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Inledning 

Under 1880-talet träder Sverige in i ett nytt litterärt landskap: det moderna genombrottet. En av 
de nya talangerna heter Victoria Benedictsson. 1884 debuterar hon med novellsamlingen Från 
Skåne, året därpå utkommer hennes första roman, Pengar. Två år senare, hennes sista — Fru 
Marianne. Hennes författarskap inryms under en mycket kort tidsperiod, men är nästan ofattbart 
produktivt. En plats i den svenska litteraturhistorien var snart ett faktum. 

   Under samma tidsperiod, inte bara i Sverige utan även de övriga nordiska länderna, upptas det 
offentliga samtalet till stor del av en hätsk debatt. Debatten rör äktenskapet, fri kärlek och en 
institutionaliserad dubbelmoral och ska liksom Victoria Benedictsson gå till historien. Genom 
hennes förhållande med den danska banérföraren för den ”fria kärleken”, Georg Brandes, och 
sina bekantskaper inom både de vänsterlitterära och borgerliga kretsarna, lämnade debatten 
henne knappast neutral.

   I detta arbete ämnar jag att analysera Victoria Benedictssons två romaner, Pengar och Fru 

Marianne, med den nordiska sedlighetsdebatten som bakomliggande kontext — en debatt som 
för blotta ögat kan uppfattas som ett offentligt samtal om sexualmoral, men egentligen grundar 
sig i en omfattande nordisk identitetskris gällande hur normerna för manligt och kvinnligt skulle 
förstås. Med blott två år mellan romanerna och med äktenskapet och kvinnan som centrala teman 
är min förhoppning att dessa två romaner ska säga oss någonting om tidens rådande värderingar 
och ideal. Min primära frågeställning lyder: hur tar Victoria Benedictsson ställning till 
sedlighetsdebatten i sitt författarskap, och vad säger hennes romaner oss om den förändring som 
pågår i det svenska samhället? Vad ger hon för bild av äktenskapet? Ett särskilt intresse kommer 
att fästas vid just skildrandet av kvinnan och hennes roll i både äktenskapet och som 
samhällsdebattör.

   Sedlighetsdebatten har visat sig inte alls vara så slätstruken som jag först trodde mig uppfatta 
den. Tvärtom är den snårig och mångbottnad, och verkar inrymma lika många ståndpunkter som 
debattörer. En sida av debatten som har getts stor plats i forskningen är de åsikter som 
framfördes av det moderna genombrottets män. Deras kamp för den ”fria kärleken”, en 
sexualmoral där lika villkor för både män och kvinnor skulle råda, kan lätt ges tendens av 
hjältestatus i vår tid, då deras för tiden radikala åsikter nu är vår norm. Kvinnorna, som även de 
framförde sin kritik i form av litterära debattinlägg, har inte belönats med samma plats i 
historiebeskrivningen. Genom att applicera en feministisk — och genusinriktad teori i mitt arbete 
hoppas jag kunna formulera och lyfta den kvinnliga rösten och den problematik de framförde 
under debatten. 

   Jag vill också poängtera att mina analyser grundar sig i en övertygelse om det privatas inverkan 
på konsten — paralleller mellan författare och verk kommer därmed vara bärande för många av 
mina slutsatser.  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Den nordiska sedlighetsdebatten och tidigare forskning 

Under samma tidsperiod som det moderna genombrottet gjorde entré på den svenska 
litteraturscenen blossade en samhällsdebatt upp i de nordiska länderna. Debatten rörde frågor om 
identitet, kön, äktenskap, sexualmoral och prostitution. I Sverige hade somliga av dessa frågor 
varit omtvistade så tidigt som fyrtio år tidigare, med anledning av Carl Johan Love Almqvists Det 
går an som utkom 1839. I romanen förkastar den kvinnliga huvudkaraktären Sara Videbeck den 
äktenskapliga institutionen och menar att hon aldrig vill vara bunden till sin älskade av lagen, 
enbart av kärlek: ”Aldrig vill jag hafva den makten öfver en annan, och åt ingen tänker jag gifva 
den öfver mig!”  Romanen, en gestaltning av vår tids samboförhållande, gav upphov till en 1

offentlig könspolitisk debatt vari både män och kvinnor deltog. Precis som det skulle komma att 
göra med sedlighetsdebatten, följde samhällsproblemen med in i litteraturen och en ny genre 
kunde snart anas — det går an-litteraturen. Kritiken låg främst i den antikyrkliga äktenskapsutopi 
som Almqvist målade upp, men också den för kvinnan sociala osäkerheten i en relation som inte 
erkänts av kyrkan.   
2

   Det går an kan läsas på många sätt, såväl nu som då den utkom 1839. Ett tidigt banbrytande 
feministiskt epos, både djärvt och frispråkigt, eller som en naiv önskedröm, vari kvinnans sociala 
och ekonomiska skydd helt och hållet neglierades. Oavsett är romanen det frö som kom att växa 
till en omfattande nordisk debatt fyrtio år senare.

   Den nordiska sedlighetsdebatten kan till det yttre lätt uppfattas som enbart för en strid för 
sexuell jämlikhet mellan kvinnor och män; en omförhandling av rådande normer. Men till grund för 
hela diskussionen ligger en identitetsängslan, ett sökande efter svaret på frågan: vad är egentligen 
manlighet, vad är kvinnlighet? Den individualism som dominerat romantiken följde med in i 1800-
talets sista decennier och det egna jaget var oerhört viktigt; möjligheten till självförverkligande lika 
så.  John Stuart Mills bok On the subjection of Women översattes 1869 från engelska till danska 3

av Georg Brandes och lästes i vida kretsar, framför allt inom kvinnorörelsen, där Stuart Mills 
betonade också kvinnans rätt till individualism och självförverkligande. Stuart Mills gav därmed 
kvinnor de verbala redskap och argument de behövde för att ge sig in i striden om sin 
självständighet. 
4

   En anledning som gav upphov till denna totala identitetsängslan i de nordiska länderna var 
kvinnans ökande tillträde till rum som tidigare dominerats av män. Hennes ställning i samhället var 
fortfarande utåt sett svag — kvinnor hade inte erkänts medborgarskap, rösträtten låg ännu långt 

 Carl Johan Love Almqvist, Det går an, red. Johan Svedjedal och Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 1

1993, s. 81.

 Almqvist 1993, s. 8. Ur inledning av Johan Svedjedal. 2

 Gunnar Ahlström, Det moderna genombrottet i Nordens litteratur, s. 169. Rabén och Sjögren, Stockholm, 3

1974, s. 169.

 Inger-Lise Hjort-Vetlesen, ”Modernitetens kvinnliga text — Det moderna genombrottet i Norden”, i Nordisk 4

kvinnolitteraturhistoria 2 red. Elisabeth Möller Jensen. Förlags AB Wiken, Höganäs 1993, s. 337.
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borta och myndig blev hon inte förrän år 1921.  Men kvinnor börjar synas alltmer på universiteten 5

och på arbetsmarknaden, och männens tidigare självklara plats i samhället och som huvudsakliga 
familjeförsörjare utmanas nu för första gången — av kvinnan.  Även på den litterära scenen når 6

kvinnan allt större framgångar. Här hittar vi bland annat Victoria Benedictsson, Anne-Charlotte 
Edgren Leffler, Alfhild Agrell och Stella Kleve. Lisbeth Stenberg skriver i Sexualmoral och 
driftsfixering — förnuft och kön i 1880-talets sedlighetsdebatt: ”Om kvinnor kunde mäta sig med 
män, till och med inom prestigeladdade områden som litteraturen, vad skiljde då längre män från 
kvinnor? Var det dessa kvinnor som var män eller var manlighet något mer instabilt än man 
vanligtvis föreställde sig?”  Victoria Benedictsson är inne på samma tankespår när hon i januari 7

1888 skriver i sin dagbok: ”Jag är kvinna, men jag är också författare. Är jag då inte också man?”  8

Hennes flackande tankar kring begrepp som kön och identitet ligger helt rätt i tiden. I mina 
efterforskningar har Victoria Benedictssons egna dagböcker, utgivna i tre band mellan 1978 och 
1984 under titeln Stora boken volym l-lll, varit oumbärliga. Jag har främst använt mig av band II 
och III som rymmer Benedictssons dagboksanteckningar från år 1884, tidpunkten för hennes 
litterära debut, och 1888, samma år som hennes död. Det finns en intressant motsägelse i Victoria 
Benedictssons obefintliga offentliga uttalanden om sedlighetsdebatten, och hur ivrigt hon 
avhandlar ämnet i dagböckerna. Tystnaden är medveten: ”Må hvem som vill bli martyr, men jag vill 
icke låta stena mig.” 
9

   Till följd av denna identitetsängslan, som rubbade den tidigare balansen mellan män och 
kvinnor, tillkommer också de frågor som främst skulle dominera det offentliga samtalet, nämligen 
frågan om sedlighet. Skulle samma sexualmoral gälla för båda könen? Skulle avhållsamhet råda 
innan äktenskapet — och för vem isåfall? Vad skulle göras åt kvinnans otrygga ekonomiska 
situation? Prostitutionen, den institutionaliserade dubbelmoralen, var också en het potatis i 
debatten. Snart kunde två olika läger gå att urskilja i debatten; det mer radikala, 
vänsterorienterade lägret som stred för en friare sexualmoral, och den mer konservativa, 
äktenskapsbevarande linjen.  I det förstnämnda finner vi bland annat Det Unga Sverige, dit 10

Victoria Benedictssons litterära gärning brukar räknas, och där hon också hade stora delar av sin 
bekantskapskrets; närmaste vännen Axel Lundegård, Gustaf af Geijerstam, Ola Hansson, Stella 
Kleve och Oscar Levertin, men också några av det moderna genombrottets giganter; August 
Strindberg exempelvis. De hade alla Georg Brandes som ideologisk ledare, och hans 

 Ulla Manns, Den sanna frigörelsen — Fredrika Bremer-förbundet 1884-1921. Symposion förlag, 5

Stockholm/Stehag 1997, s. 35.

