pyrrhussegrar (1886), där romanens huvudperson blir sjuk och döende på grund av att hennes sexualitet 
hämmas.

 Ola Hansson, Sensitiva Amorosa, Helsingborg: H. Österling & C:o förlag 1887, e-bok, https://51

litteraturbanken.se/forfattare/HanssonO/titlar/SensitivaAmorosa/, s. 10.
!18

https://litteraturbanken.se/forfattare/HanssonO/titlar/SensitivaAmorosa/


2.3. Sekularisering och gudsskräck  
En av det moderna genombrottets större samhällsomvälvningar kan ses vara den ökande 

sekulariseringen. Denna sekularisering leder inom dekadenslitteraturen till starka känslor av 

värdeupplösning. Religion, specifikt kristendomen, kommer ofta på tal i Pengar och verket 

kan ses innehålla ett flertal problematiserande religiösa motiv. En av dessa är Selmas relation 

till religionen, och hon förklaras redan tidigt i verket inte ha någon religion:  

Hon skulle haft lust att bedja, men det kunde hon icke, ty egentligen hade hon ingen religion. Om 

hon hade någon så utmynnade den åtminstone i en sällsam paradox: jag tror icke på Gud, därför 
skall han straffa mig. Just idag kände hon det så levande, både det att hon icke trodde och det att 
han skulle straffa. (s. 48) 

Denna rädsla för att bli straffad uppkommer igen både precis innan hennes bröllop samt när 

hennes far insjuknar, vilket hon ser som ett straff för sin bristande tro (s. 125). Selmas 

bristande gudstro och den flora av naturvetenskapliga liknelser som finns i romanen kan visa 

hur verket påverkats av den samtida sekulariseringen. Guden är dock inte uttryckligen död, 

något som Ahlund ser som ett typiskt dekadensfenomen,  utan kan ses vara halvt närvarande 52

och halvt frånvarande i och med Selmas misstro till hans existens men fortsatta rädsla för att 

bli straffad av honom (s. 48). Ahlund menar på att sekulariseringen ledde till ett tomrum som 

ersattes av mekanistiska och deterministiska läror, där människan blir till en slutprodukt av 

evolutionen och samhället till en organism, och där rädslan för undergång och straff levde 

kvar.  Denna rädsla kan därmed ses påverka Selma som trots att hon inte tror på Guds 53

existens fortfarande ängslas över att bli straffad och hennes upplevelse ger en djup känsla av 

ångest och osäkerhet. Värdeupplösningen kan här visa på samtidsmänniskans ångest inför en 

pågående sekularisering och en därigenom förändrad världsbild som samtidsmänniskan, i 

detta fall Selma, upplever som svår att förhålla sig till. 

 Den karaktär som tydligast får symbolisera religionen i verket är Selmas farbror, 

kyrkoherden. Denne beskrivs genom både handlingar och utseende som relativt osympatisk. 

Han är känslolös och kall, sägs ha ett ”ogenomträngligt halt ansikte, som aldrig visade någon 

sinnesrörelse”, och beskrivs ibland anta ett halt, kallt leende vilket utgör hans ”värsta 

vapen” (s. 38f). Att han ses som kall och hal påminner till viss del om de reptilliknelser som 

återkommer i Selmas beskrivning av patronen efter bröllopsnatten. Reptilliknelserna 

 Ahlund 1994, s. 16.52

 Ahlund 1994, s. 16f.53
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sammankopplade med kyrkoherden är dock mer lömska och konspirerande och ger intrycket 

av att han är opålitlig. Något som i mångt och mycket påminner om ormen i den kristna 

mytologins berättelse om syndafallet. Selma kan här liknas med Eva som sätter sin tillit till 

ormen, vilket kan ses anspela på det förfall som hon senare tycker sig erfara. Äpplet blir till 

äktenskapet som tros medföra rikedom och bekvämlighet men som istället visar sig vara en 

hemsk och oändlig pina. Kyrkoherden, som en av samhället vanligtvis uppfattad föreståndare 

för moralen, och då det ”goda”, kan här ses gestaltas som falsk och därigenom omoralisk. Han 

beskriver även sig själv behöva köpslå med Selma ”försiktigt som hin håle om en syndares 

själ” då han försöker få henne att gå med på giftermålet med patronen (s. 64). Att han beskrivs 

jämföra sig själv med djävulen själv visar ytterligare på den falskhet som uppfattas i 

religionens försvarande av det traditionella äktenskapet och idén om att kvinnans 

underkastelse inom detta skulle vara förespråkat och förväntat av Gud. Att den karaktär som 

får representera religionen, och specifikt kristendomen, porträtteras som opålitlig, genom just 

antagonistiska motiv från den kristna mytologin, kan här åter ses förmedla den växande 

ångesten inför sekulariseringen och en värld där Gud inte finns.  Till detta innehåller den en 54

skarp kritik mot kristendomen: Kristendomen har lurat in Selma på den väg som leder till 

hennes förfall och dess förespråkare ses därför bli till representanter för illusioner och lögner. 

 En ytterligare kritik av religionen framkommer genom patronen som ser njutning som 

något av Gud givet. I detta kritiseras det uppfattat dekadenta i den kristna tron på belöning 

genom moral-följande, vilket i verkets handling används i patriarkal mening som mäns rätt till 

en kvinna efter ett ”dygdigt” och arbetsamt liv. Patronen beskrivs vara särskilt förtjust i 

böcker där det förekommer ett par giftermål i slutet, då ”dygden fodrar sin belöning” om det 

finns ”moral i boken” (s. 68). När han förälskar sig i Selma ser han mötet med henne som 

något som Gud måste ha lett honom till och han bestämmer att Selma måste bli hans (s. 70f). 

