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”Vi människor är mal endast; och kulturen är den låga som skall avsveda våra vingar.” 

    – Victoria Benedictsson, Fru Marianne 

 

”It has been known for some time that people who live beside a tree or with a cat, or tend a 

garden or a horse, gain some sense of themselves, of their own cycles of growth and decay, 

and of their emotional ebbs and flows that are unavailable to the inhabitants of concrete tower 

blocks.” 

  – Terry Gifford    
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Inledning 

Pastorala ideal frodas ofta i tider av urban kris, eller under perioder som kallas dekadenta, 

eftersom sådana tider kännetecknas av att traditionella former och ritualer i samhället har 

blivit otillräckliga men fortfarande används av flertalet människor i brist på alternativ.1 Ett 

resultat av detta är en allmän känsla, ofta bland priviligierade och intellektuella, av att världen 

är ohanterlig, obegriplig och dömd att gå under. De som har en möjlighet att fly börjar se sig 

om efter platser att gömma sig från den stundande apokalypsen. En sådan flykt kan vara till en 

tillsynes paradisisk tillvaro på landet. 

     Det var under 1800-talet – det industriella genombrottets århundrade – som de radikalt 

förändrade villkoren för många människor på områden som kultur, politik och ekonomi ofta 

skapade känslor av alienation och urartning. På många håll i Europa formulerades 

civilisationskritiska och pastorala ideal som ett alternativ till moderniseringsprocessen med 

visioner om en lantlig tillvaro långt från den moderna stadens brister. Så även i Sverige. Hit 

kom det industriella genombrottet först mot slutet av århundradet. Under 1880- och 1890-

talen, när problem sattes under debatt, var det många som tvivlade på att den nya tiden 

verkligen var en tid för det goda livet. Andra forskare har uppmärksammat dessa drag hos 

författare som August Strindberg, Verner von Heidenstam och Viktor Rydberg.2 Jag ämnar 

med denna uppsats ansluta Victoria Benedictsson (1850-1888) till skaran av 

moderniseringskritiker i 1880-talets Sverige, genom att visa hur romanen Fru Marianne 

skildrar pastorala ideal och försöker att finna ett alternativ till den samtida utvecklingen.  

  

Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att analysera pastorala ideal i romanen Fru Marianne ur ett 

ekokritiskt perspektiv för att ta reda på vad en rural ”lantlig” miljö betyder för karaktärerna 

Börje, Pål och Marianne och hur de hanterar en eventuell konflikt mellan natur och kultur.  

     Aktuella problemformuleringar är: 

1. Vilka pastorala ideal ger karaktärerna uttryck för? 

2. Vilka pastorala kompositionsmönster går att finna i romanen? 

3. Vad betyder naturen för karaktärerna i boken? 

4. Hur hanterar de en eventuell konflikt mellan natur och kultur, stad och land? 

                                                           
1 Joseph W. Meeker, The Comedy of Survival. Literary Ecology and a Play Ethic (Arizona, 1997), s. 54. 
2 Bland annat Martin Kylhammar i avhandlingen Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och 
Heidenstam (Linköping, 1985) och Andreas Hedberg i avhandlingen En strid för det som borde vara. Viktor 
Rydberg som moderniseringskritiker 1891-1895 (Göteborg, 2012). 
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     Anledningen att detta är intressant att undersöka är att det öppnar upp för en tolkning att 

Benedictsson skildrar ett liv närmare naturen som en lösning på känslan av alienation och 

missanpassning hos det slutande 1800-talets människor, och hur hon med denna skildring ger 

en framtidsorienterad vision av någonting aldrig tidigare prövat, inte bara när det kommer till 

relationen mellan könen, men också i relationen mellan människa och natur. I förlängningen 

av detta innebär det att uppsatsens ärende är att göra en nytolkning av romanen som placerar 

den bland andra romaner från samma tidsperiod som behandlar liknande pastorala 

kompositionsmönster.  

 

Material 

Fru Marianne publicerades år 1887 och var Benedictssons andra och sista roman.3 Den 

utspelar sig i 1880-talets Skåne och skildrar borgarflickan Marianne Björks utveckling från 

förslöat stadsbarn till huslig bondhustru med solbrända händer. I romanens början bor 

Marianne hos sina föräldrar och tillbringar dagarna med att läsa romaner liggandes i sin 

schäslong, när hon inte dansar på baler ”som ingen annan flicka i staden, lätt, mjukt, 

graciöst”. (s.17)  

     När hon får ett friarbrev från lantbrukaren Börje Olsson blir hon måttligt förtjust, men hans 

förmögenhet gör honom till ett gott parti både i hennes och föräldrarnas ögon. Efter bröllopet 

flyttar Marianne till Börjes gård på Tomtö. Men när smekmånadens tid är förbi blir livet på 

gården en besvikelse för henne, och det visar sig att Börje inte är den lord Rochester hon 

önskat ”tämja med mjuka armar”. (s.18) Deras brist på gemenskap leder till ett åtskilt liv där 

Marianne fortsätter läsa sina romaner medan Börje är upptagen med sitt arbete. 

     När Börjes barndomsvän Pål Sandell en dag dyker upp på Tomtö tycks Mariannes liv ta en 

vändning i positiv riktning. Pål representerar allt vad Marianne begär – han är berest, älskar 

konst och litteratur och har likt henne en fäbless för det vackra i livet, ”ett slags sjukligt 

uppdriven skönhetskult”. (s.162) De inleder en ”flirtation” som inte sträcker sig längre än till 

blickar och att Pål kysser Marianne bakom örat. Men när Pål återvänder till Tomtö efter en 

kortare resa avslutar Marianne deras relation och ber honom att återigen åka därifrån. Hon har 

fått reda på att hon är gravid med Börjes barn, vilket fått henne att nu vilja ta ansvar för sitt 

liv. Här börjar Mariannes förvandling.  

                                                           
3 Victoria Benedictsson, Fru Marianne (Malmö, 2015 [1887]). I denna utgåva har det gjorts en del språkliga 
ingrepp med avsikt att göra den så tillgänglig som möjligt för nutida läsare. Det rör sig t.ex. om moderniseringar 
av verbens böjning, att negationen ”icke” konsekvent ersätts med ”inte” och pronomenet ”I” med ”ni”. Dessa 
ingrepp förändrar inte romanen i sig självt, och därför anser jag det berättigat att använda denna utgåva i min 
uppsats. Fortsättningsvis citeras alltid från denna utgåva, och jag hänvisar med sidnummer inom parentes.  
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     När barnet är fött och Börje vill döpa honom till Pål känner sig Marianne nödgad att 

berätta sanningen om varför hon aldrig kan tänka sig det namnet till sonen. Börje blir djupt 

sårad av vad han får veta, och låter Marianne förstå att deras samvaro ska fortsätta som 

vanligt för barnets skull men att det kommer krävas tid att bearbeta detta. Marianne börjar en 

slags botgöring genom att delta i olika arbetsuppgifter på gården för att återigen nå fram till 

Börje. Hon anlägger en trädgård och lär sig att väva, och byter balklänningarna mot grova, 

randiga förkläden. Trots att målet för Marianne någonstans var att höja sig i Börjes ögon, 

innebär hennes nya tillvaro och verksamhet på gården att hon uppnår självständighet och 

mening i livet. När nyheten om Påls självmord når dem är sämjan mellan dem nästan 

återställd. Det är hos Börjes mor, någon Marianne symboliskt nog inte har fått träffa förrän 

nu, han slutligen frågar henne om hon vill ”vara två om allting? – två att se och uppfatta och 

döma och läsa, två att hjälpa varandra i allt?” (s.311)  

 

Teori & metod 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för pastoralbegreppets mer generella betydelse 

inom litteraturvetenskapen. Därefter introduceras de för uppsatsen grundläggande begreppen 

pastorala ideal och pastoralt kompositionsmönster. Jag kommer därefter att ge en kort 

presentation av ekokritiken och motivera mitt val av litteraturteori till undersökningen av Fru 

Marianne, framförallt varför jag har valt att analysera pastorala ideal utifrån ett ekokritiskt 

perspektiv. Avslutningsvis följer en kort redogörelse för uppsatsens metod. 

 

Pastorala ideal 

Terry Gifford urskiljer tre typer av pastoral: för det första den specifikt litterära traditionen, 

med rötter i det antika Alexandria, som involverar en reträtt från staden till landsbygden, 

vilken blir en viktig poetisk form i Europa under renässansen.4 För det andra den litteratur 

som skildrar landet med en implicit eller explicit kontrastering gentemot staden, en litteratur 

som blir vanlig under romantiken när dessa kontraster blev relevanta för fler människor än 

någonsin tidigare på grund av industrialisering och massurbanisering. Och för det tredje i 

nedsättande bemärkelse där pastoral inbegriper en idealisering av livet på landet som frånser 

det arbete och de umbäranden detta ofta innefattar i verkligheten.  

                                                           
4 Terry Gifford,  Pastoral (New York, 1999), s.1f. 
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     Enligt Martin Kylhammar är ett pastoralt ideal ett begrepp som används i syfte att 

karakterisera och identifiera en ideologi.5 Genom att ta avstånd från den moderna 

civilisationen kännetecknas ett pastoralt ideal av att det förknippar det goda livet med ett liv i 

närheten av natur och landsbygd. Följden, menar Kylhammar, är att det dominerande temat 

inom pastoral ideologi är en konflikt mellan natur och kultur. Viktigt att poängtera är att det 

positiva alternativet till den ”i överkultur urartad[e] civilisation[en]” inte befinner sig i 

naturen, utan närmare.6 Det pastorala idealet söker en förening av natur och kultur, och intar 

därmed en mellanposition. Under 1800-talet, skriver Kylhammar, likställs idealet med t.ex. 

landsbygden, jordbruket eller byn; någonting som befinner sig mellan naturen och 

civilisationen. Kylhammar definierar sålunda ett pastoralt ideal på följande sätt: 

 
Ett pastoralt ideal utgör en kritik av en moderniseringsprocess som förvandlat kulturen till en 

övercivilisation. Ett pastoralt ideal formulerar i stället villkoren för ett gott liv som ett liv närmare 

naturen och i termer av en kompromiss mellan natur och kultur.7  

 

Kylhammar betonar att pastorala ideal lika gärna kan vara utvecklingsoptimistiska som 

utvecklingspessimistiska, med andra ord långtifrån alltid nostalgiska. När det förgånga, i 

likhet med samtiden, uppfattas som undermåligt kan det pastorala idealet representera 

någonting nytt som tidigare aldrig prövats. Med det sagt har pastorala ideal en inneboende 

sårbarhet eftersom de ligger i strid med den faktiska samhällsutvecklingen.  