 Lisbeth Stenberg, "Sexualmoral och driftsfixering — förnuft och kön i 1880-talets sedlighetsdebatt”, ur 6

Nationell hängivenhet och europeisk klarhet - Den europeiska identiteten kring sekelskiftet 1900. Red. 
Barbro Kvist Dahlstedt och Sten Dahlstedt, Symposion förlag Stockholm/Stehag 1999, s. 175

 Stenberg 1999, s. 175.7

 Victoria Benedictsson, Stora boken och Dagboken volym lll. Red. Christina Sjöblad, Liber Förlag Lund 8

1985, s. 350.

 Victoria Benedictsson, Stora boken volym ll. Red. Christina Sjöblad, Liber Förlag Lund 1982, s. 11.9

 Manns 1997, s. 58.10
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föreläsningar i Köpenhamn om sin syn på manligt och kvinnligt var vida omtalade och besökta.  11

När han definierar sin syn på den friare sexualmoralen, ”den fria kärleken”, för Victoria 
Benedictsson låter det så här: ”Man betalar sin hustru trehundra kronor i månaden för hennes 
kärlek, och det anses riktigt. Eller man betalar andra qvinnor, och det anses också riktigt. Det 
enda, som icke tillåtes, är när man icke betala, det är den fria kärleken. Kom ihåg det.”  Det 12

Brandes framhåller är äktenskapet som ytterligare ett prostitutionsväsen, en synsätt vi även 
kommer se hos Victoria Benedictsson, där mannen betalar för en kvinnas kärlek, även när de är 
gifta. 

  Vänsterns motpol utgjordes av den borgerliga kvinnorörelsen, med Sophie Adlersparre som 
förgrundsgestalt.  Adlersparre drev sedan tidigare Tidskrift för hemmet (senare Dagny), den i 13

Norden första tidskriften riktad till kvinnor. 1884 grundade hon Fredrika Bremer-förbundet, en 
organisation som arbetade för ”qvinnans höjande i sedligt och intellektuellt såväl som socialt och i 
ekonomiskt hänseende”  och blev en viktig röst särskilt i frågan om prostitutionen och 14

dubbelmoralen. När Sophie Adlersparre, sedermera också vän till Victoria Benedictsson, under 
sedlighetsdebatten definierar sin syn på ett jämlikt äktenskap kallar hon det för ”det etiska 
äktenskapsidealet”, ett ideal som vilar på en liberal och starkt kristen övertygelse. I artikeln 
”Reaktionen mot det af qvinnorna framkallade äktenskapsidealet”, publicerat i egna tidskriften 

Dagny 1887, framhåller Adlersparre sedligheten, det vill säga sexuell avhållsamhet, för både män 
och kvinnor innan äktenskapet som en av samhällets grundpelare.  Trohet och gemenskap 15

mellan makarna var också av särskild betydelse, ”en innerlig, personlig lifsgemenskap” , och 16

denna andliga makt skulle aldrig underordnas den erotiska sidan av förhållandet.  Rätten till 17

självförverkligande och utbildning stod också på agendan för kvinnorörelsen. Artikeln är också en 
redogörelse för Adlersparres ståndpunkt och åsikter inom debatten. 

   Vad gäller sedlighetsdebatten har jag främst vänt mig till Lisbeth Stenbergs text Sexualmoral 
och driftsfixering — Förnuft och kön i 1880-talets skandinaviska sedlighetsdebatt, publicerad i 

Nationell hängivenhet och europeisk klarhet - Den europeiska identiteten kring sekelskiftet 1900. 
Stenberg presenterar en utförlig historiebeskrivning av de olika vändningar debatten tog under 
åren, både i Sverige och de övriga nordiska länderna, och lyfter de olika litterära bidragen som 
drev debatten framåt. Också David Tjeders kommentar till Adlersparres ovan nämnda artikel, 

 Benedictsson 1985, s. 10.11

 Benedictsson 1985, s. 287.12

 Stenberg 1999, s. 173.13

 David Tjeder, ”Mellan utlevelse ock kyskhet: 1880-talets sedlighetsdebatt” i Könspolitiska nyckeltexter l — 14

från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930, red. Klara Arnberg, Fia Sundevall, David Tjeder. 
Makadam förlag, Göteborg 2012, s. 86.

 Sophie Adlersparre, ”Reaktionen mot det af qvinnorna framkallade äktenskapsidealet”, i Könspolitiska 15

nyckeltexter l — från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930, red. Klara Arnberg, Fia Sundevall, 
David Tjeder. Makadam förlag, Göteborg 2012, s. 78. Först publicerad i Dagny, årg. 2, nr. 1, s. 18-25.

 Tjeder 2012, s. 78.16

 Tjeder 2012, s. 78.17
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Mellan utlevelse och kyskhet: 1880-talets sedlighetsdebatt, publicerad i Könspolitiska nyckeltexter 
l — från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930 har varit användbar, samt även Ulla 

Manns framläggning av Fredrika Bremer-förbundets historia, Den sanna frigörelsen — Fredrika 
Bremer-förbundet 1884-1921, där åren kring sedlighetsdebatten och förbundets ståndpunkter 
varit särskilt intressanta. En av anledningarna till att jag finner dessa tre verk särskilt värdefulla är 
att de sätter kvinnoemancipationen i fokus, istället för de genombrottsmän och deras ledare som 
länge dominerat historiebeskrivningen. 

   Likt Det går an-debatten 1840, fördes en stor del av diskussionen inom litteraturen, och många 
betydelsefulla verk från tiden kan också läsas som rena debattinlägg av författare och dramatiker 
som önskat framföra sina åsikter i frågan. I modern genombrottslitteratur finner vi tydliga exempel 
på hur sociala frågor och normer också finner en plats på det estetiska fältet. Ett av de första 
litterära verken som gav debatten spinn var Henrik Ibsens Ett dockhem, som utkom 1879.  Med 18

äktenskapsfrågan i fokus, utforskade Ibsen hur det för kvinnan kunde vara att fördelaktigt att 
lämna sin make och istället fokusera på sitt självverkligande. Ett intressant samtal mellan tre 
författare och debattörer finner vi i Strindbergs novell Dygdens lön, Björnstjerne Björnsons En 
handske och Stella Kleves Pyrrhussegrar. Norske Björnson övergav i början av 1880-talet den fria 
kärlekens ideologi till att ställa sig bakom det sedlighetsideal som främst framfördes av borgerliga 
kvinnorörelsen,  och i dramat En handske lämnar kvinnan sin käresta efter upptäckten att han 19

inte levt sedligt. Strindberg svarade med att i sann naturalistisk anda illustrera vad som kunde ske 
om man följde sedlighetsförespråkarnas ideal, där hans manliga huvudkaraktär Theodor 
Wennerström dör i sviterna av sin undertryckta sexualdrift. Med Stella Kleves, egentligen en 
pseudonym för 23-åriga Mathilda Kruse, Pyrrhussegrar gjorde kvinnorna sitt litterära inträde i 
debatten, och novellen gav anledning till högljudda protester från kvinnorörelsen då den 
publicerades i oktober 1886.  Kleve efterföljde Strindbergs agenda men placerade en kvinna i 20

samma situation; döende på grund av att ha nekat sig själv sina drifter. Novellen kallades av 
Sophie Adlersparre för ”uttryck af en kvinnlig strindbergianism af det mest förnedrande slag” . 21

Denna naturalistiska syn på människan som driftsvarelse rimmade mycket illa med 
kvinnorörelsens, och kanske främst Sophie Adlersparres, bild av den moderna självständiga 
kvinnan. Att reduceras till ett kön och låta sig styras av sitt erotiska begär är samma sak som att 
vara dömd till slaveri, menade Adlersparre.  Birgitta Ney framhåller i ”På gränsen till det förbjuda 22

— Om Stella Kleve” Kleve som en representant för en ny tids kvinnor, och att hennes pseudonym 
under resten av sedlighetsdebatten skulle komma att stå för osedlighet.  Victoria Benedictsson 23

 Tjeder 2012, s. 88.18

 Stenberg 1999, s. 195.19

 Stenberg 1999, s. 183.20

 Stenberg 1999, s. 183.21

 Stenberg 1999, s. 181.22

 Birgitta Ney, ”På gränsen till det förbjudna — Om Stella Kleve” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 2, red. 23

Elisabeth Möller Jensen. Förlags AB Wiken, Höganäs 1993, s. 540.
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möter Stella Kleve för första gången på en författarträff i sällskap av författaren Ola Hansson, men 
när hon skriver ned sina intryck av den unga författaren är det inte i enbart positiva ordalag; Stella 
Kleve är ytlig och behagssjuk, hennes drivkraft ligger i begäret att bli beundrad och omtalad — 
”Hon ska bli en fru Marianne”. 
24

   Margareta Sjöblad lyfter i Rep utan knutar Victoria Benedictssons egen ovilja att engagera sig i 
diverse ”frågor”. ”Jag skulle inte vilja taga i en så kallad fråga om man så bjöd mig den på 
silverfat!”  Att ansluta sig politiskt till kvinnorörelsen var hon inte intresserad av, inte heller att 25

skriva någon ”teslitteratur”, som hon kallade de litterära bidragen i sedlighetsdebatten. Allt detta 
till Sophie Adlersparres besvikelse, som hoppades på att kunna värva Benedictsson till sin sak i 
rädsla av att se henne bli alltför involverad i den litterära vänstern, som hon ansåg skulle ta 
negativ påverkan på Benedictsson.  Trots sitt utåt sett svala intresse för kvinnofrågan och 26

sedlighetsdebatten skvallrar hennes dagböcker om en frustration över den ofrihet hon levde i som 
kvinna, orättvisor hon såg mellan könen och hennes egen äktenskapssituation — i dagboken kan 
hon vara fullkomligt oförbehållsam.