Patronens idé om att Selma är en form av belöning för hans arbetssamma liv och att deras 

förening, i och med att det sker i äktenskapets hägn, är moralisk avslöjas som falskt genom att 

det förklaras vara en sjuklig illusion. Selma kritiserar ytterligare detta då hon konfronterar 

patronen om deras äktenskaps verkliga karaktär. Hon känner sig inte alls fylla någon plikt och 

menar att ”kyrkans välsignelse” endast gett människor rätten till att sälja sig själva (s. 232f). 

Äktenskapets ärbarhet, som förespråkas av kyrkan, blir därmed endast till ett falskt sken. 

 Liknande porträtteringar av präster som ”lögnare och (själv)bedragare” har av Ahlund uppmärksammats vara 54

ett vanligt inslag inom bl.a. Hjalmar Söderbergs författarskap. Se Ahlund 1994, s. 166.
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2.4. Desillusion och värdeupplösning 
Utöver den förlorade kristna tron gestaltas hos de andra karaktärerna ett antal alternativa 

livsvägar. Bland dessa kan Axel och Axels morfar exemplifieras som ses söka sig till en 

alternativ tro: tron på konsten. När Axels morfar förklarar att han lärt sin son de första 

grunderna till målandet beskrivs detta faktum vara ”hans evangelium, och på det måste han 

tro, om än allt annat skulle ramla” (s. 15). Axel själv, som beskrivs ha spenderat en stor del av 

sitt liv i morfaderns rum förklaras ha en liknande inställning: ”…här hade han levt sig in i den 

gamles dyrkan av den bortgångne. För honom var det som om konstnärens ande dröjt sig kvar 

här, och när hon nu stod där i tyst beundran, så var det för hans gud hon böjde sig.” (s. 13). 

Även Selma kan ses söka sig till denna tro när hon vid besöket på konstmuseet beskrivs dyrka 

”konsten med en viss kritiklös beundran och detta föreföll henne som ett tempel” (s. 214). 

Både Axel och Axels morfar ses dock ha sjunkit för djupt i minnet av den avlidne morbrodern 

vilket har gjort dem avskärmade från verkligheten, något som sedan påstås ha lett till Axels 

förfall (s. 158).  Selma själv är nära på att gå upp i konsten, i en tavla som tros föreställa en 55

döende Richard, och som för henne berättar en alternativ livshistoria fylld av tidigare 

förhoppningar, när hon avbryts av patronens bryska ”Jag tycker den är ful!” vilket abrupt drar 

henne tillbaka till verkligheten (s. 216ff). En tredje livsuppfattning ges i form av Selmas kusin 

Richard Berg. Richard är läkare och vetenskapsman till yrket och står, i kontrast till religionen 

och konsten, för en realistisk och naturvetenskaplig världssyn.  Han sägs ”avsky allt vad 56

drömmar och inbillningar hette” (s. 149) och förkastar kärleken som en illusion som 

människan påtvingats sedan barnsben och därmed ständigt luras av (s. 152f). Hans inställning 

till världen blir i detta istället klinisk och känslokall.  

 Dessa tre olika livsåskådningar skulle, om man följer Linders teorier om Benedictsson 

som konsekvent lärjunge till Kierkegaard (1813–1855), en av existentialismens stora filosofer, 

kunna ses passa in i dennes tre ”stadier på livets väg” som utgörs av ett estetiskt, ett etiskt och 

ett religiöst stadium.  Axel kan ses vara den njutningsmänniska som tillhör det estetiska 57

stadiet medan Selmas farbror kan ses tillhöra det religiösa där han accepterar kristendomens 

 Karaktären Axel Möller har tidigare behandlats av bl.a. Linder, i kapitlet ”Anti-romantik”, som menar på att 55

denna karaktär representerar verkets anti-romantiska tendens, sedd genom det nya realistiska perspektivet, och 
som en kritik mot romantisk självömkan och självförgudning. Se Linder 1930, s. 143ff.

 Detta kan ses uppmärksammas av Linder som menar att Richard-karaktären är en produkt av ”den nya 56

naturvetenskapliga och materialistiska livsåskådningen”. Se Linder 1930, s. 155.

 Enligt Kierkegaard kan människan aldrig komma fram till en objektiv sanning om tillvaron. Ett val av en av 57

dessa stadier betyder därför att människan helt får acceptera dess premisser trots att det aldrig kan bevisas att 
denna väg är någon objektivt rätt väg. Se Eriksson 1983, s. 344. 
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doktriner. Patronen skulle här kunna ses tillhöra både det estetiska och det religiösa stadiet, 

där han ser romantiken och njutningen som något givet av gud och därmed rättfärdigat (s. 

70f). Han beskrivs ytterligare ha en förkärlek till romaner och följetongslitteratur och säger 

sig älska de engelska romanerna men avsky de franska för deras ”osedlighets skull” (s. 68). 

Detta kan ses vara en anspelning till den franska realismen som under denna tid blir 

framstående och en ytterligare antydan på patronens omedvetenhet om verkligheten. I detta 

kan en viss likhet till Mariannes romanberoende i Fru Marianne uttydas, där hon flyr från 

verkligheten genom att ständigt läsa romaner.  Richard Berg kan, som realistisk 58

vetenskapsman, till viss del ses tillhöra det tredje, etiska stadiet. Esteten är sjuklig, den 

religiöse falsk, och etikern närmast cynisk. Pessimismen till alla tre världssyner är relativt 

påtaglig. Den konstnärliga vägen kan dock, tillsammans med en realistisk 

verklighetsuppfattning, ses vara något som i romanen förespråkas och tros vara möjligt. 