     För att ytterligare definiera begreppet skiljer Kylhammar mellan fyra huvudtyper av 

pastorala ideal: den politiska pastoralen som betraktas som realiserbar, är framtidsinriktad 

och för en diskussion kring vilka samhälleliga förutsättningar som krävs för att det pastorala 

idealet ska bli verklighet. Den tragiska pastoralen ser däremot idealet som omöjligt att 

förverkliga och blir tragisk just för att den är medveten om att ett gott liv endast uppnås i en 

pastoral miljö men att det livet aldrig kan bli verklighet. Den tekniska pastoralen som 

betraktas som realiserbar, är framtidsinriktad och finner medlet för att förverkliga det 

pastorala idealet i tekniken. Syntesen mellan natur och kultur kan bli verklighet när samtidens 

urbanisering och industrialisering övervunnits med hjälp av teknik och vetenskap. Slutligen 

den sentimentala pastoralen som också den söker det goda livet i en tillvaro närmare naturen 

men som bara ger uttryck för en känsla av missnöje. Känslan analyseras inte för att förstå vari 

                                                           
5 Martin Kylhammar, Maskin och idyll. Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam (Linköping, 
1985), s. 21. I sin avhandling använder Kylhammar begreppen pastorala ideal och pastorala 
kompositionsmönster när han analyserar Strindbergs och Heidenstams uppfattning av teknik och teknisk 
utveckling. Det är delvis från detta verk jag hämtat inspiration till min uppsats.   
6 Ibid., s. 13. 
7 Ibid., s. 14. 
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missnöjet består eller om det går att skingra. Sentimentaliteten består i just detta avslut vid 

känslan ”av vad som antas vara ett utbrett missnöje”.8 

 

Det pastorala kompositionsmönstret 

Ett pastoralt kompositionsmönster är ett begrepp avsett att beskriva och karakterisera en 

litterär text.9 Kylhammar väljer i sin avhandling att använda sig av detta begrepp för att 

undvika en sammanblandning med definitonen av pastoral som en litterär genre vilket, menar 

han, leder tankarna till ett speciellt stoff, herden och landsbygdslivet. Att tala om ett pastoralt 

kompositionsmönster leder tydligare associationerna till en texts strukturella egenskaper, 

snarare än stoffliga.  

     Kylhammar använder David M Halperins definition av en pastoral text, ur hans Before 

Pastoral (1983), som underlag i sin diskussion av hur han använder begreppet, vilket 

utmynnar i fyra kriterier: 

1.   ”Pastoral är den term vi använder för att beskriva den litteratur som ursprungligen handlat om herdar 

och deras liv i en lantlig miljö, men som i modern tid behandlar personer vars verksamhet och liv utgör en 

kontrast till civilisationens mer avancerade livsformer.”10  

 

Herdens roll har med andra ord ersatts av andra litterära figurer, som t.ex. bonden eller barnet, 

men med samma kontrasterande funktion som tidigare herden.   

2.  ”Med det pastorala kompositionsmönstret framträder en öppen eller dold konflikt mellan de värden som 

förknippas med det pastorala landskapets goda liv och de som hör samman med en omgivande civilisation 

och en hotande natur. Resande mellan eller flykten från dessa arenor – det pastorala, det överciviliserade 

och det primitiva – är vanligt förekommande och ger utrymme åt en diskussion av 

moderniseringsprocessens innebörd.”11  

 

Kylhammar framhåller det pastorala kompositionsmönstrets förmåga att åskådliggöra 

moderniseringsprocessens positiva och negativa följder, t.ex. genom att låta den pastorala 

textens huvudperson resa mellan de tre arenorna. När Kylhammar talar om resan, flykten och 

återvändandet som konstitutiva pastorala drag är det samma sak som när Terry Gifford 

framhåller att ett grundläggande mönster för en pastoral text är ”the retreat and return 

cycle”.12 Gifford skriver att reträtten kan innebära en flykt från ett komplext samhälle, eller ett 

utforskande av det. Reträtten fungerar då som ett verktyg för att reflektera över samtiden 

vilket stämmer överrens med vad Kylhammar skriver om resan eller flykten som ett sätt att 

diskutera vad moderniseringsprocessen innebär.  

                                                           
8 Kylhammar, s. 20. 
9 Ibid., s. 21. 
10 Ibid., s. 25. 
11 Ibid., s. 25. 
12 Jmf Kylhammar s. 23-24 med Gifford s. 1. 
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3.  ”I det pastorala kompositionsmönstret markeras en kontrast mellan en svårbemästrad och gåtfull 

verklighet och textens framställning av denna verklighet som om den vore harmonisk, meningsfull och 

begriplig. Pastoralen är en medvetet skapad myt avsedd att tydliggöra en konflikt mellan vad livet borde 

vara och vad det i verkligheten är.13 

 

Detta tredje kriterium kan betraktas utifrån Giffords beskrivning av en typ av pastoral som, i 

nedsättande bemärkelse, innebär en idealisering av livet på landet och därmed bortser från 

verklighetens faktiska förhållanden. Om man står inför en sådan skildring kan det vara bra att, 

som Kylhammar påpekar, fråga sig vilken funktion en sådan verklighetsfrämmande illusion 

har i texten.  

4.  ”En text måste uppfylla minst två av dessa villkor för att vi skall säga att den präglas av ett pastoralt 

kompositionsmönster.”14   

 

Det här kriteriet är endast ett påpekande som tydliggör vad som krävs för att en text kan sägas 

utmärkas av ett pastoralt kompositionsmönster. 

 

Ekokritik 

Det var på 1990-talet som ekokritiken blev en erkänd rörelse och etablerad teoribildning inom 

litteraturvetenskapen. Enskilda forskare som sedan 1970-talet utvecklat en ekologiskt 

medveten kritik av litteratur kunde nu sägas tillhöra en utpräglad teoribildning och skola. 

Genombrottet kom med publiceringen av antologin The Ecocritical Reader från 1996 

redigerad av Cheryll Glotfelty och Harold Fromm. I förordet ger Glotfelty en kortfattad 

definition av ekokritik som studiet av relationen mellan litteraturen och den fysiska 

omgivningen.15 Hon utvecklar med att betona teorins grundläggande premiss: den mänskliga 

kulturen är sammankopplad med den fysiska världen, påverkar den och blir påverkad av 

den.16 Ekokritiken berör således mötet mellan natur och kultur, i synnerhet språkets och 

litteraturens kulturella artefakter.  

     Ekokritikern Richard Kerridge definierar teoribildningen som litterär kritik ur en 

miljöaktivists (environmentalists) synvinkel där texter utvärderas utifrån deras eventuellt 

skadliga eller gynnsamma effekt på miljön.17 Han fortsätter: 

Beliefs and ideologies are assessed for their environmental implications. Ecocritics analyse the history of 

concepts such as ‘nature’, in an attempt to understand the cultural developments that have led to the 

present global ecological crisis. Direct representations of environmental damage or political struggle are 

                                                           
13 Kylhammar, s. 25. 
14 Ibid., s. 25. 
15 Cheryll Glotfelty, Harold Fromm, The Ecocriticism Reader (Athens, 1996), s. xviii. 
16 Ibid, s. xix. 
17 Richard Kerridge, ”Environmentalism and ecocriticism”, Literary Theory and Criticism (Oxford, 2006), red. 
Patricia Waugh, s. 530. 
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of obvious interest to ecocritics, but so is the whole array of cultural and daily life, for what it reveals 

about implicit attitudes that have environmental consequences.18 

 

Att studera litteratur kan med andra ord vara ett medel för att förstå hur människans 

förhållningssätt och attityder till naturen lett fram till dagens klimatkris. Ekokritikern är 

intresserad inte bara av inställningen till naturen som författaren uttrycker, men också av hur 

en text skildrar inbördes förhållanden mellan det mänskliga och det icke-mänskliga, och 

mellan olika delar av det icke-mänskliga.  

     I Pastoral (1999) diskuterar Terry Gifford vad framväxten av ekokritiken inom fältet för 

litteraturvetenskap betyder för vår förståelse av pastorala texter.19 Medveten om det ohållbara 

i vårat tidigare förhållningssätt till naturen beskriver Gifford en ny rörelse som söker definiera 

en pastoral som undviker idealisering i sitt försök att hitta en diskurs som både kan hylla och 

ta ansvar för naturen. Han framhåller Lawrence Buell som en del av denna rörelse. Buell 

beskriver ekokritiken som det senaste skiftet i samtida pastoral ideologi. 

As this ecocentric repossession of pastoral has gathered force, its center of energy has begun to shift 

from representation of nature as a theater for human events to representation in the sence of advocacy of 

nature as a presence for its own sake.20    

 

Enligt Gifford betyder det här att vi nu visar ett lika stort intresse för själva miljön där 

pastoralen utspelar sig – landet, landsbygden – som dess förvisade invånare, och ett lika stort 

intresse för deras samspel med naturen som vad de tar med sig tillbaka. Ett skifte av fokus har 

sålunda inträffat.  

     I en ekokritisk läsning av pastorala texter är landet eller landsbygden inte bara en litterär 

konvention, det är den verkliga världen vilken vi bebor, en uppfattning som skiljer sig från 

tidigare forskares syn på pastorala texter. Kylhammar skriver: ”i pastoralen är landsbygdens 

eller naturens främsta funktion inte att vara sig själv nog, utan att utgöra en kontrast till 

någonting annat.”21 Detta innebär motsatsen till vad Gifford och Buell skulle kalla ”a mature 

environmental aesthetics”.22  

                                                           
18 Kerridge, s. 530. 
19 Gifford, s, 146f. 
20 Jag citerar från Gifford, s. 148. 
21 Kylhammar, s. 23. 
22 Gifford, s.147ff. Gifford använder Buells diskussion, som han för i början av sin bok The Environmental 
Imagination, av vad han kallar för ”pastoralism”, den pastorala impulsen i reträtt och återvändande som 
fortsätter att definiera den litterära skildringen av naturen. Enligt Buell kommer pastoralism att spela en stor 
roll i försöket att utveckla ”a mature environmental aesthetics”, trots de uppenbara utmaningarna i att motstå 
impulsen. Gifford tar fasta på Buells uttryck när han myntar begreppet ”post-pastoral” för en litteratur med ett 
omdanande förhållningssätt till pastoral, där återvändandet till staden inte sker alls, eller problematiseras för 
att finna en mer hållbar lösning för vårt sätt att leva.      
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     I min egen läsning av Fru Marianne begagnar jag mig av ett ekokritiskt perspektiv utifrån 

vilket jag frångår Kylhammars uppfattning att naturen enbart är ett medel för att förmedla en 

ideologi. Istället vill jag, som ett led i att fördjupa förståelsen av hur relationen mellan 

människa och miljö gestaltat sig, betrakta landsbygden där romanen utspelar sig och jorden 

karaktärerna brukar som att de existerar för sin egen skull, med insikten om vårt beroende av 

naturens och planetens fortlevnad.  