   När jag närmat mig Victoria Benedictsson och hennes författarskap har jag haft stor hjälp av 
Christina Sjöblad och Ebba Witt-Brattströms text ”Jag vill skriva om kvinnor — Om Victoria 
Benedictsson”, samt Witt-Brattströms ”Den store faderns fall — Om Victoria Benedictssons 
dagbok", båda publicerade i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 2. Texterna behandlar inte bara 
Victoria Benedictssons författarskap och estetik utan också hennes tankar om kön och identitet, 
funderingar som ska visa sig tidstypiska, och värdefulla för min analys. Bandet inrymmer också 
”Modernitetens kvinnliga text — Det moderna genombrottet i Norden” av Inger-Lise Hjorth-
Vetlesen och Eva Heggestrads ”Konstnärskall och hustruplikt — konflikter mellan arbete, kärlek 
och konst”, artiklar som inte behandlar huvudsakligen Victoria Benedictssons författarskap och 
produktion men väl den tid och det litterära klimat hon verkade i. Jag har också många gånger 
vänt mig till Birgitta Holms Victoria Benedictsson, utkommen 2007, främst för det breda 
biografiska material Holm presenterar. Ett av Holms bidrag till Benedictsson-forskningen är 
hennes vidareutveckling av Inger Hammars teori om att Benedictsson ska ha blivit utsatt för 
sexuella övergrepp i barndomen. Med stöd av Tora Sandströms psykoanalytiska studie av Victoria 
Benedictsson, som publicerades 1935, menar Holm att fadern möjligen är förövaren, och att detta 
ska vara den främsta anledningen till Victoria Benedictssons avsky för samliv och sexualitet, en 
motvilja som kommer att spela viss roll i min uppsats.  
27

   Forskningen gällande det moderna genombrottet i Norden är bred och en avgränsning har varit 
nödvändig. Förutom tidigare nämnda artiklar i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 2 om kvinnans 

moderna genombrott har jag också sökt stöd i Gunnar Ahlströms Det moderna genombrottet i 

 Benedictsson 1982, s. 329.24

 Margareta Sjöblad, Rep utan knutar — Victoria Benedictsson: En levnadsteckning (1979). E-boksupplaga, 25

Albert Bonniers förlag, Stockholm 2014, s. 88.

 Benedictsson 1982, s. 207.26

 Birgitta Holm, Victoria Benedictsson, Natur och kultur, Stockholm 2007, s. 32.27
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Norden, vilket är en gedigen redogörelse för inte bara det estetiska i den litterära strömningen 
utan också det Sverige som ledde fram till denna realistiska och naturalistiska estetik. Ahlström 
lägger tråkigt nog sitt främsta fokus på de manliga förgrundsgestalterna för denna tid — gång på 
gång delar han in sina kapitel underrubrikerna ”Strindberg”, ”Ibsen”, ”Brandes”, ”Björnson” och 
till sist — ”Övriga författare”. 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 Pengar 

Byn ägde icke mer än en enda gata, om den ens kunde hedras med detta namn, ty den var helt 

enkelt en mindre väg, utan spår av stenläggning, och oförsvarligt illa hållen. Vid ena sidan låg en 

fem, sex dåliga hus i en rad, vid den andra sågs några bondgårdar, på så långt avstånd från 
varandra, att en tämligen stor trädgård fick plats emellan dem. Dessa gårdar kunde vara 

respektabla nog, med sina breda längor och sin regelbundna fyrkant, men mot den, som vandra 

framåt vägen, såg de rätt ovänliga ut, ty alla vände de ryggen till, d. v. s de låg med 

uthusbyggnaderna utåt. Endast på ett ställe, där man lämnat porten öppen, kunde man se in på 

gårdsplatsen, där icke en levande varelse syntes, utom en hönsfamilj, som gick och sprätte i 

halmen.  
28

In på scenen kommer Selma Berg, sexton år gammal. Precis som författaren själv har Selma 
konstnärliga ambitioner, och drömmer om att få resa till Stockholm för att utbilda sig på 
Konstakademiens avdelning för kvinnor, men farbrodern, tillika kyrkoherden, i rollen som 
förmyndare nekar henne den möjligheten. För Victoria Benedictsson var det de båda föräldrarna. 
Anledningen var änddock den samma — pengar.  För precis som titeln indikerar är det pengar 29

som är huvudkaraktären i Victoria Benedictssons första roman. Framför allt är det kvinnans 
ekonomiska situation, både utanför och inom äktenskapet, som Victoria Benedictsson 
uppmärksammar, samtidigt som hon också riktar kritik mot den unga lagstadgade giftasåldern för 
kvinnor.

   Innan vi fortsätter med denna analys måste vi först och främst klargöra vilka förutsättningar som 
fanns för ett jämlikt äktenskap under 1800-talets sista decennier. Formellt sett började kvinnans 
medborgerliga rättigheter se ljusare ut, och arbetet för en lagstadgad jämlikhet var påbörjat. 1845 
införs lagen om lika arvsrätt, under 1860-talet får kvinnor tillträde till vissa statliga tjänster och 
1875 examineras den första kvinnliga studenten på Uppsala universitet, som den första i 
Sverige.  Med romanen Hertha, eller ”En själs historia” utkommen 1856 kritiserade Fredrika 30

Bremer den ogifta kvinnans status som omyndig, där hon skildrar en kvinnas kamp med att leva 
ett fullkomligt liv under den kvinnoförminskande lagstiftningen. Romanen ansågs vara ett 
betydelsefullt inlägg i den aktuella myndighetsdebatten och två år senare korrigerades lagen till 
myndighet för ogifta kvinnor fyllda 25 år.  1884 klubbades beslutet om samma giftasålder för 31

kvinnor som män, från 16 år till 21 år. 
32

 Victoria Benedictsson, Pengar (1885). E-boksupplaga, Modernista förlag, Stockholm 2014, s. 3.28
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   Men trots ett ökat tillträde till arbetsliv var äktenskapet var fortfarande kvinnans främsta 
möjlighet till både försörjning och socialt skydd.  Romantikens kvinnoideal följer oss in i slutet av 33

1800-talet, och därmed också övertygelsen om att kvinnans kallelse ligger i äktenskapet, hemmet 
och moderligheten.  Att vårda både man och barn skulle vara den främsta uppgiften, en tanke 34

som till och med tidens kvinnorörelse har svårt att bryta sig fri från. 

  Benedictsson visste att nyckeln till frihet och självförverkligande var pengar, och att den i stort 
sett enda vägen dit för en kvinna var genom äktenskapet, både för sig själv och för Selma Berg. 

Men några planer på att gifta sig har Selma inte, det kungör hon redan tidigt i romanen för vännen 
Axel Möller: ”Jag gifter mig troligtvis aldrig”, svarade hon allvarligt, ”det är just därför jag vill 
arbeta.”  När vi möter Selma i romanens början verkar hon vara tidsandan personifierad, nästan 35

en schablonfigur av den moderna kvinnan. Individualism och självförverkligande, kravet på 
individens oberoende — alla dessa tidens idéströmningar hittar vi förkroppsligat i Selma. Det 
konstnärliga yrket, som i slutet av 1800-talet nu blir allt vanligare bland kvinnor, är för henne 
synonymt med frihet, mening och självständighet.

   Trots hennes ointresse för äktenskap är hon, tjugo sidor senare, förlovad med patron Pål 
Kristerson, en ”tjock och röd”  man nästan tredubbelt så många år äldre än henne själv. Hur 36

hamnade Selma här? När patron Kristerson gör sin entré i romanen är det inte patronen själv som 
Selmas tankar dröjer vid, utan det är patronens ståtliga hästar som står parkerade på hennes 
farbrors gård som fångar hennes uppmärksamhet. Selma står inne i matsalen och betraktar 
hästarna genom fönstret, förundrad över hur vackra de är, och fantiserar hur det skulle vara att 
susa fram i vagnen bakom. Hästarna och jaktvagnen är ett bevis för både Selma och läsaren på 
att patron Kristerson är en välbärgad man som har råd att unna sig något utöver det vanliga. 

   Senare under kvällen, när patron Kristerson lämnat gården, erbjuder hennes farbror henne 
plåster på såren för hennes nekade konstnärsdrömmar. Selma ligger förkrossad och rödgråten i 
sin säng, men när farbrodern tar fram en hundrakronorssedel sätter hon sig upp med stora ögon. 
Hennes farbror insisterar på att överräcka henne sedeln, Selma är misstänksam, hon anar att en 
snara väntar henne— men tar ändå emot pengarna. 


 Då kom det med ens över henne en vidskeplig fasa. Hon såg på sedeln; den största summa hon 

någonsin ägt. Var det icke blodspengar! Vad hade hon sålt? Någonting inom sig själv… Sin egen 

smärta - och för pengar! 
37

   Mycket riktigt har Selma sålt någonting av sig själv, och genom att ta emot sedeln avsäger hon 
sig definitivt möjligheten till utbildning i Stockholm, rätten till frihet och det egna valet. Nu står hon 
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 Manns 1997, s. 36.34
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i skuld till farbrodern som i stället för utbildning insisterar på att det är dags för Selma att gifta sig. 
Valet av make är redan bestämt: patron Kristerson.

   När giftemål dagen därpå kommer på tal svarar Selma med bestörtning. Hennes farbrors 
påstående — ”Jag tycker inte du kan bli något bättre än en hustru åt en bra karl”  — är inte 38

någonting hon kan ställa sig bakom. Hon hade ju sett ett helt annat slags liv framför sig; ett 
självständigt sådant, inte ett liv där hon var beroende av en man. Det är inte förrän pengar 
kommer på tal som hon sakta börjar ge med sig. Och återigen är det hästarna, som för Selma 
blivit synonymt med patronens förmögenhet, som kommer till henne i tankarna. 


”Det är rysligt så stiliga hästar han har”, anmärkte hon.


Kyrkoherden teg. Det började verka, och nu ville han ge henne tid.


”När man är så rik som han, kan man ha vad man vill” yttrade han efter en stund.