 Patronens tillit till romaner fulla av naiv idealism, i likhet med Selmas ”barnasinne” 

bestående av luftslott, kan allt efter romanens handling ses vara ohållbar, och äktenskapet blir, 

trots patronens (och Selmas) illusioner allt annat än lyckligt. Skillnaden mellan patronens och 

Selmas illusioner över äktenskapet är dock att Selmas luftslott skingras och går över i en 

pessimistisk realism. Patronen fortsätter däremot vara omedveten om äktenskapets verkligt 

kärlekslösa tillstånd fram till romanens slut. Patronens blindhet leder till en sjuklig och 

skadlig verklighetsflykt där Selma tar skada på grund av att patronen inte kan uppmärksamma 

det osedliga i deras äktenskap utan istället ständigt romantiserar det. I kontrast till detta 

romantiserande, som återkommer hos Axel Möller, ställs Richard som kan ses få stå för en 

etisk och realistisk världssyn och som trots sin ibland något cyniska inställning kan ses vara 

den person som Selma söker sig till. Detta kan ses likna den uppdelning mellan etiskt och 

estetiskt som Linder gör i sin analys av Fru Marianne. Richard kan här, likt Börje, ses vara 

den etiker som förespråkas framför patronen och Axel, som båda liknar esteten Pål.  59

 Värdeupplösningen i romanen når sin höjdpunkt i det slutliga ställningstagandet från 

Selmas sida där hon kritiserar patronen för det osedliga och omoraliska i deras äktenskap. I 

denna argumentation klargör Selma hur en person aldrig kan vara skyldig att sälja sin egna 

person och agera mot sina känslor. Detta tar sig som starkast uttryck i citatet: 

 Denna verklighetsflykt till romanens värld har tidigare uppmärksammats i Fru Marianne av bl.a. Linder och 58

Heggestad som båda lyfter fram denna romans likheter med Flauberts Madame Bovary (1856). Patronens 
romanläsande som verklighetsflykt har även kommenterats av Björk. Se Linder 1930, s. 346f., Heggestad 2003, 
s. 65f. och Björk 2008, s. 157.

 Linder 1930, s. 355.59
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– Skänker man bort sin egen person för annat än lika mot lika, då är man fal och fallen. Det blir 

aldrig en plikt att underkasta sig ömhetsbetygelser, mot vilka hela ens varelse uppreser sig. Ty det 
finns inga naturvidriga plikter. (s. 232) 

Genom detta ses de samhälleliga konstruktionerna som omoraliska, och då som dekadenta, 

och kan därmed kritiseras av Benedictsson genom Selma. De rådande lagarna och 

förutsättningarna för äktenskap ses som onaturliga, eller ”naturvidriga”, en beskrivning som 

för övrigt bör uppmärksammas stämma in i en tid där naturvetenskapen får en allt högre 

ställning. Uttalandet kan ses som en kritik mot argumentet att kvinnan biologiskt skulle vara 

underordnad mannen och skyldig till att vara detta även inom äktenskapet. Det (påstådda) 

religiösa förkastas som onaturligt vilket förtydligar dess oförsonlighet med den nyare 

(realistiska) naturvetenskapliga synen. Religionens ståndpunkt, som förespråkas av farbrodern 

och patronen, och som utgör en rådande norm i verkets samhälle, kan ses som ett av de 

dekadenta företeelser som Andersen menar sätts i förhållande till ett normalt tillstånd. Det 

ideala, normala tillståndet blir här istället det jämställda fria äktenskapet, grundat i 

kamratskap, som ses vara naturligt och oförstört av skadliga konventioner. I och med att 

Selma ställs i kontrast till det samhälle som hon omringas av blir det dock först inte tydligt att 

det är just samhället kring henne som kan ses vara dekadent, då hon, i minoritet, ställs i 

opposition till samhället, majoriteten, som (inom berättelsens ram) har tolkningsföreträde. 

Fallet som Andersen diskuterar i sin mall förändras här därmed till viss del i och med att 

insikten om att det är omgivningen, och inte Selmas initiala ställningstagande, som är förfallet 

först inträffar i verkets avslutande del, även om vissa antydningar till detta faktum 

förekommer genom boken. Selma ses därmed från början ha varit omedveten om det förfall 

hon senare ser sig ha genomgått. Romanen kan därmed sägas genomgå en successiv 

värdeupplösning och desillusion av samhällets tidigare vedertagna normer som först 

uttryckligen artikuleras och tydliggörs i verkets avslutande del. 

2.5. Livsleda, ångest och pessimism 
Som tidigare nämnts leder äktenskapet till att Selma växer sig kall och resignerad. Redan 

innan bröllopet beskrivs Selma dock uppleva både ångest och viss livsleda. I sitt samtal med 

farbrodern då han förkastar hennes idéer om att bli konstnär blir hon ”kritvit” i ansiktet (s. 39) 

och när hon sedan tar emot hundrasedeln beskrivs hon uppleva en vidskeplig fasa (s. 45). 