     Jag kommer således undersöka vilka pastorala ideal romanen ger uttryck för genom att 

analysera tre av karaktärerna. Kylhammars definition av ett pastoralt ideal och hans fyra 

huvudtyper av pastorala ideal, samt de fyra kriterier för att beskriva ett pastoralt 

kompositionsmönster han skisserar med inspiration från Halperin, kommer att utgöra den 

metodologiska grunden för undersökningen.  
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Tidigare forskning 

När Fru Marianne nådde sin publik på 1880-talet uppfattades den som konservativ, något 

som av vissa välkomnades positivt. Bland annat menar Carl David af Wirsén i en recension av 

romanen att den är en ”motvigt mot alla de tokerier, som nu så ofta hvimla i romaner”.23 

Tokerierna han syftar på lär vara den mall för ”det moderna genombrottets 

emancipationstörstande kvinnogestalt” som Henrik Ibsen målade upp när han i pjäsen Et 

Dukkehjem (1879) lät Nora lämna man och barn för ett liv i frihet bortom det borgerliga livets 

begränsade tillvaro för kvinnor, en mall som upprepades och varierades av flertalet 

författare.24 ”Indignationslitteraturen” blev ett aningen nedsättande begrepp i den 

könspolitiska debatten mot slutet av 1800-talet för en litteratur som visade kvinnans ohållbara 

situation i äktenskapet och i kvinnorollen. Fru Marianne, som delvis skildrar ett äktenskap i 

kris, placerades av samtida kritiker inom denna fåra och tolkades därefter.25 När Marianne 

inte lämnar Börje för Pål läste många det som att Benedictsson förespråkade konventionella 

äktenskap. 

     Tolkningen av Fru Marianne som en konservativ roman går att ana också i Arne Melbergs 

mer nutida artikel ”Sexualpolitiken, Fru Marianne och En dåres försvarstal” (1980) där han 

jämför Benedictssons roman med August Strindbergs En dåres försvarstal med utgångspunkt 

i 1880-talets diskussion om sexualmoralen. Han finner att bägge speglar övergången från ett 

öppet patriarkat till ett dolt och kraven på en ny sexualmoral som den övergången för med sig, 

men att författarnas hållning till moralen skiljer sig åt. ”Om Strindbergs sexualprofil betyder 

ett ’ja’ till denna utveckling […] så säger Benedictsson ’nej’.”26 Melberg menar att 

Benedictsson tematiserar de civilisatoriska ”konstanter” som sammanfattar maktens strukturer 

– mellan man och kvinna, huvud och kropp, stad och land – genom att formulera en regressiv 

utopi som möjliggör kvinnans återanpassning till ett funktionellt system. När Benedictsson tar 

ställning för landet och kroppsarbetet, och visar erotikens och gemenskapens oförenlighet, 

tolkar Melberg det som att hon avvisar den borgerliga utvecklingen och idylliserar ett för-

borgerligt tillstånd som får agera motpol till det rådande tillståndet. I min egen läsning av Fru 

Marianne kommer jag att utgå ifrån senare feministiska tolkningar av romanen där Mariannes 

förvärvda självständighet i ett nytt livssammanhang betonas snarare än att fastna i synen på 

                                                           
23 Wirséns recension av Benedictssons Fru Marianne står att finna i Post och Inrikes Tidningar 4 juni 1887. 
Citeras efter Eva Heggestad 2003, s. 68.  
24 Eva Heggestad, En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950 (Stockholm, 
2003), s. 59-60. 
25 Ibid., s. 65ff. 
26 Arne Melberg, ”Sexualpolitiken, Fru Marianne och En dåres försvarstal”, Ord & Bild (1980), s. 65.  
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romanen som regressiv och tillbakablickande. Men Melbergs tolkning av Fru Marianne som 

Benedictssons bestämda avvisande av den borgerliga utvecklingen är intressant för min 

undersökning då jag vill visa hur romanen snarare skildrar ett alternativ till densamma.    

     Ebba Witt-Brattströms och Gunilla Domellöfs artikel ”Romanen om Marianne. Att läsa 

och att skriva sitt livs story” (1981) kan ses som en direkt polemik mot Melbergs artikel ett år 

tidigare. Även Witt-Brattström och Domellöf uppmärksammar romanens regressiva drag men 

tolkar det inte som ett utslag av konservatism utan som ett sätt att kritisera det borgerliga 

samhällets ”kvinnonischer” där valet stod mellan att agera ”å ena sidan andrahands arbetskraft 

i fabrikerna, å andra sidan borgarfru och hemmets lilla vestal”.27 Den agrara kvinnotillvaron, 

menar de, tillhandahåller en produktionsanknuten, synlig identitet och ”möjligheter att 

överskrida det i borgerlig mening passande för en kvinna, genom att hon kan utveckla de 

kreativa möjligheter som […] tycks stå en kvinna till buds enbart i ett patriarkalt liv på 

landet”.28 De påpekar emellertid att det är den estetiska funktionen i rörelsen från staden till 

landet som de finner intressant, inte så mycket frågan om huruvida villkoren var bättre för 

kvinnor i det agrara samhället.   

     Git Claesson Pipping har uppmärksammat att Witt-Brattströms och Domellöfs läsning av 

Fru Marianne var den första som tolkade romanen som feministisk. I sin egen avhandling 

Könet som läsanvisning. George Eliot och Victoria Benedictsson i det svenska 1880-talet – en 

receptionsstudie (1993) fortsätter hon den traditionen. I ett av kapitlen lyfter hon fram likheter 

mellan Fru Marianne och den engelska författaren George Eliots roman Adam Bede, som 

tidigare inte uppmärksammats. Genom en jämförande analys ger hon nytt idéhistoriskt djup 

till Benedictssons roman och breddar bilden av det svenska 1880-talet. Hon uppmärksammar 

att romanen diskuterar aktuella frågor som determinism och evolution, och att den 

tillbakavisar en traditionell och mestadels kristen bild av kvinnan. Claesson Pipping vill dock 

inte läsa romanen som en utopisk skildring. Hon menar snarare att etiketter som utopi är 

likställt med att kalla romanen konservativ, och att en sådan beteckning flyttar Fru Marianne 

till ”de personliga drömmarnas värld” istället för att uppmärksamma romanens radikala idéer 

som placerar den i det svenska åttitalet som en roman som ”sätter problem under debatt”.29   

     Eva Heggestad delar Claesson Pippings uppfattning om att den tidigare feltolkningen av 

Fru Marianne som konservativ skedde på grund av att den lästes som en samtida 

                                                           
27 Ebba Witt-Brattström, Gunilla Domellöf, ”Romanen om Marianne. Att läsa och att skriva sitt livs story”, Ord & 
bild (1981), s. 52. 
28 Ibid., s. 52. 
29 Git Claesson Pipping, Könet som läsanvisning. George Eliot och Victoria Benedictsson i det svenska 1880-talet 
– en receptionsstudie (Diss., Stockholm, 1993), s. 134. 
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kvinnosaksroman. När Marianne inte lämnar Börje för Pål ansåg man ”att en av 

indignationsromanens genrekonventioner spräcktes” vilket ledde till att romanen tolkades som 

”ett avståndstagande från tidens kvinnorörelse”.30 Men till skillnad från Claesson Pipping 

väljer Heggestad att läsa Fru Marianne som en utopisk skildring utan de konservativa 

konnotationerna. I En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 

1850-1950 (2003) menar hon att Benedictssons roman kan knytas till en utopisk tradition där 

den agrara miljön inte behöver representera en nostalgisk längtan till det förgångna utan ses 

som en vision av hur samhället ska gestalta sig. Heggestad betonar att den skildrade 

agrarkulturen erbjuder ”ett alternativ som pekar framåt mot en ett nytt förbund mellan 

könen”.31 Mariannes val att stanna kvar i giftermålet med Börje innebär med andra ord ingen 

återgång till patriarkaliska hierarkier. Enligt Heggestad pekar detta tvärtom fram mot en 

möjlighet där det goda kamratskapet ersätter den traditionella över-/underordningen. Det nya 

paradiset blir ”den plats där kvinnan inte längre är underställd mannen utan i stället har en 

plats vid hans sida”.32  

     Heggestad är också den, mig veterligen, första forskaren att placera Fru Marianne inom 

den så kallade sekelslutsdekadensen. Två aspekter i romanen menar hon talar för en sådan 

läsning: skildringen av Pål Sandells och, inledningsvis, även Mariannes dekadenta 

livshållning, och den ambivalens och osäkerhet hon framhåller ryms inom romanen. 

Heggestad hänvisar till Johan Lundbergs beskrivning av dekadensen som fenomen, att den var 

ett utslag av det moderna medvetandet som präglades av ”den ambivalenta hållningen till 

moderniteten […] som å ena sidan yttrar sig i en längtan efter stabilitet och som å andra sidan 

önskar bejaka de krafter som löser upp de fasta normerna och värdena”.33 Hon menar att det 

är dessa krafter som sätts ur spel i Fru Marianne när de förlegade traditionerna i förhållande 

till det moderna och progressiva, liksom motsättningen mellan land och stad, löses upp. 

Romanens dekadenta drag kommer att uppmärksammas även i min uppsats, och Heggestads 

synpunkter blir därför en viktig utgångspunkt. 

     Mitt bidrag till forskningen om Fru Marianne är en djupare förståelse för de pastorala 

ideal romanen ger uttryck för, vilket placerar den i en kontext bland andra författare från 

samma tid som likt Benedictsson utforskade lantliga alternativ i en tid av framväxande 

modernitet. Med hjälp av ett ekokritiskt perspektiv på pastoral kan jag visa på romanens 

visionärt hållbara skildring av naturen och på så sätt betona dess aktualitet för moderna läsare.   

                                                           
30 Claesson Pipping, s. 134. 
31 Heggestad, s. 71 
32 Ibid., s. 81. 
33 Ibid., s. 72. 
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Analys 

Analysdelen består av tre avsnitt där jag i varje avsnitt utgår ifrån en av karaktärerna Börje, 

Pål och Marianne i undersökningen av romanens pastorala ideal. Det blir emellertid aktuellt 

att låta diskussionen av karaktärerna gå in i varandra – aspekter hos Börje kan med andra ord 

komma att uppmärksammas i avsnittet som utgår ifrån Pål. En jämförelse mellan karaktärerna 

har också visat sig givande för att lyfta olika pastorala ideal som skiljer sig åt. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion där jag sammanfattar resultaten och placerar dem i ett större 

sammanhang. 

 

Börje 

När läsaren först stiftar bekantskap med Börje Olsson är det med hans egna ord. I 

brevkorrespondensen med Marianne Björk, där han kortfattat och rättframt framlägger sitt 

frieri, lyser hans egen syn på sig själv tydligt fram mellan raderna. Han är bondsonen som 

skyller sina svårigheter i att uttrycka sig på ”bondblygheten”. Att han aldrig fick studera för 

sin far är ingenting han sörjer då han alltid känt sig ”född att bruka jorden”, något annat yrke 

än lantbrukare tycks aldrig ha varit ett alternativ (s.15):  

 

Det riktigt ligger en i kroppen, när man som jag vuxit upp vid jordbruk. Att inte så och skörda, att inte ha 

kor och hästar, det skulle vara för mig som att inte leva. (s.15) 

 

Börje är den typ av litterär figur som ersatt herden från de tidigaste formerna av pastoral. 