”Är han verkligen så rik?”

”För den saken går jag i borgen” svarade kyrkoheden.


Det blev en tystnad. Hon tänkte på en stor grå häst… eller kanske en alldeles svart. Och så 

en riddräkt med släp, som skulle bäras upp på armen… en liten damsadel, av den där nya 

lätta konstruktionen,… naturligtvis också en betjäntpojke vid stigbygeln: när man är så rik 

kan man ha vad man vill. 
39

   Det blir här tydligt att det inte finns ett enda attribut som lockar Selma med sin tilltänkte — 
förutom pengarna. När hans förmögenhet kommer på tal får Selma en vördnad och beundran i 
rösten, men hon drar sig inte för att beskriva patronen själv som ”en rakad gris”.  Till sist ger hon 40

efter — med dörren till utbildning stängd, vad har hon för andra möjligheter till försörjning? Med 
en ekonomisk säkerhet hoppas Selma på att ändå vinna frihet och oberoende, trots att det nu 
måste ske inom äktenskapet. 

   Således ingår Selma ett resonemangsäktenskap — det vill säga, ett äktenskap som först och 
främst erbjuder kvinnan en ekonomisk trygghet och sociala fördelar, utan att nödvändigtvis gå 
hand i hand med förälskelse — med den tredubbelt så gamle godsägaren. Förutom pengar och 
livslång trygghet är också äktenskapet ett betydande statusmarkör.  I hemmet blir Selma 41

behandlad med aktning så fort förlovningen blivit kungjord, och Selma själv är väl medveten om 
omgivningens aktningsfulla blickar som kittlar hennes fåfänga. Resonemangspartierna blir 
ytterligare ett inslag i 1880-talets äktenskap som vi ser Victoria Benedictsson rikta kritik mot. 
Jämte den unga giftasåldern, den obefintliga rätten till utbildning, arbete och självförsörjning, och 
därmed den nekade självständigheten, pekar Victoria Benedictsson redan här på flera 
ojämlikheter mellan könen kopplat till äktenskapet, samtliga aktuella frågor i sedlighetsdebatten. 
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De alla grundar sig i den gifta så väl som ogifta kvinnans ekonomiska utsatthet och behov av 
försörjning. Men om kvinnan vann pengar och säkerhet, både för sig själv och eventuella framtida 
barn, vad drog mannen för fördelar av äktenskapet, också sådana som ingicks av gammaldags 
resonemang? Förutom hustrun som statusmarkör, fanns det en annan aspekt av äktenskapet som 
förseglade kontraktet mellan make och hustru. Ett chockartat uppvaknade som Selma, likt 
Victoria Benedictsson själv, får erfara. 


Den problematiska sexualiteten 

 Margareta Sjögren ställer Selma Berg i direkt relation med Victoria Benedictsson i sin biografi Rep 
utan knutar, och drar många paralleller mellan romanen och Benedictssons egna erfarenheter av 
äktenskapet. Tjugoett år gammal var Victoria Benedictsson själv när hon gifte sig med den nästan 
trettio år äldre Christian Benedictsson, änkling och fembarnsfar, kort efter att hennes egna 
konstnärsdrömmar gått om intet.  Genom att i romanen dra ner Selma Bergs ålder till sexton år 42

drar hon också kritiken mot den unga giftasåldern till sin spets. Äktenskapet blev för Victoria 
Benedictsson inte ett lyckligt sådant, och när hon i slutet av skrivprocessen av Pengar låter 
maken läsa de sista sidorna innan de går till tryck kan han bara bistert konstatera: ”Hos patronen 
fins något af mig…”,  en dagboksanteckning som ger ytterligare trovärdighet till Sjögrens tes. 43

Värst var de äktenskapliga plikterna, det gör hon klart i sina dagböcker. Sjögren menar att Victoria 
erfar ett abrupt uppvaknande gällande samlivet, och det är genom Selma hon för första gången 
väljer att ge uttryck för dessa vämjeliga känslor. 
44

   Dagen efter bröllopet vaknar Selma upp bredvid patron Kristerson. För att illustrera deras första 
natt tillsammans låter Benedictsson Selma väva samman sina nyvunna erfarenheter med en av 
sina barndoms sagor; om Kung Lindorm, som förvandlas till ett fjälligt vidunder om natten. När 
hans drottning en kväll olovligen smyger till hans kammare förfasas hon över den syn hon möter 
och störtar ut ur kammaren — deras kärlek är därefter omöjlig. Är detta verkligen hennes make? 
Och nu ligger han där, ett ”fjälligt vidunder” intill Selma. När hon vaknar upp dagen efter bröllopet 
fäster hon blicken på gårdagens stass som ligger slängd över en stol tvärs över rummet. Slöjan är 
skrynklig, smutsig med gråblå fläckar som den fuktiga brudkronan lämnat efter sig. Brudutstyrseln 
blir en spegelbild av hennes egen sinnesstämning — befläckad och använd. Efter bröllopsnatten 
är all hennes nyfikenhet på det äktenskapliga förhållandet stillad: ”Det naiva barnet var försvunnet, 
ärligheten borta, och i dess plats stod självupphållelsedrift och förställning; — nu var kvinnan 
färdig.” 
45

   Här börjar vi se en koppling mellan romanen och den aspekt av sedlighetsdebatten som var 
bland de mest omstridda, nämligen sexualpolitiken. Den traumatiska erfarenheten av 
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bröllopsnatten Selma, och så även Victoria Benedictsson, fått erfara kan bland annat kopplas till 
den sexuella okunskapen som var dominerande bland unga ogifta kvinnor under tiden. Ebba Witt-
Brattström och Christina Sjöblad framhåller okunnigheten som ”(…) unga borgarflickors förnämsta 
hemgift till mannen.”  Sexualkunskap var ingenting som diskuterades i hemmen, och 46

kärleksromanerna gick oftast bara så långt som trånande blickar.  Denna kunskapsmässigt 47

ojämlika ingång till äktenskapets mest privata upprätthölls av samhällets normer för kvinnor och 
män, där kvinnan förväntades hålla sig avhållsam, ren, fram till bröllopsnatten. För männen rådde 
andra normer, där den allmänt accepterade synen på mannens könsdrift var att den var 
oemotståndlig och okontrollerbar.  Till följd upprätthållandet av dessa ideal behöll prostitutionen 48

sin plats i samhället, och därmed också könssjukdomarna.  Prostitutionen, gick under denna tid 49

också under namnet ”den institutionaliserade dubbelmoralen”, och var reglementerad av staten. 
För hur skulle männen annars släcka sina begär? På det problemet kan det sägas generellt finnas 
två svar, som båda framfördes av varsitt läger som nu kan börja urskiljas inom 
sedlighetsdebatten. Den radikala vänstern framhöll Georg Brandes ideologi, där både män och 
kvinnor skulle vara fria att inleda sexuella relationer med vem de helst önskade.”Rena” kvinnor 
från sin egen klass var att föredra.  Den manliga diskursen lade dessutom fokuset på kvinnans 50

roll i prostitutionen som smittbärare och ”smutsig”.  Den borgerliga kvinnorörelsen, Fredrika 51

Bremer-förbundet samt Federationen, en organisation som också arbetade i linje med 
sedlighetsidealet, problematiserade istället männens upprätthållande av prostitutionen. Lösningen 
på problemet ansågs vara att männen skulle bli mer som kvinnorna, nämligen att också de hålla 
sig avhållsamma innan äktenskapet. 
52

   Victoria Benedictsson uttalar sig aldrig offentligt om sin syn på prostitutionen och 
dubbelmoralen, men i sina dagböcker noterar hon sina tankar och åsikter. Det går att utläsa att 
prostitutionen är en del av sedlighetsdebatten som upprör henne, men det är inte vid 
dubbelmoralens orättvisa som hon dröjer sig vid. I dagboken återger Benedictsson ett samtal 
med Sophie Adlersparre i november 1885, under den tid då hon som gäst uppehöll sig hemma 
hos familjen Adlersparre på Fjällgatan på Södermalm under en av sina Stockholmsvistelser. 
Samtalet rörde vännen Axel Lundegårds sexualvanor, och Adlersparre undrar om Lundegård har 
mage nog att ta emot Benedictsson i samma hem som han också tar emot ”ett helt annat slags 
damer”.  Victoria Benedictsson nekar bestämt, men inom henne börjar paniken stiga; hon är 53

 Christina Sjöblad, Ebba Witt-Brattström, ”Jag vill skriva om kvinnor — Om Victoria Benedictsson” i 46
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nämligen väl medveten om Lundegårds leverne, som inte går i sedlighetens tecken. Rädslan hon 
känner ligger i att bli förväxlad med dessa kvinnor, och bara tanken att ha ringt på samma 
dörrklocka och hängt av kappan på samma krok i tamburen som av dessa ”gråbleka 
glädjenymfer”  gör henne stel av skräck.
54

   Således ser vi hur Victoria Benedictsson tyr sig till den manligt dominerande diskursen om 
ämnet, vars fokus fixerades vid kvinnorna som smittbärare, snarare än att ansluta sig till 
kvinnorörelsens linje, där ansvar skulle åläggas männen. Här upptäcker vi en splittring hos Victoria 
Benedictsson. Å ena sidan framför hon en klar äktenskapskritik som kräver mer jämlika 
förhållanden mellan kvinnor och män, å den andra sidan ser hon förbi männens ansvar i frågan 
om dubbelmoralen och negligerar utnyttjandet av kvinnor inom prostitutionen. Därmed samtalar 
hon med de båda framträdande linjerna inom debatten. 