Under farbroderns gudstjänst upplever hon återigen stark ångest och dödsrädsla då hon, likt 
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tidigare diskuterats, tror sig själv vara på väg att bli straffad (s. 49). En tydligare skildring av 

dödsångest uppkommer även vid själva giftermålet. Det stundande bröllopet tar sig nyanser av 

ett begravningståg, Selma får känslan av att de ämnar begrava henne, och hon ser svarta 

fläckar framför sina ögon på sin väg fram till altaret. I nästa stund beskrivs altaret som en 

stupstock och hennes gamla fruktan om att bli straffad av Gud för sin bristande tro 

uppkommer igen (s. 98f). Detta kan ses överensstämma med Andersens teorier om 

dekadenshjältens reaktioner till ett uppfattat förfall,  vilket här skulle kunna ses bestå i 60

Selmas ångest inför det äktenskap som hon mot slutet bokstavligt uppfattar sig ha fallit inom.  

 Medan Selma reagerar med ångest och trötthet på det hon uppfattar som sitt förfall 

framkommer en betydligt mer melankolisk skildring av livsleda och ångest hos Axel Möller: 

Han kastade sig ned på stenröset under träden. Det var som om hela världen vore död och han 
ensam levde kvar med sin ånger och saknad. Ty hon skulle aldrig komma igen, han kände det, och 

hans enda lisa var att ytterligare sarga sig genom att i inbillningen draga upp konturerna till allt 
som kunnat vara och icke var. Han riktigt njöt av att pina sig med alla möjligheter och fördjupade 
sig i en bottenlös tomhet, under begäret att få känna den i hela dess utsträckning. (s.58) 

Tidigare har den samme romantiserat döden genom uttalandet ”–Tänk om vi mött tåget, då 

hade det blivit vår sista vandring, sade han; i det här vädret tror jag knappt vi skulle hört det”, 

vilket han förklaras finna glädje i (s. 23). Axel kan här ses få stå för ett estetiserande av 

livsledan och ångesten vilket kritiseras genom att hans sinne beskrivs som sjukligt. Selma 

finner däremot ingen särskild glädje i denna idé om att lida och förgås, utan växer sig, till 

skillnad från Axels romantiserande av ångesten, till synes känslokall och resignerad. Den väg 

som förespråkas ur denna förlamande pessimism blir därför åter igen viljan och handlandet, 

som Axel ses sakna, men som Selma besitter. 

 Ett annat bevis på den livsleda och trötthet som framkommer i romanen är de 

ålderdomskänslor som kan ses urskiljas i berättelsen. Selma ses ha vuxit upp för fort, och 

upplevs vara äldre än hon faktiskt är. I hennes relation till Elvira, som är jämngammal, 

uppfattas hon som äldre och mer allvarlig medan Elvira (av sin man) beskrivs som barnslig 

och oskyldig (s. 143). Selma ser sig mot verkets slut inte orka mer, tröttheten ökar och hon 

tror sig riskera att förgås. Den linjära tidsuppfattning som Ahlund diskuterar som ett konstant 

framåtskridande utan slut och den ångest som han menar uppstod i och med denna inom 

dekadenslitteraturen kan till viss del uppfattas i Selmas ångestfyllda tillbakablickande på 

 Andersen 1992, s. 212.60
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hennes förlorade barndom och det som ”kunde varit” men som aldrig blev. Förlusten av ett 

lyckligare liv blir som tydligast när Selma får se två unga konstnärer på konstmuseet, en 

kvinna och en man, som står och målar. Dessa två beskrivs få Selmas ”tidigare jordade 

framtidsdrömmar” att spöka i hennes sinne (s. 218). Vid denna syn grips hon av stark ångest 

och känner sig dömd till att ”vegetera och dö”, lugnt och likgiltigt (s. 218). Den pessimistiska 

tidsuppfattningen kan här ses bli tydlig. Hon ser sitt liv, och hennes möjlighet till att ha levt 

som konstnär, ha passerat henne förbi och upplever stark ångest över detta. Denna ångest är 

något som hon försöker förtrycka genom att ignorera sina känslor och inte tänka över det. Likt 

tidigare diskussion strider dock hennes vilja mot den pessimism och livströtthet som detta 

leder till. Livspessimismen är som mest påtaglig i de tillfällen där Selma ser sig vara som 

mest fast och friheten ses som räddningen undan denna pessimism. Livsledan är därmed inte 

total utan ses uppkomma på grund av den instängdhet som Selma upplever, och kan botas 

genom upplösningen av äktenskapets kedjor. 

2.6. Sexualskräck och den fallna kvinnan 
Äktenskapet är enligt Selma inte alls ärbart utan rent av smutsigt och bröllopsnatten är något 

som, även om den aldrig beskrivs i skeende stund, senare refereras till i ångestladdade 

passager. Mest markant av dessa passager är den del där Selma förnimmer en saga om ”Kung 

Lindorm”. Sagan handlar om kung Lindorm som vid sitt bröllop ber sin drottning att aldrig gå 

in i hans kammare när han sover då detta kommer orsaka de båda stor olycka. Trots 

drottningens löfte tar nyfikenheten över och en kväll tar hon sig in i hans kammare. Väl där 

får hon se att det i den vanligtvis så ståtlige kung Lindorms plats ligger ett fjälligt vidunder. 