Uppvuxen på landet upplever han sig som ett med naturen, och bristen på vidare utbildning 

har gjort honom obekant med vad Kylhammar skulle kalla ”civilisationens mer avancerade 

livsformer”.34 Detta innebär emellertid inte stagnation eller regression, i brevet betonar han 

sin kunskapstörst, viljan att utvecklas till en rikare människa. Framförallt går det att, mera 

nedtonat, urskilja en önskan att uttrycka sitt innersta jag, en förmåga Börje kopplar till 

språket, där han också brister. Han ber Marianne att hon inte ska förväxla hans inre person 

med hans kärva ”sätt” och beklagar sin oförmåga att finna orden för vad han verkligen 

känner. Trots tryggheten i identiteten som lantbrukare formulerar han en längtan efter något 

mera förfinat, kanhända en annan världs mer kultiverade förmågor.  

     Efter förlovningen följer Börje med Marianne och hennes familj på bal. I vagnen på väg 

dit, när han betraktar Mariannes vita arm, inser han varför han drogs till henne från första 

början, därför att hon ”var alltigenom från en annan värld än hans vanliga”. (s.52) Han liknar 

                                                           
34 Kylhammar, s. 25. 
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Marianne vid kvinnorna på teatern, som ”stod för hans erinring som någonting trolskt, nästan 

overkligt”. (s.52) Efter att ha sett Sarah Bernhardt uppfattar han skådespelerskan som en 

”vacker orm, med makt att tjusa och förstöra”. (s.52) Mötet med teatern, med Marianne, är för 

Börje som ormens intåg i Paradiset. Den enkla tillvaro han är van vid kontrasteras med en 

lockande komplexitet som väcker ett begär hos honom. Tillgången till Marianne innebär att 

den elegans han tidigare ”endast fått tillbedja på avstånd” nu sitter på armlängds avstånd. 

(s.52) Hon är Eva som räcker Adam av ”kulturens frukter”. (s.28)  

     Git Claesson Pipping beskriver Mariannes ledsagande av Börje att delta i kulturens 

sedvänjor som ett syndafall, ett kliv ut ur Paradiset.35 När Marianne räcker Börje av 

”kulturens frukter”, likt Eva åt Adam, är det en ”klichéartad bild av hur kulturens 

konventioner inkräktar på människans naturtillstånd, vilket underförstått var en period av 

ostörd lycka”.36 Inom den pastorala traditionen antas ofta det bibliska Paradiset kunna 

tillhandahålla de ultimata levnadsvillkoren för människan, med en natur karakteriserad av frid 

och oskuld.37 Joseph W. Meeker menar att den pastorala förhoppningen är att återfå denna 

förlorade enkelhet genom att fly undan samtidens komplexitet.38 Skildringen av ett ruralt 

landskap kan då representera det goda, naturliga livet i kontrast till den ”onda” civilisationen. 

Genom att betrakta Börje som bibelns Adam innan syndafallet och Tomtö i termer av ett 

paradis på jorden innebär Mariannes inträde ett förstörande element i denna tillvaro, och en 

konflikt i det pastorala kompositionsmönstret.  

     När Börje ser på Marianne i vagnen på väg till balen, när han grips av samma ”feber” som 

på teatern, får han lust att frångå den arbetsmoral som kännetecknar honom som lantbrukare. 

Istället vill han njuta, och överrösa Marianne med lyx, för trots att han inte har bildning eller 

”ett belevat sätt”, så har han pengar (s.52):  

 

Han tänkte därpå med triumf, han tänkte därpå med den berusande känslan av att gå på randen av en 

frestelse, då njutningen ligger i själva den hemliga rysning man känner vid att falla. (s.52) 

 

Börje är på randen till att ”falla” från den tillvaro han hitintills byggt upp. Men när han tänker 

på Marianne som sin hustru och som husmor ute på Tomtö nyktrar han till. En hustru 

föreställer han sig är någonting ”kyskt och ärbart, lugnt och utan feber”. (s.53) Marianne på 

Tomtö, ”det var att omflytta henne till en jordmån, dit hon alls inte hörde”. (s.53) Börje inser 

                                                           
35 Git Claesson Pipping, s. 61. 
36 Ibid., s. 62. Hon menar att Benedictsson, genom att låta Marianne och Börje i romanens slut uppnå en jämlik 
relation, tillbakavisar en kristen, patriarkal bild av äktenskapet där kvinnan är ett förstörande element, likt Eva i 
paradiset. 
37 Se Joseph W. Meeker, s. 51.  
38 Ibid, s. 55. 
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att Marianne, som representant för kulturen och civilisationen, inte kommer att platsa i den 

rurala miljö dit han vill flytta henne. Detta skapar en konflikt inom honom, som han känner 

sig nödgad att finna en lösning på för att samvaron med Marianne ska bli möjlig.  

     Att ändra på henne för att likna honom vill han inte, han älskar ju henne och hennes fina 

vanor ”som han på samma gång ogillade och förtrollades av”. (s.72) Men när han inser att han 

aldrig kan ”avsvärja sin egen givna livsriktning” (han tänker med andra ord stå emot 

frestelsen att lämna arbetet för att hänge sig åt kulturens nöjen) skymtar han lösningen i att 

låta Marianne leva åtskild från hans arbete som lantbrukare och Tomtös patron. ”De skulle 

dela sitt rike och leva var inom sitt område”. (s.72) På så sätt kan han gå till Marianne för att 

lära sig att ”njuta av allt som är skönt”, samtidigt som han inte inskränker på sin arbetsmoral. 

(s.72) Han har funnit ett sätt att föra in Eva i Paradiset utan att riskera syndafallet, och i 

förlängningen tror han sig ha lyckats finna den ultimata kompromissen mellan natur och 

kultur.   

     Dagen efter bröllopet är Börje lycklig. När han, i väntan på att hans hustru ska stiga upp, 

vankar runt i det arbetsrum som Marianne fått lov att inreda stöts han inte längre bort av den 

förfining han tidigare inte tyckt sig ha rätt till. Än en gång njuter han av det vackra, och än en 

gång är det Marianne som ger honom möjlighet till det. Förvissad om att Marianne älskar 

honom, om att han nu har en hustru ”för vilken han inte längre var ful eller tafatt”, blir han 

som förvandlad. (s.102) Det är därför han nu kan känna sig självsäker trots att han är borta 

från sitt arbete, och att han inte längre känner sig främmande inför all förfining.  

     Överväldigad av tillgången till Marianne och till kulturen är han redo att glömma alla 

tankar om kompromiss och splittring. Men minnet av ”en enkel gammal kvinna i mörka 

kläder” påminner honom om hans förflutna. (s.103) Det är tanken på hans mor, den enkla 

bondkvinnan, som får honom att återigen minnas vem han är. När han ser hur Marianne 

hanterar första mötet med hans arbetare, hur hon känner avsky bara av att ta dem i hand, lovar 

han sig än en gång att ”det skulle finnas ett område för hans arbete och ett annat för hans 

hustru […] Hans var inte hennes och hennes var inte hans”. (s.113)   

     När det blivit sommar kommer Mariannes bröder Haqvin, Karl och Walter på besök från 

staden. Bröderna förhåller sig olika till livet på landet. Haqvin, den yngsta som precis blivit 

student, fattar tycke för lantbrukarens sysslor. Han utropar Börje till sin ”mästare”, börjar 

använda lantbrukstermer och vandrar runt på åkrarna i långstövlar och rothatt som Börje 

försett honom med. Trots att Marianne vet att han inte skulle vilja vara utan sitt latinska och 

grekiska vetande, eller sitt laudatur i studentbetyget, anpassar han sig till livet på landet 
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genom att delta i arbetet. Han gör sig inga illusioner om att ett lantbruk inte innebär hårt 

arbete. 

     Detta till skillnad från Karl som sover till klockan elva eller halv tolv på dagen, bara för att 

därefter lägga sig i en hängmatta i trädgården, sovandes vidare, med studieboken nedfallen på 

marken. Han undviker inte bara att delta i arbetet på gården, han försummar dessutom sina 

egna studier. Börje känner avsmak inför Karls vanor. När han ser honom komma nerför 

trappan från gästrummet, ”vid den tiden folket [arbetarna, min anm.] kom hem till middagen”, 

med den vita handen längs ledstången, kan han knappt behärska sig (s.125): 

 

[…] han kände sig frestad att rusa på honom, skaka honom i axlarna och ropa i hans öra: Vem är det som 

betalar dina kläder, dagdrivare som du är? Du är ett skadedjur, en parasit. Vems arbete skaffar dig föda? 

– du, som aldrig lagt dina stora händer till ett verkligt arbete, du som aldrig en dag i ditt liv själv förtjänat 

ditt bröd! (s.125) 

 

Börje uppmärksammar skillnaden mellan sig själv och bröderna. Han är bondsonen, väl 

medveten om sina arbetares hårda villkor och hur både hans och deras levebröd beror på det 

arbete de utför. Han inser att han som lantbrukare har en enklare tillvaro än dem, hans ansvar 

är att se till att de arbetar. Trots att han ibland hugger i själv kan han när som helst gå undan 

för att vila, ”[a]nnat är det att hänga i från morgon till kväll; det är att arbeta” menar han, och 

beundrar dem för det. (s.135) Men Mariannes bröder är akademiker, en för Börje abstrakt 

syssla där avståndet mellan arbetet och dess fysiska löns tillkomst, i form av bröd och kläder, 

är stort. Den harm han någonstans känner inför sådant kommer fram i mötet med Karls 

beteende. 

     Walter däremot respekterar han. Börje är medveten om en ringaktning hos Walter för allt 

som inte är akademisk bildning. Trots det värderar han honom ”därför att han med allvar 

skötte vad han skulle”. (s.124) Han har överseende med Walters ringa förakt då han beaktar 

deras olika bakgrund, ”om han fått samma uppfostran, skulle hans uppfattning kanske också 

varit densamma”. (s.124)  

     Walter liknar Haqvin i det att han även på landet finner det berättigat att arbeta. Men för 

honom är det inte gårdens sysslor det rör sig om, utan de akademiska studierna. Han placerar 

sig, likt Karl, i en hängmatta i trädgården ”så att han kunde sköta sina studier och njuta av 

lantluften på samma gång”. (s.124) Likadant låter det när han och Börje ska spela schack 

vilket mestadels sker utomhus ”emedan Walter ansåg det som en ren förlust var stund han 

skulle stanna mellan fyra väggar. Ty hade han kommit på landet, så ville han draga nytta 

därav och späda på sina fysiska krafter med sol, frisk luft och uteliv”. (s.132) Vistelsen på 

landet är för Walter vad ekokritikern Richard Kerridge kallar för ett pastoralt mellanspel: 
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”flight from urban peril is followed by a consoling pastoral interlude, which heals the 

characters and readies them for return to the city.”39 Walter tror sig finna något på landet som 

inte finns tillgängligt i staden. ”[S]ol, frisk luft och uteliv” ska stärka honom. (s.132) Han 

tillskriver därmed landet livsuppehållande, hälsosamma effekter i motsats till stadens 

nedbrytande dito. Trots det tvivlar han aldrig på att han i slutändan ska återvända – 

lantvistelsen är bara ett tillfälligt gömställe från den moderna stadens brister.  