    Men Victoria Benedictsson skildrar också en annan slags prostitution, nämligen den som sker 
med kyrkans välsignelse. I Pengar framhåller Benedictsson äktenskapet mellan Selma och 
patronen som ett kontrakt, där den sexuella relationen i utbyte mot försörjning är det villkor som 
validerar kontraktet. Selma luttras in i äktenskapet med den nästan tre gånger så gamla Pål 
Kristerson, när möjligheten till utbildning stängs och hon nu behöver försörjning — hennes 
ekonomiska utsatthet är alltså ett absolut huvudskäl till giftermålet. Att Selma således säljer sig 
själv till patron Kristerson i utbyte mot försörjning, pengar, vill Victoria Benedictsson visa är två 
sidor av samma mynt. Den ena formen av prostitution tillhandahålls av staten, den andra av 
kyrkan. Detta ligger, som tidigare poängterat, nära Georg Brandes och vänsterns program. 


Den moderna kvinnan  

  Porträtten av romanens två unga kvinnor, Selma och kusinen Richards hustru Elvira, är också 
intressant att dröja vid, talande i sina skillnader, det är nämligen här vi skymtar två olika 
kvinnoroller Victoria Benedictsson verkar återvända till. Det är i Selma vi anar den moderna 
kvinnan; hennes längtan efter utbildning och arbete fick vi se i romanens början. När den dörren 
stängs söker hon efter bildning inom litteraturen. Victoria Benedictsson låter Selma utvecklas till 
en intellektuell kvinna ju längre in i romanen vi kommer — intellektuell och mer och mer 
självständig. I Elvira låter hon de traditionella familjevärderingarna inrymmas, tillsammans med en 
önskan om att vara åtråvärd för sin man.

   Dessa olika kvinnotyper blir som tydligast i en scen som tar plats mellan Selma och Elvira i 
sängkammaren under en period som Richard och Elvira gör ett längre uppehälle hos makarna 
Kristerson. Det har gått två år sedan Selma gifte sig med patron Pål Kristerson, och även om hon 
gjort sig hemmastadd i huset är det inget lyckligt äktenskap. I sängkammaren uttrycker Elvira sin 
förtvivlan över att känna sig förbisedd och nonchalerad av sin make, när allt hon gör är att rätta 
sig efter honom. Hon sitter framför spegeln i sängkammaren i färd med att göra sig i ordning för 
dagen, hårborsten i hennes hand skvallrar om hennes önskan att behaga. 
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”Richard är inte sig lik, som han var det första året; det är en himmelsvid skillnad. 

Du kan inte tro vad vi var lyckliga! Han bröt med alla sina kamrater, och vi var inte 

åtskilts en enda dag. (…) Han är vänlig och snäll — det förstås — men vi ha aldrig 

något att säga varandra, när vi är på tu man hand.”


”Men lilla barn, inte kan han prata jämt, heller.”


”Men när var nygifta hade han tusen ting att tala om, och under förlovningstiden…”


”Ja det tror jag” Det ha det ju alltid — idel dumheter, som man skulle bli rent sjuk av 
i längden. Inte ville du att han skulle fortsätta med det?”


”Det kan väl vara. Men när jag nu söker läsa i hans ögon vad han vill, när jag i allt — 

från det minsta till det största — bara rättar mig efter honom! När jag vid allt vad jag 

tar mig till bara tänker på vad han skall tycka!”


”Det är just det som är felet. Du gör för mycket för honom, och det tröttar. Om du 

bara hade en skymt av självständighet…” 
55

   Selma vet att Elviras ansträngningar är förgäves. Richard är, liksom Selma, en modern människa 
som inte längre vill ha sin hustru som en prydnadssak att vila ögonen på, utan söker gemenskap 
och samhörighet, ett utbyte av åsikter och tankar. 

   Önskedrömmen om kvinnan som behagfull och blott en könsvarelse för mannen börjar alltmer 
tappa sitt fäste under de sista åren av sedlighetsdebatten, och många män stöttade kvinnornas 
emancipationsprojekt.  Denna moderna man låter Victoria Benedictsson inrymmas i Richard. För 56

att rädda upp sitt äktenskap med Richard behöver också Elvira bli en mer jämbördig maka som 
kan möta honom på ett mer intellektuellt plan, inte bara lägga alla sina kort på att vara åtråvärd. 
Selma försöker försiktigt föra in Elvira på rätt spår och upplysa henne om att hennes person är på 
väg att förlora sin historiska position. Georg Brandes formulerar något liknande i en av sina 
föreläsningar i Köpenhamn om sin personliga syn på manligt och kvinnligt: ”Därför i denna kärlek 
ingen kritik, ingen frigörelse av anden, inget bruk av förståndet”  — kvinnan måste sluta med att 57

så ensidigt se upp till sin man, och istället utmana honom i hans tankar, en åsikt som framfördes 
av den manliga deltagarna i sedlighetsfejden. 


   Romanens sista del utspelar sig i Stockholm, dit Selma och patronen reser på Selmas intiativ. 
Sedan Richard och Elvira rest från gården fylls Selma med känsla av tomhet och meningslöshet. 
Deras vistelse har gett Selma ett nytt perspektiv på sin isolerade tillvaro, och någonting inom 
henne har förändrats, övertygad om att hon aldrig kan gå tillbaka till sitt vanliga liv igen. Nästan 
som i en uppenbarelse utbrister hon: 


Men nu var det slut. Hon skulle ta sina fattiga trasor och gå. Hon hade levat på en stöld, en lögn, och hon 

— som velat vara så ärlig! Självbedrägeri hade det varit. Åh! (…) 
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Men så reste sig förbittringen — harmen över att vara så feg, att nedslå sig av det minsta hon, som ägde allt 

vad andra eftersträva: pengar, frihet, makt. Var det inte fegt! 
58

   I Stockholm hoppas hon finna modet för att ta det sista steget som krävdes för upprättelse mot 
sig själv, nämligen att be patronen om skilsmässa. I en av de folktomma visningssalarna inne på 
Nationalmuseum betraktar hon två unga konststudenter, som rest varsitt staffli och i färd med att 
avmåla en av tavlorna. De tar ingen notis om Selma, utan är inne i ett förtroligt samtal, där en av 
studenterna, kvinnan, går fram till den unge mannens staffli och med uppammande ton 
gestikulerar vilt med sin pensel, innan hon återgår till sitt eget arbete. Mannen funderar en stund 
innan han rättar till sin målning. 

   Scenen hon betraktar berättar om det liv hon kanske hade levt om inte den dörren stängts för 
henne, till förmån för äktenskapet. När hon nu står och betraktar det som kunde varit, har 
avståndet aldrig känts större, men övertygelsen biter återigen fast i henne. Vilka alternativ har hon 
egentligen? ”Vegetera och dö”  — är det så hennes liv kommer att te sig? Vemodig lämnar hon 59

därefter muséet tillsammans med sin make, nu med en övertygelse om att hon kommer klara av 
den uppgift hon har framför sig. Hon kommer skapa ett annat liv för sig själv, och hon vet vilken 
väg hon måste ta: ”Det fanns endast ett medel — arbete.” 
60

   

   Samma kväll på hotellrummet kommer uppgörelsen — och frigörelsen. Selma konfronterar sin 
make, inte bara om deras äktenskap, utan också om kvinnans omyndighet och ställning i 
samhället. Det hela urartar i en lång debatt Selma och patronen emellan, helt i 
kvinnoemancipationen och sedlighetsfejdens tecken, där de båda avfyrar slagord som skulle hålla 
måttet i vilken politisk debatt som helst. Det verkar som att Selmas uppenbarelse kring sin tillvaro, 
också lett till vad vi med vårt moderna språkbruk kallar för ett feministiskt uppvaknande. 
Margareta Sjöblad menar att stycket kom att användas som en idédeklaration för den moderna 
kvinnorörelsen.  All den kritik som Victoria Benedictsson hittills smugit in i romanen och 61

omsorgsfullt klätt i skönlitterär kostym, skrivs nu här ut i klartext. Selma frågar argsint varför 
samhället låter en kvinna gifta sig, innan hon fått en chans till att lära känna sig själv och skaffar 
ett ”verkligt livsinnehåll”.  Patronen insisterar på att livsinnehållet kommer med äktenskapet, då 62

det både finns man, hushåll och barn att rå om — det månne väl ändå vara livsinnehåll nog. Deras 
politiska diskussion blir snart personlig när patron Kristerson påpekar att Selma själv inte tog 
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någon skada av ett tidigt giftermål. Nu var, som Victoria Benedictsson här formulerar det, ”lugnet 
förbi”. 
63

Inte till skada — åh — inte till skada? Vad tyckte du själv att jag var, när vi gifte oss? Ett stackars 

barn, som varken kände människorna eller sig själv, som inte visste vad hon gick till och som var 

färdig att hålla av halva världen, därför att hon såg på allt med samma naiva okunnighet. Säg, 

tyckte du aldrig att det var synd om mig? 
64

    Selma framhåller att det kontrakt som är deras äktenskap, som hon skrev på när hon var ett 
barn och dessutom omyndig, omöjligt att hållas mot henne som vuxen kvinna. Hon menar att 
hennes äktenskapliga plikter har varit henne omöjliga att genomföra på grund av den vämjelse det 
ger. Skuldkänslorna är överväldigande — ”du måste, ty han har betalat!”  Således ser vi återigen 65

hur Victoria Benedictsson framhåller äktenskapet mellan Selma och patronen som en form av 
prostitution, med försörjning i utbyte mot sexuella tjänster. ”Underkastelse var priset för mitt 
dagliga bröd, lyxen, alla penningar jag fick disponera över (…)”  replikerar Selma till sin make, 66

som till sist avfärdar Selmas frigörelseakt i övertygelse om att hon kommer tillbaka så snart hon 
märker att fattigdomen inte är ett bättre alternativ än äktenskapet. 

  Återigen ligger det här nära till hand att dra paralleller till Victoria Benedictssons egna 
erfarenheter av äktenskapet och sina hustruliga förpliktelser. Samlivet bröt hon upp med, men till 
skillnad från Selma stannar hon kvar i äktenskapet. När Victoria Benedictsson lämnar Selma är 
hon i färd med att skriva ett brev till sin kusin Richard där hon ber honom orda en plats till henne 
vid en skola i Tyskland; hon vill resa snarast.