Deras äktenskap blir aldrig detsamma igen och deras kärlek dör då drottningen vid varje 

beröring från kungen åter minns det fjälliga odjuret (s. 115). Patronen liknas vid denna kung 

Lindorm, och han ges attribut som kan ses ha skarpa kopplingar till det monstruösa. När 

Selma vaknar upp från bröllopsnatten och ser patronen i sängen bredvid beskrivs hans huvud 

se ”kolossalt ut” och hans hals beskrivs vara en ”förfärande Herkules-hals” med tydliga senor, 

ådror, och ”fnarrig" hud (s. 108). Själva hans ansikte beskrivs vara livlöst och hans läppar 

violetta (s. 108). Hans ansikte beskrivs även vara själlöst vilket ytterligare avhumaniserar 

honom. Dödsliknelserna kan till viss del anknyta till reptiltemat, i och med dess kallhet, men 

kan även ses användas för att porträttera det onaturliga och perversa i äktenskapet där Selma 

fortfarande är ett barn och patronen lika gammal som hennes far (s. 62). Hon är ung och frisk 
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medan han är närmare döden och hans sinne ”sjukligt”. Att relationen mellan de båda är 

osedlig, vilket likställs med att den då är onaturlig, förtydligas i det samtal mellan Selma och 

patronen som tar plats innan giftermålets bekräftande. När patronen under samtalet kysser 

Selma, beskrivs hon vara likblek, och det är denna ”gulaktigt vita hud” som får patronen att 

vilja kyssa henne (s. 76). Sjukligheten och dödsliknelserna spelar här åter an på det onaturliga 

i förhållandet. Lindorms-passagen kan även ses ha stora likheter till en av Ola Hanssons 

noveller i Sensitiva Amorosa där en ung kvinna, som tidigare trott sig älska sin man, inom 

äktenskapet upplever honom som en främmande människa och som en ”äcklig larv som 

kryper fram öfver hennes hand med sin fadda kyla”.  Mannen beskrivs om natten vara ett 61

brutalt djur och om dagen en ”pedantisk skolfux”,  något som kan ses överensstämma med 62

porträtteringen av patronen. Patronen har tidigare i berättelsen beskrivits av Selma som ett 

”okänt djur” med ”dåliga avsikter” (s. 75) och som vid dagtid, genom sina romantiska 

illusioner och gester, ses vara patetisk och vämjelig (s. 68). I sin egna berättelse romantiserar 

Selma dock till viss del Kung Lindorms-sagan då hon menar att hon ”…kunde älskat kung 

Lindorm ännu mer – för det löfte han tagit.” (s. 115). Patronen kan här ses likställas med kung 

Lindorm men till skillnad från kungen har patronen inte tagit något löfte om att hålla sig borta 

och skildringen kring bröllopsnatten implicerar att han våldtar Selma. Att patronen liknas vid 

en kall kung Lindorm, och ses vara avstötande även utanför sängkammaren, skildrar det 

sexualäckel som är vanligt förekommande inom dekadenslitteraturen. 

 Det är detta sexualäckel, i samband med frihetsberövelsen, som får Selma att växa sig 

till synes hård och känslokall. Genom ingången i äktenskapet ses ”[d]et naiva barnet var 

försvunnet, ärligheten borta, och i dess plats stodo självuppehållelsedrift och förställning;– nu 

var kvinnan färdig” (s. 118). I samband med detta citat liknas Selma även vid en backant. 

Falskheten som träder i plats och ärligheten som försvinner från Selma, som tidigare sågs 

besitta en ”skrupulös sanningskärlek” (s. 25), kan visa hur kvinnan inom det omoraliska 

äktenskapet faller med det och tvingas till ett dekadent stadium. Redan tidigt beskrivs dock 

Selma av sin farbror vara slugare än man kunde tro henne om (s. 63) och patronen tror henne 

vara besatt av djävulen när hon väl anklagar honom att han gift sig med henne som barn (s. 

237). Att Selma ses som slug, en beskrivning som ges från en manlig betraktare, visar på en 

idé om kvinnan som opålitlig och falsk. Selma anammar visserligen denna stereotyp, och 

 Detta uppmärksammas kort av Ahlund i hans andra kapitel där han diskuterar Hans Levanders avhandling om 61

Sensitiva Amorosa (1944) som tidigare uppmärksammat denna likhet. Se Ahlund 1994, s. 47.

 Hansson 1887, s. 45.62
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försöker vid ett tillfälle ihärdigt bevisa för Elvira att hon är oerhört egoistisk (s. 173f). Selma 

bevisar dock att denna falskhet endast beror på den roll hon tvingats in i av samhället och att 

denna roll förhindrar hennes riktiga ”natur”, som inte utgörs av någon önskan om 

underkastelse utan istället av hennes egna viljas frihet. I konfrontationen av patronen bär 

Selma en ormdekoration runt halsen som beskrivs ha ögon som blixtrar (s. 223). Denna 

beskrivning är, enligt Ahlund, vanligt förekommande hos medusa-illustrationer vars ögon 

beskrivs som blixtrande och därmed förlamande.  Medusa-motivet kan dock här tolkas 63

representera den ”nya kvinna” som det samtida samhället uppfattar som hotfull då hon 

uppfattas omkullkasta den rådande samhällsstrukturen.  Det dekadenta som uppfattas hos 64

Selma genom den manliga blicken förklaras här vara falsk och det är istället detta perspektiv 

som kritiseras som det verkligt dekadenta. Genom detta kan det manliga perspektivet 

kritiseras för sin verklighetsfrånvända och misogyna kvinnosyn. Selmas likheter med femme 

fatale-motivet och idén om kvinnan som falsk beror här på den situation som hon tvingats in i 

av samhället.  Medan femme fatale ses som den onda kvinnan som leder mannen till förfall 65

kan det i Selmas situation ses vara mannen som är orsaken till hennes förfall. Selmas falskhet 

är därmed inget ”naturligt” eller biologiskt, vilket var en vanlig uppfattning hos ett flertal 

dekadensförfattare och konstnärer,  utan något som hon tvingats till i och med det rådande 66

samhällets struktur. Detta visar ytterligare på den samhällskritik som finns i verket. Den roll 

som kvinnor hänvisas till, hustrun som tar hand om hemmet och barnen, som ställs gentemot 

den de avråds från, den självständiga kvinnan som söker arbete i en yrkesvärld främst ämnad 

för män eller har sexuella förbindelser utanför äktenskapet, kan här ses porträtteras som den 

verkligt dekadenta i och med att Selma tvingas förtränga sitt äkta jag för att kunna spela 

rollen som äkta hustru.  