     Mariannes bröder Walter och Karl representerar den medvetet skapade myten i 

Kylhammars tredje kriterium för definitionen av ett pastoralt kompositionsmönster ”avsedd 

att tydliggöra en konflikt mellan vad livet borde vara och vad det i verkligheten är.”40 För dem 

är landet och lantliga miljöer synonymt med vila och återhämtning. Konflikten uppstår när 

Börjes attityd ställs emot de båda andras. Han inbillar sig inte att gårdens arbetare kommer 

lindrigt undan, och för att få lantbruksverksamheten på Tomtö att gå runt har han funnit ett 

sätt som fungerar: ”[s]trama tyglar, inga barmhärtighetsverk och sträng rättskänsla, det är 

enligt min mening lagen för en husbonde”. (s.276) Romanen i sin helhet framställer därmed 

inte verkligheten som harmonisk eller begriplig när den inte är det. Men Benedictsson låter 

vissa av karaktärerna, såsom Walter och Karl, hysa föreställningar om att det går att finna 

platser på jorden där livets komplexitet och mödor inte existerar.  

     Tomtö beskrivs av Marianne vid ett tillfälle som ett arbetsmaskineri ”av sextio förnuftiga 

varelser” som styrs av en enda vilja – Börjes. (s.278) Börje nämner dock gårdens klocka som 

ytterligare ett överhuvud när den med sina slag signalerar för rast och arbete. ”[H]ela gårdens 

husbonde” kallar han den: ”När den ringer, får vi alla lyda, jag med”. (s.107) Det är en 

gammal skeppsklocka Börje köpt på en strandningsauktion. Skeppet förliste och två man gick 

över bord: 

 

Jag vet inte hur det kan vara, men ibland när jag hör henne ringa så där, känns det så besynnerligt inom 

mig. Det är som om hon hade något att berätta. Och ibland om nätterna, när det blåser så att det brakar i 

trävirket, då kan det hända att vinden kastar kläppen mot klockan, så att det en gång emellan hörs ett 

svagt litet slag. Då kan jag ligga och få tanken på alla sjöfarande, som är ute på havet, medan jag ligger i 

min goda säng, och jag tänker på hur det måtte vara när dimman står så tjock att inte ens lyktorna kan 

bryta igenom, utan allting är svart som i en säck, så att man inte kan se handen för sig och skeppsklockan 

klämtar, och var man av besättningen går med sitt liv i sina händer. (s.107)  

 

Det Börje beskriver är människans värnlöshet gentemot naturens krafter. Även här finns det 

hos Börje ingen konflikt mellan illusion och verklighet, sjöfararnas tillvaro förknippar han 

med stor risk, och naturen är något som måste hanteras. Skeppsklockan kan i sammanhanget 

                                                           
39 Richard Kerridge, s. 540. 
40 Kylhammar, s.25. 
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ses som ett av människan skapat verktyg till hjälp för just det – att hantera arbetet på skeppet 

som ska föra dem över havet, eller på gården för att bruka jorden. Att det pastorala idealet är 

en förening mellan natur och kultur blir här tydligt. Börjes verksamhet går ut på att bruka 

jorden med moderna redskap, han lever inte i vildmarken där naturen verkar i egen rätt. 

     Lycka, det förknippar Börje med just naturen och sitt arbete. Livets storhet är att känna det 

bulta ”i varenda puls, hur det slår runtomkring en i hela naturen!” (s.250) Hans egna hjärtslag 

förknippar han med något han finner i naturen, han tillskriver naturen förmågan att leva. I 

nästa andetag uttrycker han en enorm livslust: ”Jag skulle vilja leva med åtta lungor och åtta 

ögon, jag skulle vilja arbeta med fyra par händer, sådana som mina”. (s.250) Allt för att i ännu 

högre grad kunna tillägna sig livet, vilket för Börje motsvaras av naturen och arbetet. 

     Det är själva växtkraften i naturen Börje finner tilldragande, inte så mycket dess estetik. 

Han är ”tokig i allt som växer”, även ogräs han är i färd med att utrota. (s.70) Skånes kala 

slätter slår Marianne som fula, men hon minns hur Börje en gång sagt henne ”att han aldrig 

skulle kunna trivas långt inne i landet, hur vackert där än kunde vara; han skulle alltid längta 

tillbaka till sin fula, flacka slätt, med dess feta marker och saftiga ängar”. (s.278) Börje 

värdesätter naturen för dess egenskaper och för att den går att bruka, inte som obrukbart 

skönhetsobjekt.  

     Börje förstår sin egen lycka i termer av växtkraft, och när han menar att lyckan ska bestå 

föreställer han sig den med rot och skott likt växter: ”det var inte en lycka som skulle slå ut 

för en minut och så vissna bort, utan det var en lycka för hela livet, en lycka att blomstra, 

utvecklas och tillväxa, en lycka att slå rot och skott för dagar som skulle komma – det var 

hans egna sunda naturs stora livskraftiga lycka”. (s.102f.)  

     När Börje förstår sina känslor, i det här fallet starka lyckokänslor, genom att likna dem vid 

vad han ser i naturen samtidigt som han uppmärksammar hur naturen besitter det han finner 

inom sig själv – han känner hur livet ”bultar i varenda puls” samtidigt som han känner hur 

”det slår runtomkring [honom] i hela naturen” – förstår han att vad som händer inom honom 

motsvaras av en extern natur. Terry Giffords tredje kriterium för en post-pastoral litteratur är 

”the recognition that the inner is also the workings of the outer, that our inner human nature 

can be understood in relation to external nature”.41 Om människan ska lyckas förlika sig med 

livets upp- och nedgångar, och sin egen dödlighet, är detta kriterium grundläggande, menar 

Gifford. Människan kan med andra ord lära av naturen, genom att erkänna de likartade 

ekologiska processerna dem emellan. Genom att se sin egen livskraft och lycka i naturen 

                                                           
41 Gifford, s.156. 
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skapar det förutsättningar hos Börje att vända sig utåt mot naturen även när andra 

sinnesstämningar och förhållanden råder.  

 

Pål 

När Pål Sandell dyker upp i berättelsen är läsaren redan halvvägs in i romanen, och när han 

försvinner ut ur den väntar fortfarande skildringen av Mariannes förvandling och den slutliga 

återföreningen mellan henne och Börje. Trots att Påls fysiska gestalt är närvarande endast en 

kortare del av romanen finns tanken på honom dock där genom hela läsningen. Bland det 

första Börje talar med Marianne om är hans barndomsvän Pål; oäktingen iförd svart 

sammetsblus med fallenhet för studier och ”utseende som en förklädd flicka”. (s.41) De blir 

bundsförvanter på skolgården när Börje försvarar honom mot de andra pojkarna, och vänner 

under ferierna när Pål kommer hem ifrån Lund dit han skickats för att studera med hjälp av 

pengainsamling i bygden.  

     Börje avundades Pål som fick möjlighet att studera, och de gånger han kommer i kontakt 

med kultur och förfining tycker han sig skönja någonting som tidigare endast angått Pål: ”Allt 

vad Börje endast hemligt vågat åtrå, det skulle Pål gripa efter och nå”. (s.58) När Pål så 

plötsligt dyker upp på Tomtö har de inte setts på fem år. Under den tiden har Pål ”[d]ragit från 

trakt till trakt efter årstid och väderlek. Våren, det är Italien, vintern Paris, sommaren Alperna, 

hösten Rhen och ruiner”. (s.155) Men nu är han trött och längtar endast efter tystnad och 

stillhet, något han räknar med att hitta på landet, ”[d]et måtte vara paradiset – tycker jag nu” 

(s.155): 

 

[…] Jag har ledsnat på att lyda ångvisslor och järnvägssignaler. Jag skulle tycka om att föra ett sådant liv 

som till exempel ni härute – med mina böcker och mig själv. Det måtte vara en underlig ro över det. Jag 

skulle vilja försöka hur det känns. (s.155) 

 

Eva Heggestad har påpekat hur Pål här ger uttryck för ”att han önskar vända såväl det 

moderna samhället som det rastlösa kringflackandet ryggen”.42 Järnvägen, menar Martin 

Kylhammar, är ”den teknik som tillsammans med ångmaskinen kommit att få symbolisera det 

framväxande industrisamhället”.43  När Pål deklarerar att han inte längre vill ”lyda ångvisslor 

och järnvägssignaler” innebär det ett avståndtagande från moderniteten. (s.155) Han säger sig 

känna sig som en gammal kappsäck ”sen alla världens järnvägs- och tulltjänstemän gett den 

sina törnar”. (s.157) Detta blir en bild av hur Pål känner sig behandlad av den moderna 

världen. Nu fordrar han återhämtning i form av stillhet för att inte ”falla i stycken”. (s.157) 

                                                           
42 Heggestad, s. 79. 
43 Kylhammar, s.33 
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Han kommer till Tomtö i hopp om att finna det lantliga paradis han föreställer sig att det är. 

Heggestad menar att Pål ändå för med sig ”en fläkt av den stora världen” till gården.44 Han 

kan då sägas personifiera den modernitet han säger sig vilja fly undan, och hans inträde i en 

lantlig miljö utgör en kontrast till den på samma sätt som när Marianne kom till Tomtö.  

     Påls funktion i romanen är den som en trött och frustrerad kulturmänniska för vilken 

bondens tillvaro tycks symbolisera ett lugnt och ordentligt liv. Han gör sig skyldig till 

idealisering när han bortser från lantbrukets mödor och kan, i likhet med Mariannes bröder, 

förstås utifrån Kylhammars tredje kriterium när han framställer lantlivets verklighet som en 

paradisisk tillvaro präglad av stillhet och ro i kontrast till den sjuka, eländiga värld som varit 

hans. Börje får vid dessa tillfällen kontrastera med en nykter oförljugenhet. ”Du skulle aldrig 

trivas på landet”, säger han till Pål varpå denne replikerar genom att måla upp 

förutsättningarna för sin egen klosterutopi under enkla pastorala förhållanden: ”Jag skulle ha 

lust att gå i munkkåpa och sandaler, om det bara funnes ett stämningsfullt gammalt kloster för 

mig att disponera, ett gammalt näste med madonnabilder och svala gånger, och så en trädgård 

med cypresser”. (s.155)45 Det är vad Pål allra helst vill ha, men han nöjer sig med tystnaden 

han tror sig finna på Tomtö och blir därmed ett klassiskt exempel på stadsmänniskan som 

söker återhämtning i lantmiljö. 

     Upprepade gånger uppmärksammas läsaren på skillnader mellan Pål och Börje. När Pål 

försöker beskriva sin trötthet för Marianne och Börje gör han det genom en jämförelse. Han 

menar att ordet används oriktigt för att beskriva vad som bara är kroppens sunda förmåga att 

återhämta sig. Om Börje efter en skördedag känt sig ”en smula trött” men efter en natts sömn 

starkare ändå, handlar det bara om ”den härliga förmågan att samla ny kraft, ingenting annat” 

(s.166):  

 

Nej, du, det finns trötthet av annat slag – vårt århundrades stora förbannelse – den jäktande, nervösa 

tröttheten, vilken aldrig avlöses av vila, därför att den inte kan vila – därför att den mist förmågan till det. 