   

   Det jag ser som det genomgående centrala temat i Pengar är kvinnans ekonomiska utsatthet, 
både som ogift och inom äktenskapet, helt beroende av försörjning av sin make, en fråga som 
lyftes under sedlighetsfejden som en del av äktenskapsfrågan. Idéen om självförverkligande och 
självständighet var viktig under 1880-talets individualistiska decennium, men för att leva ett fritt 
och oberoende liv behövs pengar. För kvinnan var den i stort sett enda vägen till pengar genom 
giftermål. Genom att neka den sextonåriga Selma Berg möjligheten att förverkliga sin dröm om 
utbildning och det konstnärliga yrket, och istället knuffa henne i armarna på den gamle, men rike, 
patron Kristerson, framför Victoria Benedictsson en skarp kritik mot hur samhället var uppbyggt. 
Hur kunde kärlek gro, eller överhuvudtaget existera, i en situation som sådan? Med Selmas unga 
ålder riktar hon också kritik mot en unga giftasåldern som rådde för kvinnor (som strax innan 
romanen utgavs höjdes till samma lagstadgade ålder som männens, nämligen 21 år).  
67
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   Pengar betonar också vikten av självförverkligande och självständighet, när Selma tillsist bryter 
sig fri från det kärlekslösa äktenskap som håller på att kväva henne. Istället väljer hon utbildning, 
hon uthärdar inte längre att vara beroende av sin make. Utbildning, arbete, och därmed egen 
försörjning — det är vad Victoria Benedictsson menar att kvinnorna behöver för att bli 
självständiga individer. Ur en mer övergripande synvinkel framhåller Victoria Benedictsson 
äktenskapet som ett kontrakt som skrivs mellan makarna, en slags kyrkligt reglerad prostitution.

   Går det att urskilja Victoria Benedictssons position i sedlighetsdebatten, baserad på läsningen 
av hennes första roman? Med den skarpa äktenskapskritiken i Pengar frestas man att placera 
Victoria Benedictsson bland den mer radikala vänstern, men betonandet av kvinnlig frigörelse och 
självständighet gör att romanen också tas väl emot av den mer äktenskapsbevarande linjen, den 
borgliga kvinnorörelsen, som en del av kvinnornas emancipationsprojekt. Men Benedictsson är 
ingen kvinnosakskvinna: ”Munväder. Åh — det är munväder alltihop!”  kommenterar hon 68

kvinnofrågan i dagboken under ett besök i Stockholm, där debatten blev särskilt påtaglig. Inte 
heller kan hon bekänna sig till den fria sexualmoralen som framförs av vänstern, kanske är det 
hennes vämjeIse för sexualiteten som hindrar henne. I dagboksanteckningarna ser vi också hur 
vänskapen med Lundegård tillfälligt bryts efter en dispyt om norske Hans Jaeggers Fra Kristiania-
Bohemen, ett hyllat vänsterlitterärt inlägg i sedlighetsdebatten.  Lundegård finner den 69

revolutionerande och frispråkig — Benedictsson finner den frånstötande och vulgär.

   Det verkar som att Victoria Benedictsson hamnat mellan stolarna i sedlighetsdebatten. Det vi 
otvetydigt kan fastställa är att det program hon för fram i sin första roman ställer krav på en nytt 
samhälle för kvinnan, där hennes möjligheter till självständighet är på samma grunder som 
mannens.
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Fru Marianne 

Två år efter Pengar, har Victoria Benedictsson precis avslutat arbetet med Fru Marianne. I sin 
dagbok gör hon anteckningar om skrivprocessen. 4 april 1886 noterar hon att hon påbörjat 
skrivandet av romanen, knappt ett år senare, den 23 januari året därpå, sätter hon punkt. 
Manusets tjocklek är nästan det dubbla jämfört med Pengar, och med denna roman hoppas hon 
på att befästa sin position som genombrottsförfattare. 
70

   Utåt sett är hennes livssituation är den samma; hon bor i Hörby med make, barn och styvbarn, 
men har börjat göra längre resor till Stockholm och bekantat sig med kulturlivet i huvudstaden, 
lika lockande som det är skrämmande. Hennes vardagliga liv i Hörby bidrar till en distanserad 
blick på de intellektuella kulturkretsarna i staden, och i dagboken beskriver hon Stockholm 
ömsom ”en stor sqvallerhåla”,  ömsom i lyriska tongångar, tacksam över att få vara en del av det. 71

Hennes litterära framgångar har också genererat några extra kronor i hushållskassan, som i sin tur 
gett henne möjligheten till att förverkliga sin dröm om ett självständigare liv. I ett brev från hennes 
närmsta vän Axel Lundegård till förkortningen S.E, skriver Lundegård om Victoria Benedictssons 
rådande äktenskapssituation: 


Gentemot sin man, som naturligtvis från början var till ytterlighet trångbröstad, har hon så 

småningom förstått att indicera sig till en självständig ställning. Han har i själ och hjerta mycken 

aktning för hennes begåfning, skryter oförsynt öfver henne för andra, men visar sig mot henne slejf 

en smula tvivlande. — De har intet gemensamt (utom nämnda flickebarn) han är lantbrukare till lif 

och själ, hon är författare. Till nästa år reser hon ut — det blir nog strid af då, men hon kommer 

segra. Föröfvrigt reser hon för sina egna pengar. Hon har i sitt äktenskap praktiskt tillämpat teorien 
(hittills är den beklagligtvis icke annat) om gift qvinnas eganderätt.  
72

   Det verkar som att Victoria Benedictsson närmar sig det Virginia Woolf senare kom att formulera 
som krav för en kvinnas författarskap: pengar och ett eget rum. Det egna rummet på 
postmästargården har hon inrett med skrivbord och stol, också med pengar ur egen ficka. En 
överhärlig känsla, noterar hon i dagboken.  Med maken har hon slutit ett avtal om oberorende, 73

om att få leva som frånskild med hustrulig status. Hon står själv får sina utgifter utanför hemmet. 
Det vi kunde se Victoria Benedictsson diktera som villkor för kvinnlig självständighet i Pengar, är 
för henne nu närmast verklighet; och den egna försörjningen är här oerhört viktig, det är den som 
hon ser som nyckeln till självständigheten. 

   Under dessa två år har sedlighetsdebatten knappast runnit ut i sanden, den har snarare 
eskalerat, blir allt mer omfattande och tongången börjar bli mer hätsk. Kvinnorna deltar 
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fortfarande aktivt i både offentliga samtal och litterära debattinlägg, men debatten börjar allt mer 
utkämpas mellan de nordiska manliga giganterna; August Strindberg, Björnstjerne Björnson, och 
Georg Brandes.  Det kan nästan verka som att vart land valt sin utsände man för att föra 74

debatten framåt. 

   Lisbeth Stenberg påpekar i ”Sexualmoral och driftsfixering - förnuft och kön i 1880-talets 
skandinaviska sedlighetsdebatt” att kvinnornas tidigare vida uppmärksammade litterära bidrag för 
att sätta problem under debatt börjar alltmer avfärdas som ”indignationslitteratur”.  Även 75

författaren Stella Kleve gör ett uttalande i tidskriften Framåt, där hon hävdar; ”Fruarne är värst. 
Snart kunna de icke berga sig smekmånaden ut, förrän de skriva en eller annan liten novell, eller 
åtminstone en liten dramatisk situation.” , och fortsätter sedan med att konstatera att vissa delar 76

av sedlighetsdebatten spelat ut sin roll i litteraturen. 
77

   Bland de unga kvinnliga författarna börjar tyngdpunkten flyttas från självförverkligande och 
äktenskapskritik, till att behandla ämnen som moderskap, möjligheten att kombinera äktenskap 
med arbetsliv samt utvecklingen från könsvarelse till ansvarstagande individ.  Här är Anne 78

Charlotte Edgren Leffler och Alfhild Agrell två viktiga röster, men dessa teman vi kommer känna 
igen hos Victoria Benedictsson, inte minst i Fru Marianne. Sedan hennes senaste roman har 
Victoria Benedictsson dessutom stiftat en allt närmare bekantskap med den mest högljudda 
rösten i den danska sedlighetsdebatten, Georg Brandes.


”Dörren till det lilla serveringsrummet gick upp och Marianne trädde in.”  — och i sin hand har 79

hon ett friarbrev från Börje Olsson, en lantbrukare en bit utanför staden som hon råkat på en 
middag hos bekanta. Redan här presenterar Victoria Benedictsson en av de huvudsakliga linjerna 
hon framför i Fru Marianne. Kritiken mot den unga giftasåldern hon framförde i Pengar dröjer sig 
kvar — likt Selma är Marianne bara sexton år gammal. Men Victoria Benedictsson utvecklar också 
något som hon snuddade vid i Pengar, nämligen kvinnans rätt till utbildning och hennes 
könsnormativa uppfostran. När Marianne träder in i rummet med friarbrevet i handen är det ett 
bevis på att hennes uppfostran till kvinna, det vill säga hustru och mor, har lyckats. Marianne 
kommer från en borgerlig stadsfamilj där bildning hålls högt, och Mariannes två äldre bröder har 
skickats till universitetet i Lund för att studera. Skillnaden mellan Marianne och Selma är således 
att hennes familj har det gott ställt och därför råd att själva försörja henne. Ändå är det av yttersta 
vikt att Börje är en välbärgad man, både för Marianne själv och hennes föräldrar. Här tar återigen 
Victoria Benedictsson upp det resonemangstänk vi tidigare såg i Pengar, nämligen den 
ekonomiska tryggheten som går hand i hand med giftermålet. 
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Hade Börje Olsson varit fattig, hade det aldrig fällt Marianne in att tänka på honom, han hade då helt enkelt 

sjunkit ned till en obetydlighet. Men pappa hade från säker källa skaffat sig reda på, att bouppteckningen 

efter fadern hade gått till tvåhundra tusen kronor eller lite mera, och på de två år Börje förvaltat sitt arv hade 

det visst icke minskats. Och penningen gav makt och frihet. 
80

  

   Victoria Benedictssons löfte till sig själv om att inte yttra sig offentligt om några ”frågor” börjar 
försiktigt luckras upp allt eftersom att sedlighetsdebatten pågår. I ett brev till Sophie Adlersparre 
ber hon om att få publicera några tankar på ämnet sedlighet, uppfostran och utbildning för 
kvinnor (något som sedermera inte blir av) i Fredrika Bremer-förbundets organ Dagny.  Utbildning 81

och uppfostran verkar ligga Victoria Benedictsson varmt om hjärtat, gissningsvis på grund av 
uteblivandet av sin egen. Hon har också tagit på sig rollen som lärarinna åt sina styvdöttrar där 
hon ansett deras utbildning bristfällig.  
82

   En författare som, till skillnad från Victoria Benedictsson, inte dröjde med sina debattinlägg 
finner vi i August Strindberg, vars novellsamling Giftas var en av de mest omdebatterade (och 
utskällda) litterära bidragen under sedlighetsdebatten. Förutom tidigare nämnda Dygdens lön, där 
han går emot kvinnorörelsens sedlighetsideal, och en handfull andra texter innehåller den också 
ett längre förord där Strindberg ger sin syn på debatten. I ett brev till Axel Lundegård, publicerat i 
Stora boken volym ll, nedtecknar Benedictsson sina tankar efter att ha läst Giftas.