 Selma uppfattar sig inom äktenskapet ha blivit till en ”fallen kvinna”, något som kan 

appliceras i Andersens modell över det dekadenta fallet från ett ”normalt” tillstånd. Samhället 

ses som dekadent och i och med att Selma tvingats följa samhällets normer och ”säljer sig 

själv” till patronen kan hon liknas vid en av de dekadens-karaktärer som går från ett normalt 

tillstånd till ett dekadent. Det normala tillståndet blir dock ett tillstånd som står utanför de 

rådande normerna i det samhälle hon befinner sig i. Verket kan därmed ses kritisera det 

 Ahlund 1994, s. 19.63

 Carlander 2013, s. 401.64

 För en djupare beskrivning av femme fatale och idéer kring den falska kvinnan se Dijkstra 1986.65

 Dijkstra 1986. s. 64ff.66
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samtida samhällets normer genom att porträttera dessa som de i grunden dekadenta och mena 

på att förfall, eller existensen av ”fallna” kvinnor, därmed är ofrånkomligt om samhället inte 

ändras. Äktenskapet som en försäkran om att undvika att bli till en ”fallen” kvinna kan här ses 

genomskådas som falsk, då Selma inte alls skyddas från förfall utan tvingas utstå våldtäkt och 

en förlust av sitt egna jag inom äktenskapet. I sin ilska över Selmas beskyllningar kommer 

patronen med anklagelsen att: ”Om alla tänkte som du, skulle världen brytas sönder, och intet 

samhälle kunde bestå” (s. 232). Han menar att det är Selmas plikt att stanna kvar inom 

äktenskapet. Denna uppfattning porträtteras som felaktig i och med Selmas roll som 

protagonist och patronen som antagonist. Patronens utläggning tydliggör att den könsroll som 

Selma kritiserar är den roll kvinnor anses behöva hålla sig till för att inte ”falla” (ex. s. 241). 

Han hotar även Selma med att omgivningen kommer se ner på henne med samma förakt som 

vilken annan ”äventyrerska”, en titel som ytterligare befäster kvinnans bundenhet till hemmet, 

och som dömd till att utanför äktenskapet falla för omoraliska ”frestelser”. En ogift kvinna ses 

därmed löpa större risk för moraliskt förfall. Att Selma konfronterat honom från ett perspektiv 

som patronen uppfattar som osedligt och opassande visar ytterligare på hur Selmas (och 

Benedictssons) egna uppfattning av det verkligt dekadenta i samhället ständigt får ta strid 

gentemot den dekadenta omgivningens egna oppositionella idé om moraliskt förfall: en 

kvinna som vägrar underkasta sig. 

2.7. Den föraktfulla penningen  
Konstant närvarande genom romanen är även penningen, som ses vara grundförutsättningen 

för ”det dagliga brödet”. Penningen är makt, ett påstående som ständigt återkommer i 

romanen. Selma nämner tidigt hur den möjliggör konstnärskapet och att det utan den är svårt 

att lyckas i världen (s. 22). Från att ha setts som något självklart och vitalt går den dock till att 

ångestfyllt ses som ”blodspengar” som Selma ser sig ha offrat något av sig själv för. Hennes 

livskraft kan sägas ha fått ge vika för den objektroll som Björk menar att Selma placeras i, där 

kvinnokroppen endast blir till ett konstverk att betrakta eller en vara att köpa och sälja.  Även 67

Richards äktenskap har uppkommit genom vad han benämner som ett ”lotteri” (s. 131). I en 

senare del nämner Richard hur han inte varit medveten om att Axels morbrors teckningar sålts 

på auktion efter dennes död, och att han om han hade vetat självklart hade ropat in dem. 

Likheten mellan detta, i samband med beskrivningen av sitt eget äktenskap som en lotteri-

 Björk menar på att Benedictsson ställer sig emot denna kvinnliga objektroll och istället förespråkar ett liberalt 67

frihetsideal. Se Björk 2008, s. 133. 
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vinst, och hans senare uttalande om att hans far gjort honom en ytterst ofördelaktig tjänst när 

fadern anordnade äktenskapet mellan Selma och patronen, kan ses förtydliga hur 

kvinnokroppen blir till ett objekt som säljs genom äktenskapet. Hur penningen porträtteras 

och upplevs av Selma mot slutet skiljer sig därmed från den drömlika glans den fått från 

början. Det materiella måste förkastas för att Selma skall kunna leva, samtidigt som hon är i 

behov av medel, pengar, för att kunna göra så. 

 Konstnärskap, som varit Selmas originella plan, förklaras dock tidigt, av Selmas 

omgivning, vara ett orealistiskt mål. Axel Möllers morbror, den av Axel och morfadern 

dyrkade konstnären, beskrivs av mor Möller endast ha lämnat efter sig skulder, varpå hon 

bestämt menar att ett känt namn är inget man kan leva på och därmed inget att sträva efter (s. 