(s.166) 

 

Det är ”kulturmänniskor” han tillräknar oförmågan att återhämta sig, och skyller detta på 

vanan att gripa efter det som inte finns, en tomhet, likt Tantalos efter vattnet.46 Vid ett senare 

tillfälle, när han återvänder till Tomtö efter en kortare frånvaro, menar han att det kanske 

                                                           
44 Heggestad, s. 79. 
45 Om begreppet klosterutopi, se Kylhammar s. 107f. 
46 I grekisk mytologi straffas Tantalos för att ha missbrukat gudarnas välvilja genom att placeras i dödsriket 
dömd till evig hunger och törst; vattnet han står i viker undan när han försöker dricka, frukterna över honom 
drar sig bort när han griper efter dem. Pål liknar alla kulturmänniskor vid Tantalos barn. Nationalencyklopedin, 
Tantalos. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tantalos (hämtad 2015-11-26)  
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snarare var leda eller just tomhet som uppfyllde honom när han först kom till gården. Han 

beskriver det som att han fått för mycket eller för lite av någonting, en känsla av att inte vara 

på samma plan som andra människor: 

 
Hela världen var så sjuk, så eländig. Om allt ville dö, sjunka bort som en dimma – även jag – i en evig 

glömska, sömn, ro! Det var det enda. Jag vämjdes vid att se hur människorna kunde uthärda att leva … 

Leva – när det är så till äcklighet banalt! (s.228) 

 

Han talar återkommande om sig själv och världen i termer av tomhet och värdeförlust. 

”Allting är ingenting. Det finns intet i världen som jag bryr mig om”. (s.234) 

     Ovan citerade stycken och beskrivningar kan begrundas i förhållande till vad Claes 

Ahlund, i Medusas huvud (1994), skriver om dekadenslitteratur. Han uppfattar den ”som ett 

samlande begrepp för litterära verk som mer än i förbigående tematiserar och analyserar 

föreställningar om samtidens och samtidsmänniskans förfall.”47 Eva Heggestad använder sig 

av Ahlunds definiton när hon hävdar att Fru Marianne kan betraktas i ljuset av den så kallade 

sekelslutsdekadensen.48 Vad hon lyfter fram som ”dekadent” i romanen är bland annat dess 

skildring av en ambivalens inför moderniteten som både vill bejaka den och önskar det 

förflutnas stabilitet, och en uppluckring av fasta klass- och könsdefinitioner.49 Hos Pål 

uppmärksammar Heggestad karaktärens könsöverskridande drag, både i att han liknas vid en 

kvinna men också vid ett barn. Han gestaltar därmed ”en osäkerhet inför den traditionella 

könsbestämningen”.50 Framförallt menar hon att han gestaltar den moderna nutidsmänniskan 

som upplöser alla fasta värden.  

     För att återgå till Ahlunds försök att definiera dekadenslitteraturen väljer jag att citera ett 

längre stycke: 

 

Dekadensen, fattad på detta sätt, är ingenting annat än det underliggande och centrala temat i de många 

texter från 1800-talets slut och 1900-talets första år som tar upp frågan om Guds död och värdenas 

upplösning, om kultur och överkultur, om den nya storstadens kakofoniska larm och övermått av 

sinnesintryck, om de hotfulla maskinerna och de lika hotfulla massor som betjänar dem.51 

 

Hos svenska författare vid denna tid är, menar Ahlund, den kraftiga, ofta smärtsamma 

reaktionen på vad man uppfattar vara den omgivande verklighetens upplösningstendenser och 

förfallssymptom centrala. Slutsatsen är pessimistisk och innebär sällan eller aldrig vällust 

eller exaltation.  

                                                           
47 Claes Ahlund, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa (Uppsala, 1994), s.13. 
48 Heggestad, s. 71f. 
49 Ibid., s.72. 
50 Ibid., s.75. 
51 Ahlund, s. 13. 
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     Påls pessimistiska världsbild och hans känsla av att livet saknar mening kan därmed 

kopplas till en dekadent livshållning. För honom är världen ”sjuk” – på randen till förfall – 

och han reagerar därpå med livsleda: ”om allt ville dö bort, […] även jag”. (s.228) På sina 

resor och sina vistelser i storstäder har han iakttagit samma trötthet eller känsla av tomhet 

(meningsförlust) hos andra människor, och han kallar den för ”vårt århundrades stora 

förbannelse”. (s.166) Hans iakttagelse kan sägas bli en analys av ”samtidsmänniskans förfall” 

med Ahlunds formulering.  

     Med Fru Marianne har Benedictsson skildrat hur en representant för en dekadent 

livshållning söker sig bort från den miljö där hans livsleda tycks ha uppkommit. Pål söker sig 

till den pastorala landsbygden, där Börje – ”bonden” – har skapat en lantbrukartillvaro som i 

Påls ögon tycks symbolisera ordning, frid och fasta värden. Landet blir för Pål ett alternativ 

till ”den nya storstadens kakofoniska larm och övermått av sinnesintryck”.52 Ahlund menar att 

en accelererande urbanisering och våldsamma sociala omvälvningar är en av källorna till ”den 

utbredda desorienteringen och alienationen” och den dramatiska spridningen av 

dekadensupplevelser och pessimism under 1800-talets andra hälft.53 Benedictsson skildrar 

emellertid en rörelse bort från urbaniseringens alienation till ett ruralt livssammanhang där 

Börje får förkroppsliga en motsatt livshållning- och syn – där hållbarhet och överlevnad 

snarare än förfall och död är ledorden.  

     Om Pål är sjuklig representerar Börje den sunda människan, när Pål titulerar sig själv 

”kulturmänniska” kallar han Börje för ”[k]ära välsignade naturbarn”. (s.167) Pål menar att 

Börje saknar förmågan att längta, att han alltid är belåten med det han har, medan Pål alltid 

söker vad han inte har. När Börje och Marianne första gången besöker Pål i hans nyinredda 

rum på Tomtö vandrar Börje runt och beskådar tavlor och konstföremål med ett öppet och 

oförbehållsamt sinne. Pål säger sig ha önskat se världen, varifrån han hämtat hem all konst, 

med Börjes omedelbarhet: ”det hade varit en annan friskhet!… Var jag varit, har jag ju 

förföljts av denna fördömda självkontemplation som förstör allting”. (s.165)  

     När Börje sedan ska hjälpa Pål att flytta därifrån blir skillnaden mellan dem återigen 

tydlig. Börje, ”[d]riven av sitt verksamhetsbegär”, packar långsamt och ordentligt samtidigt 

som Pål kastar sig i en stol ”uppgiven av trötthet”. (s.231) När Pål betraktar det vackra 

omkring sig av det som fortfarande fyller rummet grips han av begäret att hålla kvar 

skönheten, något han menar är omöjligt varpå han fylls av vemod. Skönhet är för honom 

liktydigt med förgängelse. Börje ser ljusare på begreppet: 

                                                           
52 Ahlund, s. 13. 
53 Ibid., s. 15f. 
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 – Men förgängelse det är också liv, ty det är omdaning, det är behovet av förnyelse. Vad i all världen 

skulle man göra, om allt vore stillastående? Då hade man ju ingenting att göra; då vore det inte lönt att 

leva. 

 – Ha, ha, ha! Inte lönt! Tycker du det är lönt nu? 

 – Du pratar! (s.233) 

 

Börje ser omdaning, där Pål ser förestående undergång och meningsförlust. När Börje talar 

om livet i termer av förgängelse och förnyelse för det tankarna till naturens växlingar; han vet 

att höstens och vinterns död följs av vårens liv och växtraft, ett kretslopp han överför på sig 

själv och människan. Att förstå världen i naturtermer är kännetecknande för Börje vilket 

tidigare uppmärksammats. Bland annat uppskattar Börje inte naturen för dess estetiska 

skönhet utan för dess förmågor, vilket är intressant när man jämför det med Påls krav på 

skönhet för skönhetens egen skull. Snarare ser Börje det vackra i det fula, det sunda i 

förgängelsen. Terry Giffords andra kriterium för en post-pastoral litteratur innebär ett 

erkännande av ett kreativt-destruktivt universum ”equally in balance in a continuous 

momentum of birth and death, death and rebirth, growth and decay, ecstasy and 

dissolution”.54 Han menar att denna aspekt ofta fordrar ett erkännande av dödsförloppet, en 

acceptans inför dödens närvaro i livet. När Börje framhåller att förgängelse är det som ger 

livet mening, eftersom förgängelse medför omdaning, erkänner han döden som en nödvändig 

del av livet och förknippar den med återfödelse och tillväxt. Den lantliga människan, som 

Börje representerar i det pastorala kompositionsmönstret, är hållbar på grund av den nära 

relationen till naturen och den förståelse för livets växlingar det medför, något som Pål saknar 

och därmed går han under.            

     Vid ett tillfälle beskriver Pål för Marianne kulturmänniskans komplicerade natur; hur de 

lär sig att tänka efter lärda regler, men blandar ihop det väsentliga med det oväsentliga. Ju mer 

de lär sig förklara sina känslor, ju mer behärskas de av dem. Underförstått står Börje här för 

det sunda alternativet, en motsatt natur präglad av intuition och omedelbarhet. Möjligtvis ett 

obildat alternativ, vilket leder fram till Claesson Pippings observation att det genomgående i 

romanen konstateras ”att kulturell sofistikering innebär degeneration snarare än hög 

evolution”.55 Att Börje aldrig studerat är här inte en svaghet, utan ett liv som lantbrukare i 

närheten av naturen skapar ett lynne med förutsättningar för ett hållbart liv. 

     Pål själv tycks övertygad om att Börjes typ tillhör framtiden, något han kopplar till hans i 

Påls ord naturenliga uppfostran: ”Vore jag siare skulle jag säga att framtiden tillhör dig och 

dina gelikar. Gud vad du måste vara stark!” (s.156) Han framhåller flera gånger Börjes 

                                                           
54 Gifford, s.153. 
55 Claesson Pipping, s. 61. 
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fysiska styrka, vilken han beundrar – ”det var hans stora glädje att få visa Marianne med 

vilken lätthet Börje kunde lyfta de otroligaste tyngder” – samtidigt som Börje inte kan 

undvika att lägga märke till Påls förefallande svaghet, ”[s]ådana smala, vita händer! De 

tycktes inte kunna äga den minsta kraft” (s.179 och s.165). I sitt avskedsbrev som når 

Marianne och Börje när Pål redan är död skriver han att Börje kommer att förstå hans 

handlande, och endast beklaga hans öde. 

 

[…] Ty du är sund och stark; du skall leva. Du skall veta att taga för dig av en samlad, verklighetsmättad 

lycka, som inte spelar i regnbågens färger, men som också inte brister. Jag har levat det liv, som var för 

mig och min natur. (s.297) 

 

Utgången för Pål respektive Börje kan betraktas utifrån den darwinska satsen om ”the survival 

of the fittest”, något tidigare forskare gjort.56 Ahlund menar även att pessimistiska tolkningar 

av de darwinska teorierna är en av källorna till spridningen av dekadensupplevelsen under 

slutet av 1800-talet.57 Benedictsson utpekar den autodidaktiska lantbrukaren som tillvarons 

vinnare, men man kan också se det som att hon kritiserar det samhälle som skapar sådana 

desorienterade själar som Pål genom att skildra en alternativ tillvaro där arbetsmoral leder till 

stabilitet och lycka. 