Ty det är sanning, detta han säger oss. Han kan vara ensidig, jag nekar inte det, men det är en stor, sund 

sanning han säger. (…) Men grunduppfattningen är riktig: det är mot den fint uppfostrade qvinnans lätja det 

borde dragas i härnad. Det är mot mannen äktenskapet är orättvist i sådana medelklass äktenskap, der 

qvinnan är för fin för att arbeta, han är en slaf. Jag har sett det långt innan Strindberg började tala om det. 

Sjelfva grundåskådningen i boken sammanfaller således med min, det är derför jag känt mig ryckt med, 

trots något i tonen, som jag icke tilltalas af — något slarvigt, stundom. 
83

   Victoria Benedictsson försvarar den vänsterradikale Strindberg, som sedan länge är fördömd av 
kvinnorörelsen. Grunden till hennes ideologi, som hon menar är den samma som Strindbergs, är 
en övertygelse i hur orätt det är att uppfostra kvinnor så som det görs, det vill säga, enbart luttra 
dem in i rollen som en prydnadssak i hemmet, som mor och hustru. Man börjar här ana att 
Marianne är tänkt att skildra denna fint uppfostrade lättjefulla kvinna hon ovan talar om, även om 
Mariannes person är något uppvriden; sina dagar tillbringar hon med att ta igen sig på 
schäslongen efter gårdagens bal, lojt läsande svärmiska kärleksnoveller, under tiden som hon 
låter sig passas upp av sin mor. 
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   Frågan om kvinnans utbildning drevs dock inte främst av vänstern, särskilt inte Strindberg, utan 
av den borgliga kvinnorörelsen, och särskilt Sophie Adlersparre, som ett viktigt inslag i 
sedlighetsdebatten.  Med skälig utbildning skulle man lösa situationen med kvinnans 84

ekonomiska beroende av mannen. Därmed skulle också resonemangspartierna minska, menade 
Adlersparre, som starkt motsatte sig äktenskap som ingicks av ekonomiska skäl.  
85

   I strävan efter att fastställa Victoria Benedictssons position i sedlighetsdebatten finner vi således 
ännu en motsägelse. Hon försvarar Strindberg och menar att de delar en ideologisk grundtanke, 
nämligen om borgliga kvinnors sysslolösa tillvaro. Hon gör det med en övertygelse om att en 
kvinna inte bara ska vara hemma och sköta hushållet — hon behöver utbildning och arbete, en 
övertygelse hon också delar med Sophie Adlersparre och den borgerliga kvinnorörelsen, som 
aktivt arbetade för en förbättring på fronten. Återigen ser vi hur Benedictsson samtalar med de 
båda opponerande lägren. 


 Det blir bröllop mellan Börje Olsson och Marianne Björk efter en kort tids förlovning, och 
flyttlasset går för Mariannes del ut till jordbruksgården på Tomtö. Tidigt blir Börje varse om att det 
inte är någon handlingskraftig hustru han tagit till gården; Marianne missar aldrig en sovmorgon 
och har inte något intresse av att deltaga i hushållsarbetet i hemmet. Marianne framställs som ett 
naivt objekt, vilsekommen i det faktum att hon förväntas uträtta något om dagarna. Det kanske 
tydligaste exemplet på Mariannes skyddade stadsliv är när Marianne under en middagsbjudning  
med gårdens statarkarlar vämjs över att ta dem i hand; aldrig har hon sett sådana grova, smutsiga  
händer förut. Chockad lämnar Marianne rummet för att samla sig.

 


Vilken dåre han varit, som glatt sig åt att med ett enda slag kunna framkalla en vänlig stämning mellan 

henne och folket på gården! Han hade glömt att hans icke var hennes och hennes icke hans. Men han 

förnyade ett löfte, som han gjort en gång förr: det skulle finnas ett område för hans arbete och ett annat för 

hans hustru; han skulle veta att dela sig mellan båda. — Hans var icke hennes och hennes var icke hans. 
86

   Avståndet mellan Marianne och Börje är milslångt, och för att komma varandra närmare behöver 
Marianne bli en del av livet på gården. Eva Heggestad beskriver i texten ”Konstnärskall och 
hustruplikt — konflikter mellan arbete, kärlek och konst” Fru Marianne som en mönsterroman 
sedd ur 1880-talets kvinnliga författarproduktion.  Främst pekar hon på ett tema som går igen 87

bland majoriteten kvinnliga författare under tiden, nämligen den konflikt som infinner sig mellan 
den traditionella rollen som kvinna, och den moderna, ännu lite svag i kanterna. Heggestad pekar 
också på den skapelseprocess, från objekt till subjekt, som Marianne genomgår under tiden 
romanen fortlöper, och beskriver Mariannes förvandling som ”en kvinnlig skapelseakt och ett 
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kvinnligt identitetsbygge.”  Jag vill påpeka att det är en skapelseakt som utförs helt och hållet 88

efter hennes makes idealbild av en kvinna. Denna skapelseakt tar sin början efter att Marianne 
och Börjes äktenskap efter en tid prövas efter upptagandet av en, av Benedictsson kallad, 
”flirtation” mellan Marianne och Börjes barndomsvän Pål. När Pål anländer till gården för en längre 
vistelse blir Marianne och Börjes äktenskap lättre, Pål blir en brygga mellan de två makarna i 
väntan på att Marianne börjar delta i gårdslivet. Om kvällarna spelar Börje och Pål schack i 
timtals, och Marianne sitter i en fåtölj intill och betraktar dem. Snart börjar en tyst samförstånd 
bildas mellan Marianne och Pål.


Det hade skett utan en rörelse, utan en ändring i dragen. Det hade kommit som en kvävande, njutningsrik 

skärmsel, det var att gå på hemliga, brottsliga vägar, bekänna och ingenting säga, skänka och ingenting 

medgiva. Hon skulle velat vända bort sina ögon, men hon kunde det icke, han höll dem kvar med våld, 

tvingade hela hennes varelse att gå upp i dem och ge sig hän. Hon kände hur de förlorade sin 

motståndskraft, hur de blevo djupa, brännande, lidelsefulla som hans. Det var att förtäras och förtära; det 

fanns varken tid eller rum. 
89

   Flirtationen eskalerar i en kyss, och när Pål dagen därpå reser bort i affärer får Marianne tillfälle 
att reflektera över sitt svärmeri. Hon landar i en känsla av förvirring och skuld. Förvirring över de 
känslor hon hyser för Pål, och skuld gentemot Börje. Orden ”Älska en, älska en”  blir nästan som 90

ett mantra Marinne upprepar för sig själv, fram till att hon är redo att leva efter dem. 

   När Marianne berättar för Börje om sin förälskelse i Pål börjar en långsam botgöring där 
Marianne förstår att den enda vägen till försoning är att bli en del av livet på gården på allvar. Det 
är här som hennes identitetsbygge tar sin början. Hon börjar väva dukar — för att hon vet att 
Börje vill ha en hustru som gör just det. Hon byter ut sina vita förkläden med spetskant mot 
grövre, randiga — för att Börje tycker om dem mer. Förvandlingen sker drastiskt, och när 
Marianne kliver ut genom dörren, ut på gården och beslutar sig för att efter egen hand uppbåda 
en trädgård, blir det ett kvitto på att hennes resa från bortskämd och passiv överklassflicka till 
handlingskraftig kvinna är klar. Hon har gått från objekt till subjekt, helt i enighet med 
kvinnoempaciaticonen linje. Förvisso rättad efter sin makes bild av en kvinna, något som ur en 
feministisk synvinkel känns svårt att acceptera idag — men många gånger mer självständig än 
tidigare.