10). Axel själv förväntas istället ta över butiken efter sin mor för att arbeta i den (s. 21). Man 

måste arbeta för brödfödan, och konstnärsskap ses inte som ett passande sysselsättning för att 

kunna göra detta. Efter att Axel, som lämnade barndomshemmet för att bli poet och konstnär, 

har dött beskrivs han av Richard ha varit en alkoholiserad odåga ”förkollrad på romaner och 

fåfänga” (s. 158). Morfadern har också dött, och morbroderns alster har sålts på en 

bondauktion (s. 159). Konstnärskap kan av omgivningen därmed uppfattas leda till slösaktigt 

leverne och förfall. Risken som finns i att försöka slå sig fram som konstnär och svårigheterna 

i att faktiskt lyckas leder till att Selma ger sitt medgivande till att ingå äktenskapet med 

patronen. Detta gör hon som tidigare nämnts dock först efter att farbrodern lyckats övertala 

henne om vilken förmånlig affär det skulle vara för henne. Patronen är rik och ”när man är 

rik, kan man ha vad man vill” (s. 64). Han har egendom och stiliga hästar och Selma går, i 

skenet av detta, med på att gifta sig med honom. Redan i det tidigare mottagandet av 

hundrakronorssedeln, som anspelar på det kommande frieriet, tvekar dock Selma: 

Då kom det över henne en vidskeplig fasa. Hon såg på sedeln; den största summa hon någonsin 
ägt. Var det icke blodspenningar! Vad hade hon sålt? Någonting inom sig själv … Sin egen smärta 

– och för pengar! … Hon tänkte på Judas. (s.45) 

Själva förlovningsringen föreställer sig Selma som en tung och tjock guldring (s. 65), attribut 

som båda ger skenet av att ringen mycket väl skulle kunna likna en boja. Selmas ångest över 

att ha, som hon uppfattar det, sålt sig själv kan jämföras med den marxistiska synen på 

dekadens där människan inom kapitalismen ofrivilligt inträder en objektroll, som kan säljas 

och köpas.  Denna ångest över att ha sålt sig själv för pengar leder delvis till Selmas slutliga 68

 Berman 1982, s. 111f.68

!29



konfrontation av patronen om hur smutsigt deras äktenskap är och Selma fastställer i denna 

diskussion att hennes person är mer än hennes pengar (s. 229). Selma är vid detta tillfälle 

iklädd en ”svart teaterdräkt” där en orm i matt guld med blixtrande briljantögon snör sig runt 

hennes hals (s. 223). Här uppmärksammas åter det sjukliga, bleka i hennes drag, något som 

beskrivs göra henne otroligt ful (s. 224). Ormen, som i någon mån verkar strypa henne, 

blixtrar i ljuset och ses vara smått olycksbådande. Likt tidigare diskussion kan denna liknas 

vid reptilmotiv och medusa-motiv och tolkas symbolisera en påtvingad falskhet och kallhet. 

Det matta guldet kan även symbolisera den förlorade kraft och den fördärvade status den fått i 

och med att den fått Selma till att ”sälja sig själv”. Liknande teman av avmattad rikedom kan 

ses i bland annat Hjalmar Söderbergs ”Drömmen om evigheten” ur Historietter (1898) där 

den festsal som först målats upp i glittrande rikedom och elektriskt ljus visar sig dofta av 

förruttnelse och dess guld avmattas av tobaksrök.  Det finns något ruttet, smutsigt, under 69

rikedomens förföriska sken. Det matta, uttröttade, kan ses passa in i den trötthetsstämning 

som går ihop med resignationen inför samhällets förfall men kan också visa på en tydlig 

desillusion av tidigare förhoppningar och ideal. Penningen, som Selma strävat efter då hennes 

omgivning uppmuntrat till det, visar sig vara rent av sjuklig och dess status sjunker i hennes 

ögon till något skamligt. 

 Penningen är det som i första taget tvingat Selma till att underkasta sig då hon behövt 

den för att kunna försörja sig och leva (s. 231). Penningen lockar därmed ständigt, och Selma 

ses stundvis ha svårt att slita sig från den säkerhet den ger, samtidigt som hon avskräcks från 

det moraliska förfall hon sett den leda till. Det är dock den osäkra fattigdomen som Selma 

mot slutet kan tolkas välja: 

Kanhända skulle han själv stöta henne bort, då hon icke längre var hans viljelösa tillhörighet – 
formen utan själ. Det skulle stå honom fritt. Fritt? Å, hon kände honom. Utgången kunde icke bli 
mer än en. […] Den första hänförelsen hade visserligen dunstat bort för hans inkast, för det spöke 

han frammanat: fattigdomen. Men det återstod ännu ett lugnt, kallt beslut. (s. 245) 

Selma skriver sitt brev till Richard, och tar således hellre risken till fattigdom i friheten 

framför välståndet i det välborna men fängslande äktenskapet. Bröllopet som något fint, 

moraliskt och dygdigt fallerar här för att visa sig vara en fråga om ekonomiska behov, manligt 

utnyttjande av kvinnokroppen, och ett draperi för osedlighet och perversitet.  

 Hjalmar Söderberg, ”Historietter” i Den svenska prosan. Hjalmar Söderberg, Stockholm: Albert Bonniers 69

förlag 1951, s. 155.
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3. Sammanfattande diskussion 
Pengar kan ses innefatta en stor mängd dekadens-tematik. Det dekadenta kombineras dock 

ständigt med ett moraliskt ställningstagande som idkar på samhällsförändring. 