     Pål och Börje har emellertid vissa gemensamma drag som inte går att förneka. Eva 

Heggestad har uppmärksammat deras liknande syn på kvinnor som objekt för mannens 

begär.58 Den längtan efter förfining och bildning som Pål alltid haft är någonting som också 

går att finna hos Börje, vilket tidigare diskuterats. Likheterna på detta område är slående; trots 

att Pål till en början är fattig har han redan från barndomen ett begär efter skönhet, en kärlek 

till förfining. Han beskriver det som en instinkt och illustrerar detta med den svarta 

sammetsblus han bar tills den föll i bitar: ”jag kunde rysa av lycka när min kind rörde vid det 

mjuka tyget; jag kysste det i smyg”. (s.189) Han önskar också den inre lyxen i form av 

bildning och dyrkar konstnärer och vetenskapsmän; han drömmer om att lyfta sig upp till 

dem, att inte vara en i mängden. När han lär känna sin blivande hustru Mathilda, en rik 

arvtagerska, förnimmer han som en feber vid tanken att bara behöva sträcka ut en hand för att 

gripa allt det han eftertraktat.  

     Börje känner också ett begär efter förfining. När han sitter i vagnen med Marianne grips 

han som konstaterats av en liknande feber som Påls när han ”kunde nå henne med sina 

händer”. (s.52) Marianne och Mathilda innebär en tillgång till lyx och förfining de båda 

                                                           
56 Se till exempel Git Claesson Pipping, s.60ff. 
57 Ahlund, s. 15f. 
58 Heggestad, s. 77. 
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brinnande begär. Pål liknar Mathilda vid en orm som vet hans sårbara punkt: ”den omättliga 

hungern efter skönhet, inte naturens, utan förfiningens”. (s.193) Detta stämmer överrens med 

hur Börje liknar kvinnorna på teatern, en kvinnotyp till vilken han räknar Marianne, vid 

ormar. För båda männen symboliserar kultur och förfining ett komplext element i en tidigare 

primitiv tillvaro – liksom ormens inträde i Paradiset. Börje lider också han av att känna sig 

underlägsen andra människor: ”[a]lltid skulle andra stå högre än han, alltid skulle han känna 

sig fattigare än de”. (s.58) I hans värld är det Pål som nått den upphöjning han själv i 

hemlighet drömmer om. 

     Men Pål dör, och Börje är mot slutet av romanen i färd med att resa ut i världen med 

Marianne. I Påls avskedsbrev går det att finna ett partiellt svar på varför det slutar som det 

gör. Han skriver: ”[j]ag var aldrig hel, aldrig omedelbar, hade aldrig ett arbete att samla mina 

krafter till”. (s.296) Börje har ett arbete som lantbrukare på Tomtö. Med ansvaret som 

kommer med detta beslutar han sig att stå emot frestelserna och fortsätta på sin givna livsväg. 

I arbetet finner han lycka, och både arbete och lycka är för honom förknippat med naturen. 

När Benedictsson låter Pål dö kan det tolkas som ett avståndstagande från en övercivilisation 

där skönhet innebär ett temporärt rus och en omoralisk hängivelse, en kultur utan natur. Börje 

överlever när han motstår förfiningens frestelser och istället finner lycka i en ”ful” men 

livskraftig natur. Mot slutet lämnar han Tomtö för att resa ut i världen, han betraktar resor 

som en ”genväg till bildning”. (s.311) Men han tror sig kunna se världen med andra ögon än 

Pål, samt avser att komma hem med en annan behållning. Benedictsson tecknar inte ett 

alternativ helt bortvänt från moderniteten, men ett alternativ där ny kunskap ses som en 

tillgång om den brukas rätt. Sina nyfunna kunskaper planerar Börje att använda i sitt arbete, 

vilket ytterligare adderar kompromissen mellan natur och kultur som Tomtö representerar.                    

     Är det hela sanningen om varför Pål tar sitt liv? Hittade han ett nytt livssammanhang på 

Tomtö? Delvis ja. När han först kommer till gården är det för att vila. Vistelsen där blir att 

likna vid en hotellvistelse, han arbetar inte med lantbruket utan umgås mest med Marianne. 

Deras ”skymningssamtal” blir viktiga för dem båda. För att tillgodose Påls trevnad, allt för att 

stävja hans nervösa läggning, passar Marianne upp på honom, med omtanke och 

uppmärksamhet. Hennes omsorger blir en slags vila för Pål vilket är precis vad han har längtat 

efter.  

     När Pål återvänder till Tomtö efter en kort frånvaro väntar han sig att Marianne ska möta 

honom med glädje. Innan han åkte gav Marianne honom ett jakande svar på frågan om han 

skulle återvända eller inte, nu tror han att de ska fortsätta den romans de påbörjat. Men 

Marianne ber honom att genast lämna gården. Han avslöjar hur han längtat efter Tomtö, inte 
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bara av trötthet utan av en önskan om hälsa och kraft. Han beskriver hur Tomtös ”sunda 

enformighet” faktiskt givit honom krafter igen, och hur en levnadslust långsamt har börjat 

sprida sig inom honom. Vistelsen på landet tycks alltså ha haft sin verkan, kulturmänniskan 

börjar återhämta sig efter stadslivets inferno.  

     Men Pål säger sig nu ha insett att Tomtö inte är ett hotell, utan ett hem. Delvis är hans 

illusion bruten, han ser på verkligheten med nyktra ögon och förstår vilken tillvaro som förs 

på gården. När Marianne avvisar honom ber han först för sitt liv; ”[n]i vill låta mig leva. […] 

Det finns endast detta, som inte får dö … det är för någonting inom mig jag ber.” (s.229) Han 

inser att om han återvänder till staden, till det liv han tidigare fört, så kommer han att dö. Han 

ber för att den antydan till levnadslust han funnit inte ska förintas än en gång. Han är en 

representant för den tragiska pastoralen då han vet att ett gott liv bara kan uppnås i närheten 

av naturen samtidigt som han vet att det livet aldrig kan bli hans verklighet.       

 

Marianne 

Marianne Björk, sedermera Olsson, är den karaktär som genomgår den mest märkbara 

förvandlingen av de tre karaktärerna. Om hon i romanens början helst ligger utslängd på sin 

schäslong och läser går hon i slutet runt i bredrandiga förkläden och fördelar tiden mellan 

vävning och trädgårdsskötsel. Kanske allra viktigast är den inre förvandlingen – på Tomtö 

finner hon livslust och en meningsfull tillvaro som en del av ”arbetsmaskineriet” på gården 

vilket leder till att hon mot slutet kan försvara sig inför Börje och kräva att få stå i bredd med 

honom.  

     Att Marianne svarar ja till Börjes frieri beror från början på två saker: hennes behov av att 

bli älskad, ”att motståndslöst bäras bort vart som helst”, och det faktum att Börje är förmögen. 

(s.18) Viktigast är den sistnämnda faktorn, alltså Börjes pengar; om det varit på något annat 

sätt hade hon aldrig tänkt tanken att gifta sig med honom. Pengar ger makt och frihet, något 

Marianne hett eftertraktar. Hon är nämligen en varelse för vilken ”sättet att kläda sig […] [är] 

en skön konst”, och med ett skönhetssinne som inte kan tolerera någonting fult plågas hon av 

allt som är ”bristfälligt eller omaka”, både vad det gäller rummens möblemang och hennes 

egen utstyrsel. (s.17 och s.81) På grund av hennes fars brist på finanser har detta 

skönhetssinne tidigare gett upphov till bekymmer för Marianne som förstår att ”minsta lilla 

bandstump kostar penningar”. (s.81) Giftermålet med Börje undanröjer alla sådana 

bekymmer, och hennes uppfattning av äktenskapet är långt ifrån ”det simpelt vardagliga 

åskådningssättet” där strävsamt arbete och barnuppfostran ingår. (s.84)  



 

29 
 

     Hennes motiv till giftermålet är detsamma som för Pål när han gifter sig med Mathilda, 

tillgången till pengar genom vilka de båda kan omge sig med det som är vackert. När 

Marianne beskrivs som Börjes motsats tangerar detta hur Pål och Börje kontrasterats 

gentemot varandra: 

 

Han såg så glad och stark och morgonfrisk ut; de var riktiga kontraster, de två. Han bar allt igenom 

prägeln av friluftsmänniska; hon var på en gång yppig och kraftlös. 

     Man kunde tänka sig henne ljum och mjuk som ett svandun, men heller aldrig mer, aldrig med 

bultande liv i sin pulsar, aldrig med styrkans varma färg på sina kinder. (s.39) 

 

Att Marianne är ovan vid ett liv på landet, vid att huvudsakligen vistas utomhus snarare än 

inomhus, går att ana som en underliggande mening i denna beskrivning. Än en gång 

förknippas friluftslivet, ett liv i närhet till naturen, med liv och kraft. Stadslivet ges 

degenererande konnotationer; stadsbarnet Marianne saknar kraft och utstrålar motsatsen till 

liv. Men Marianne ska snart se sig förflyttad till landsbygden och Tomtö. Precis innan 

vigselakten ser hon in i Börjes ansikte med ett viljelöst förtroende och tårar fyller hennes ögon 

– ”varma, töande vårdroppar, komna i otid och utan att det fanns en närande jordmån att falla 

på.” (s.90) Benedictsson låter förutse en gryende potential i Marianne, men ännu är 

förutsättningarna dåliga. Hon och Börje är alltför olika och för Marianne, uppvuxen i och van 

vid staden, är Tomtö inte den ”jordmån” hon tror sig behöva för att blomstra. 

     När hon och Börje reser från staden till Tomtö efter vigseln är det redan skymning. 

Mörkret och blåsten påverkar Mariannes första intryck av sitt nya hem. Ju närmare de 

kommer desto nöjdare och tryggare blir Börje, nu när civilisationen är bakom dem. För 

Marianne är det tvärtom. Hon är rädd när de kör i den öppna vagnen från tågstationen; när den 

ena hästen slår med huvudet och frustar ser hon det som ett elakt förebud, Börje ser det 

tvärtom som ett välkomnande. Börjes arbetare har förberett lysande tjärtunnor uppe vid 

gården; han beundrar den vackra synen samtidigt som Marianne ryser av den. När vagnen ska 

fara emellan stegrar sig den ena hästen, skrämd av eldskenet, varpå Marianne blir 

dödsförskräckt. Börje däremot berömmer hur snabbt den lugnar sig igen.  