  Resultatet av denna skapelseprocess, i äktenskapets och familjelivets tecken, blir tillsist en 
försoning med Börje. När Marianne börjar deltaga i det dagliga arbetet och livet på gården, finner 
de varandra i en gemenskap; en gemenskap som blir fundamentet för deras fortsatta äktenskap. 
Här ser vi att Victoria Benedictsson närmar sig Sophie Adlersparres program för ”det etiska 
äktenskapsidealet”, som Adlersparre själv kallade det; med ”personlig lifsgemenskap” som 
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absolut grundspelare i äktenskapet.  Att Marianne avvisar Pål när han återkommer från sin resa 91

och därmed väjer för en utomäktenskaplig sexuell relation med honom kan också härröras till den 
borgliga kvinnorörelsens äktenskapsideal, där absolut trohetskrav gällde för båda makarna. 
Grundidén ligger i att det erotiska begäret skulle underordnas den högre upphöjda kärleken, och 
trohet var därför ett villkor för att äktenskapets giltighet.  Detta var motsatsen till den friare 92

sexualmoralen som vänstern framförde, där man ansåg att monogami inom äktenskapet inte 
nödvändigtvis var något att sträva efter.   
93

   I Victoria Benedictssons dagboksanteckningar verkar det också som att hon bottnar i, om inte 
just Adlersparres äktenskapsideal, åtminstone i gemenskapen som grunden till äktenskaplig 
lycka. I november 1884 nedtecknar hon i dagboken: ”Gemensamt arbete och gemensamma 
intressen är det enda som garanterar kärlekens varaktighet. Jag menar icke gemensamma 
penningar, möjligen gemensamma barn. Men säkert gemensamma farhågor och gemensamma 
förhoppningar, med ett ord: ett gemensamma mål att strävfa för.”  Under arbetet med Fru 94

Marianne skaffar sig Victoria Benedictsson dessutom personlig erfarenhet av den fria kärleken, 
och det gör hon tillsammans med dess främsta förespråkare, Georg Brandes. I 
dagboksanteckningarna varvas kommentarer om skrivprocessen med rapporter från Brandes 
besök på hennes hotellrum i Köpenhamn. Samtalsämnena är ofta litteratur eller Brandes 
kvinnoaffärer. Efter en tvåårig, skakig relation där ett misslyckat samlag blir den sista dödsstöten 
avfärdar Victoria Benedictsson definitivt den fria kärleken som livsval. Först resonerande; ”I 
äktenskapet kan finnas möjligheter till lycka; i en fri kärleksförbindelse aldrig.”  Sedan i mer 95

upprörda tongångar: ””Fri kärlek" har förgiftat mitt lif — kärlek? — hvilket namn för en sådan 
sak!”  Detta blir det slutgiltiga fördömandet av vänsterns, och Det unga Sveriges, fria 96

sexualmoral, bara några knappa månader innan dagboksanteckningarna upphör.


Två kvinnoporträtt 

   Precis som vi kunde se i Pengar, går det här att urskilja två olika kvinnoporträtt som Victoria 
Benedictsson återkommer till. Två kvinnoroller med olika attribut, nämligen intellektuell eller 
sexuell; Selma har konstnärliga ambitioner och törstar efter bildning, i hemmet har hon ett eget 
litet bibliotek med böcker hon själv valt ut. Hennes kusins fru Elvira vill behaga sin man. När vi i 
Fru Marianne presenteras för Marianne möter vi en självcentrerad ung kvinna vars främsta tillgång 
är hennes skönhet, med drömska föreställningar om svärmerier och kärlek, färgade av franska 
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kärleksnoveller. Selma presenteras som ett subjekt, Elvira och Marianne objekt; Mariannes 
kärlekseskapad med Pål cementerar bilden av henne som ett könsobjekt. 

Det yttre spelar också en roll — Selma, i rollen som intellektuell, beskrivs som ”ful”, medan Elvira 
och Marianne, i rollen som sexuella, porträtteras som vackra. Marianne får kompensera sin 
bristande inre utveckling med att klä sig i beslöjande klänningar för att göra intryck på Pål. 

   Det oförenliga i dessa roller är intressant att stanna upp vid; Victoria Benedictsson radar upp 
sina kvinnliga gestalter på en sexuell värdeskala, där Selma och Marianne är motpoler. Varför 
förmår inte Victoria Benedictsson skildra en modern kvinna med tillgång till både intellekt och 
sexualitet? Ebba Witt-Brattström menar att sådana erfarenheter knappast kan ha varit vanliga i 
1800-talets Norden.  Men jag menar också att Victoria Benedictssons kluvna självbild spelar en 97

roll i dessa gestaltningar. Hennes främsta identifikation finner hon i yrket som författare, som 
intellektuell; sexualiteten har hon sedan länge brutit upp med. Likt Selma har hon funnit de 
äktenskapliga förhållandet till sin man omöjliga att genomföra, och i teorin lever hon som 
frånskild. Sexualiteten får i romanerna stå som ett annat slags livsval, en annan slags kvinna; en 
naiv kvinna, likt Marianne. Det är i kombinationen mellan dessa kvinnoroller vi finner den verkligt 
moderna kvinnan; en självständig samhällsindivid som också har full tillgång till sin sexualitet.  

   Av debattörerna mottogs Fru Marianne främst som ett konservativt inlägg i debatten.  När 98

Selma lämnar äktenskapet för att själv utforma sitt liv efter sina villkor, stannar Marianne med sin 
make och väljer att växa in i rollen som god hustru och mor. Benedictsson ansågs därmed 
försvara äktenskapet som en nödvändig institution. Frågan vi ställer oss blir då — har Victoria 
Benedictsson övergett äktenskapskritiken för att bli en äktenskapets försvarare?

   Det jag anser att Benedictsson gör är att utforska olika möjligheter och varianter av kvinnligt 
självförverkligande. För Selma sker det utanför äktenskapet, genom utbildning och arbete. För 
Marianne är det en mer långsam emancipation inom äktenskapet och familjelivets ramar. 
Gemensamt för dem båda är att det är genom arbetet som kvinnan finner vägen för 
självständighet, och går från att vara ett objekt till att vara ett subjekt. Det är den linjen som jag 
anser att Victoria Benedictsson håller genom de två romanerna, nämligen självständigheten 
främst. Utbildning och jämbördig uppfostran, arbete som ger försörjning och därmed ett 
oberoende, som i sin tur ger möjlighet till självförverkligande på sina egna villkor för att till sist 
landa i en självständighet. 
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Slutsats och sammanfattning 

I min läsning av Victoria Benedictssons två äktenskapsromaner anser jag mig kunna knyta 
romanernas innehåll till den nordiska sedlighetsdebatten på flera punkter. Det står klart för mig att 
Benedictsson, till skillnad från många andra samtida författare, inte skrev sina verk tänkta som 
rena inlägg i sedlighetsdebatten; men att hon är färgad av den diskussion som fördes går inte att 
förneka. De teman hon väljer för sina romaner står alltför nära den pågående samhällsdebatten för 
att hon på något sätt kan undvika att ta ställning till den. I Pengar är det främst äktenskapskritiken 
och kvinnans ekonomiska situation som är framträdande; resonemangspartier, tidiga giftemål utan 
en chans att först finna sig till rätta i själv, kvinnans begränsade möjlighet till utbildning och betalt 
arbete, och hur de därmed var utelämnade till äktenskapet som enda väg till försörjning. Under 
arbetet med Fru Marianne fortsätter sedlighetsdebatten att föras framåt, och Victoria 
Benedictsson hinner samla sina tankar. I enighet med debatten skiftar hon fokus från 
äktenskapskritik till en kvinnas uppfostran och hennes utveckling från objekt till subjekt. 
Problematiseringen av den (borgerliga) kvinnliga uppfostran som Victoria Benedictsson snuddar 
vid i Pengar, utvecklar hon i Fru Marianne där hon låter Marianne genomgå en omskolning som 
heter duga, och på köpet också vinner självständighet och äktenskaplig lycka. 

   Gällande Victoria Benedictssons personliga ställning inom sedlighetsdebatten är det omöjligt att 
placera henne i något av de läger som går att urskilja i debatten, vars ståndpunkter jag redogjort 
för: det vänsterorienterade Det Unga Sverige, dit hennes författarskap brukar räknas, och den 
borgerliga kvinnorörelsen, med Sophie Adlersparre och Fredrika Bremer-förbundet som 
förgrundsgestalter. Hennes åsikter är många gånger motsägelsefulla och oenhetliga, både om 
man ser till hennes litterära produktion och hennes privata dagboksanteckningar. I Pengar framför 
hon skarp kritik mot äktenskapet, men hon kan inte heller ge sig hän åt vänsterns krav på ”fri 
kärlek”, allra minst efter att hon fått erfara den själv. I striden om den institutionaliserade 
dubbelmoralen stannar Victoria Benedictsson vid den manliga röstens skuldbeläggande av 
kvinnan, men i romanen kritiserar hon resonemangsgiftermålet som ännu en form av prostitution. I 
Fru Marianne verkar hon allt mer ty sig till den äktenskapsbevarande linjen och ”det etiska 
äktenskapsidealet”, samtidigt som hon håller den radikale Strindberg om ryggen i uppståndelsen 
kring Giftas. Ytterligare en motsättning kan sägas ligga i hennes vägran att uttala sig offentligt om 
sin syn på äktenskap och sexualitet, och hur ivrigt dessa ämnen avhandlas i dagböckerna.

   I sedlighetsdebatten hamnar Victoria Benedictsson mellan stolarna, och debatterar utifrån en 
tredje ståndpunkt. Hon är inte vänsterradikal, hon är inte en kvinnosakskvinna. Absolut 
nödvändigt för Victoria Benedictsson är, att hon är sin egen. Kvinnlig självständighet är den röda 
tråden som som löper genom både Pengar och Fru Marianne, jämte ett undersökande av 

kvinnans villkor för självförverkligande. I Pengar står det klart att självförverkligandet måste ske 
utanför äktenskapet; Selma lämnar sitt äktenskap med patron Kristerson för att tillsist förverkliga 
sin längtan efter utbildning. I Fru Marianne är det inom äktenskapet som Marianne vinner 
självständighet, efter att ha tagit ett snedsteg i form av en flirtation med Börjes bästa vän Pål. Det 
blir starten på en mer försiktig emancipationsakt inom äktenskapets ramar, där Marianne tar 
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steget från objekt till självständigt subjekt. Gemensamt för både Selma och Marianne är att det är 
genom arbetet som självförverkligandet sker. Och det är den linje jag anser att Victoria 
Benedictsson framför i sedlighetsdebatten, i en tredje ståndpunkt — självständighet bör vara det 
främsta fundamentet i en kvinnas liv, och det är utbildning, arbete och möjligheten till att försörja 
sig själv som är den enda vägen dit.
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