Samtidskritiken är påtaglig i verkets ställningstagande mot den problematik och den 

dubbelmoral som ses finnas inom det traditionella äktenskapet och den utsatthet kvinnor 

utsätts för inom denna. Istället för att uteslutande vara reaktionär mot nya skeenden som 

uppkommit i och med moderniseringen kan Pengar också ses kritisera tidigare värderingar 

som inte längre ses vara förenliga med den nya tiden. Det traditionella blir här dekadent i och 

med nya samhällsförändringar, där både en ökande individualism, sekularisering, och en 

växande kvinnorörelse som kräver förbättrade villkor kan uppmärksammas. Det finns en 

framtidstro som, trots att hoppet genomgående faller under förlamningsmotiv, ångest och 

livsleda, intill slutet (genom en optimistisk läsning av romanen) kan tyckas, och tänkas, segra. 

Samtidigt finner sig Selma, tragiskt, i att vara vad hon uppfattar som en fallen kvinna. Det 

dekadenta förfallet kan därmed ses ha drabbat verkets huvudkaraktär, även om hoppet om en 

väg ut, och viljan till att nå denna, fortfarande lever kvar. 

 Selma reagerar med ångest och pessimism mot det moraliska förfall som hon uppfattar 

hos sin omgivning. Hon drabbas även av starka känslor av trötthet och passivitet. 

Förlamningsbilder återkommer genomgående i romanen och förekommer oftast i samband 

med hämmandet av viljekraften. Viljan ses som naturlig och när intill okontrollerbar, som 

dömd till att tvinga sig ut, och som något som när den hindras slutar i sjuklighet och livsleda. 

I och med att viljan förespråkas och Selma ändå fortsätter kämpa för den, trots att hon 

upplever en viss livsleda, kan viljeförlamningen ses kritiseras. Selmas trötthet får en tydlig 

förklaring i äktenskapet och då detta går att undvika kan verket, likt Ahlund menar på, ses 

kombinera den typiska dekadenta ”tröttheten” med en kritik av det samtida samhället. 

 Det upplevda dekadenta tillståndet i Pengar frångår dess litterära omgivnings egna 

uppfattning om osedlighet och förfall. Det finns därmed två olika dekadenstillstånd där 

omgivningens och Selmas syn skiljer sig markant från varandra. Selma, som kritiseras av sin 

omgivning då hon ses frångå dennas normer, reagerar i sin tur på sin omgivnings förfall som 

hon tvingas bli en del av och ”hela hennes natur” sägs resa sig emot denna. Pengar kan 

därmed ses ställa alternativa värderingar, här det fria jämlika äktenskapet och kvinnans 

möjlighet till eget arbete, i motpol till de i samtiden rådande värderingar, kvinnans 

underkastelse inom det traditionella äktenskapet. Detta äktenskap har fått henne att växa sig 
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kall och falsk, vilket kritiserar idén om att kvinnor naturligt skulle vara falska och lömska. 

Selma kan ses kritisera idén om ”fallna” kvinnor i och med att hon menar att det är just inom 

äktenskapet som hon har fallit. 

 Kvinnors tvång till att gifta sig för just penningens skull för att kunna försörja sig 

kritiseras starkt av Benedictsson och visar på den ekonomiska strukturens ohållbarhet. Jagets 

desorientering uppstår i och med att Selma inte tillåts vara ett jag, hennes individualitet 

försakas i och med att hon blir patronens egendom, ett objekt utan vilja. Hennes upplevda 

position som vara leder till hennes egna alienation vilket kan ses stämma överens med Björks 

teorier om hur Benedictsson ställer sig kritisk till den kvinnliga objektroll som kvinnan 

tvingas in i inom det borgerliga kapitalistiska systemet. Bermans teorier om hur dekadensen 

kan ses uppstå i och med kapitalismens expandering kan ses i oron inför att kvinnor i allt 

större utsträckning blir till en vara inom äktenskapet. Pengar kan därmed, likt Ahlund och 

Koppen menar på, ses framföra ideal och attityder som står i opposition till de normer som 

reglerar den samtida bourgeoisin. 

 Verket innehåller ett flertal problematiserande religiösa motiv som visar på en samtida 

ökande sekularisering, pessimism och ångest i reaktion till ett uppfattat förfall, sexualäckel 

och livsleda. Idéer om kvinnlig falskhet kan ses kritiseras genom att den manliga blick som 

får representera dessa idéer ställs i kontrast till protagonistens egna upplevelser. Utifrån 

Andersens olika former av dekadens kan Pengar i och med dess tema av sjuklighet kontra 

friskhet ses anspela på en biologisk dekadens. Dekadensen är även social i och med Selmas 

uppfattande av sig själv som en fallen kvinna, den är ekonomisk i och med penningens 

förlorade glans, den är intellektuell i och med det patriarkala äktenskapets hämmande av 

kvinnans intellektuella utveckling, och den är känslomässig i och med den ångest, livsleda 

och trötthet som följer giftermålets fullföljande. Verket kan därmed ses uppmuntra till en 

värdeupplösning av vissa traditionella patriarkala uppfattningar samtidigt som den också 

innehåller en kritik mot viss decentralisering i form av den påverkan kapitalismen får på 

äktenskapet. Verket innehåller även teman som kan visa på en viss ångest inför en ökande 

sekularisering, men denna sekularisering tar sig även uttryck i ett kritiserande av 

kristendomen. Pengar kan därmed ses passa in i Ahlunds definition av dekadenslitteratur som 

litteratur som tematiserar föreställningar om samtidens och samtidsmänniskans förfall. Selma 

kan här ses vara den ”samtidsmänniska” som i och med samtidens förfall faller med den. 

Samtidens förfall är dock inte absolut utan går att förhindras genom samhällelig förändring.  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