     Mariannes reaktioner kan ses som sunda mot bakgrund av att det är hennes första möte 

med någonting främmande. Att naturen, människorna och byggnaderna vanställs inför hennes 

uppskrämda ögon – hushållerskan som möter dem vid dörren får för Marianne ”utseendet av 

vakterskan till ett fängelse” – kan betraktas som en litterär effekt, den yttre omgivningen 

förstärker Mariannes vilsna inre (s.96). Det är emellertid för situationen typiska företeelser 

Marianne skräms av. Som stadsbarn reagerar hon på mörkret som råder när de kommer 

bortom gatlampornas sfär, samtidigt som Börje menar att det inte är ”det ringaste mörkt”. 
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(s.95) Terrassen på gården är upplyst av facklor vilket för Marianne bara gör att granarna i 

fonden ser ”ännu svartare och mer hemlighetsfulla ut.” (s.96) Den omgivande naturen 

framstår med andra ord som någonting skrämmande och okänt. Arbetarnas omtänksamhet 

mottar Marianne med förskräckelse; när de tänt i alla husets fönster så att ett upplyst hem ska 

möta dem tycker Marianne att ”hela huset tycktes stirra med vidöppna ögon” på henne. (s.97) 

Börje däremot, van vid lantbrukets sedvänjor, blir rörd av vad de tänkt ut alldeles själva.  

     Det märks genast att det liv som förs på Tomtö är Marianne obekant. När hon visas runt i 

huset och folkstugan tycks henne alltihop ”så underligt främmande […] Så grovt och 

klumpigt.” (s.109) När Börje förtjust inväntar hennes reaktion på allt det nya vet hon inte vad 

hon ska säga – ”[h]on visste inte alls hur hon skulle ta allt detta, eller vad man fordrade av 

henne, eller vad som var lämpligt.” (s.109) Efter att ha hälsat på gårdens arbetare sköljer 

obehaget över Marianne: ”[i] ett kök, bland människor, liknande oskäliga djur, så klumpiga i 

varje rörelse, var detta det liv han bjöd henne!” (s.112) För Marianne är mötet med Tomtö likt 

mötet med en ociviliserad vildmark snarare än den fusion av natur och kultur den i själva 

verket är. Att likna arbetarna vid djur är att uppfatta dem som primitiva vildar. Det är vid det 

här tillfället Börje upprepar sitt löfte att skilja mellan hans och hennes liv på gården. När 

hushållerskan, förvirrad och bestört över Mariannes uppenbara ointresse angående 

hushållsfrågor, kommer till Börje och undrar hur hon ska hantera situationen ber han henne att 

inte besvära Marianne med sådant utan komma till honom. ”Ser jungfrun, min hustru är ju 

uppfostrad i staden och har inte alls varit på landet.” (s.116)  

     När den första tiden efter bröllopet är över återgår Börje till sitt arbete. Han kan inte längre 

ägna Marianne samma uppmärksamhet som tidigare, och hon finner sig snart led på sin 

tillvaro. Hon tycker sig även ha insett Börjes enfald. Att han kan leva ”år efter år i denna 

enformighet” utan att bli deprimerad, beror på att ”han inte ägde hennes finare uppfattning 

och emedan hans sinne inte kände så rikt som hennes”. (s.145) Hon menar sig med andra ord 

tillhöra en mer civiliserad människotyp än Börje och positionerar sig därmed som en 

utomstående på Tomtö; en undantagsvarelse.   

     Påls inträde i berättelsen innebär, ur Mariannes synvinkel, att hon får sällskap av en 

jämlike. Deras ”stämnings- och känsloliv” har nämligen mycket gemensamt, med den lilla 

skillnaden ”att hans alltid var mera utpräglat än hennes.” (s.178) Ebba Witt-Brattström och 

Gunilla Domellöf menar att Pål, under deras samtal, blottar den intellektuelle bohemens 

kulturliv för Marianne, och att han tillgodoser hennes intresse av att se världen när han 
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berättar om sina färgstarka eskapader.59 Under kvällarna när Pål och Börje spelar schack och 

Marianne sitter bredvid med sitt handarbete betraktar de varandra i hemlighet. Deras 

ögonkurtis verkar så starkt på Marianne att hon tycker sig ha överträtt en gräns för det 

lämpliga, och skäms därför. Trots det vill hon att Pål ska återvända när han plötsligt måste ge 

sig av för en tid. När hon ser honom avlägsna sig nedåt gården ”följd av sin långa, svarta 

skugga” ryser hon till av anblicken: ”[ö]ver den frusna marken låg månskenet med en kall, 

blåaktig dager – något av en håltom, ödslig hjärtlöshet.” (s.214) 

     Det sätt på vilket Marianne här betraktar och tolkar naturen, ofta genom att likna den vid 

sin egen sinnesstämning, blir ett återkommande drag mot slutet av romanen. När Pål återigen 

lämnar Tomtö efter att Marianne avvisat honom, går hon in på sitt rum och stänger om sig. 

Hon betraktar frånvarande gården från sitt fönster, och det hon ser återspeglar hennes 

sinnesstämning: ”det var en mulen vårdag, utan så mycket som en strimma sol eller en reva i 

molnen. […] [D]et låg en död stillhet över allt. [---] Och samma kalla, tunga stämning låg 

över hennes eget sinne” (s.237).  

     Marianne har emellertid också fått reda på att hon väntar Börjes barn vilket försatt henne i 

ett tillstånd av klarhet. Borta är alla drömmar, det som kvarstår är endast en ”skoningslös 

verklighet […] blotta[d] på all poesi” (s.237). Framtiden hon nu ser framför sig liknar hon vid 

”en, grå kall morgongryning” och hon betraktar sig själv, inte längre som 

”undantagsvarelsen”, utan som en kvinna som ska bli mamma, likt tusen kvinnor före henne 

(s.238). Hon vill hädanefter ta ansvar för sina handlingars följder, och ledan hon känner inför 

tanken på hur hon agerat med Pål inser hon att hon måste kämpa sig igenom på egen hand. En 

sak vet Marianne, att ”den oansvarighet, i vilken hon levat, nu kommit till ett slut” (s.241). 

Det faktum att hon ser sitt eget ansvar i hur omständigheterna fortgick gör att hon för första 

gången betraktar sig ”fullt ut som handlande, viljande människa, ty det var första gången hon 

led under en handling som hon aldrig kunde återkalla” (s.242).  

     Mariannes insikter, hennes nya syn på sig själv och på livet, är förutsättningen som 

möjliggör den förändring hon genomgår, och hennes nyfunna relation till naturen. Så 

småningom får Börje med henne ut på ”åkrar och ängar”, och snart börjar Marianne uppskatta 

att vandra omkring utomhus, hon känner sig starkare av den friska luften och rörelsen (s.248). 

Trots att det är Börje som tar initiativet, är det Marianne själv som underhåller sitt nyväckta 

intresse till friluftslivet. Likadant är det med den botgöring hon genomgår: 

 

                                                           
59 Witt-Brattström, Domellöf, s. 62. 
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Oaktat hennes goda vilja att ålägga sig ett slags penitens och att försona det förflutna med en lång 

botgöring, var det som om det dag efter dag börjat spira inom henne en sund och kraftig livsglädje, 

vilken växte och utvecklade sig, henne själv till trots. (s.248f.) 

 

Penitensen hon talar om är med tanke på den skuld hon känner inför Börje efter den hemliga 

förbindelsen med Pål. Men likafullt kommer resultatet att betyda mer för Marianne än hon 

tidigare trott. Witt-Brattström och Domellöf har också uppmärksammat den betydelsefulla 

förändring Mariannes nya relation till naturen innebär, trots att det inte är deras huvudpoäng i 

artikeln och därmed inte undersöks uttömande.60 Bland annat utvecklar hon en respekt och 

förundran inför naturen vilket kommer till uttryck en morgon när hon kommer ut på trappan 

och Börje just ämnar fara iväg med vagnen:  

 

[…] hon såg sig omkring med ett slags nyvaknad, barnslig förvåning. Himlen var klar och vitblå, luften 

sval ännu och så underligt ren att andas, stark och liksom mättad av sommar. [---] Det låg ett strålande 

solsken över allting, det glänste och glittrade på varenda gren, från vartenda daggigt litet grässtrå.  

  – Börje, sade hon med andlös häpenhet, vad det är härligt i dag! Vilket väder! (s.249) 

 

Textutdraget kan betraktas som ett exempel på Giffords första kriterium för en post-pastoral 

litteratur. Han skriver: ”fundamental to post-pastoral literature is an awe in attention to the 

natural world. Such a respect derives […] from a deep sense of the immanence in all natural 

things”.61 Det sätt på vilket Marianne betraktar naturen, med en ”nyvaknad, barnslig 

förvåning”, vittnar om en vördnad inför och förundran över hur den tar sig ut (s.249). Att hon 

talar om den med en ”andlös häpenhet” tyder på en ödmjukhet inför naturen som hon först nu 

förstår vidden av. Den detaljrika beskrivningen frambringar bilden av en levande natur; 

ordvalen för tankarna till friskhet, renhet och en vacker naturlighet. Viktigast av allt, och 

något som utmärker denna passage i romanen, är att naturen beskrivs i egen rätt, inte för att 

liknas vid någon av karaktärerna eller deras sinnestillstånd. Naturen är här en existens 

oavhängig människorna, med ett djupt inneboende värde, och Mariannes reaktion visar att 

hon begriper det.  

     En annan förändring hos Marianne, med en direkt koppling till hennes ”själskamp”, är att 

hon nu söker efter någonting att göra. Hon börjar sy kläder åt det framtida barnet vilket leder 

till att hon och hushållerskan kan knyta an till varandra på ett nytt sätt. De har precis hjälpts åt 

att fylla kuddar med dun när Marianne märker att jungfrun uppskattar hennes arbete med 

kuddarnas utstyrsel; hon tar mod till sig och visar upp resterande arbeten till jungfruns 

förtjusning. På detta sätt får hushållerskan en ny syn på sin matmor, och Marianne får en 

kvinna att anförtro sig åt på Tomtö som, till skillnad från Mariannes mor, kan tala enkelt och 

                                                           
60 Witt-Brattström, Domellöf, s. 57. 
61 Gifford, s. 152. 
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naturligt om havandeskap. Deras vänskap skänker en ny trygghet åt Mariannes tillvaro på 

gården. Hon beundrar också ”denna raska, arbetsduktiga kvinna, som tycktes äga en outtömlig 

viljeseghet i sin sammantorkade lilla lekamen, och som alltid var lika färdig att göra nytta” 

(s.253f.) Marianne får en ny syn på verksamheten på gården med alla ”dessa småsysslor, vilka 

skulle till för att hålla detta stora urverk igång” (s.254). Den nya gemenskapen i gårdens 

sysslor fyller Marianne med samma livslust som när hon vandrade ute på åkrarna. Den 

pastorala miljön är henne inte längre lika främmande, och livet och människorna vid 

lantbruket inte så ociviliserade som hon först trott. Kanske är denna tillvaro till och med ett 

bättre alternativ än det liv hon kunnat få i staden? 

     När barnet är fött ligger Marianne till sängs medan snön sakta faller utanför fönstret. Än en 

gång finns det ett samspel mellan hennes sinnesstämning och naturen: ”det låg en harmonisk 

ro över hela naturen” och Marianne älskar det hon ser ”ty hennes bröst var fyllt av en djup, 

hemlighetsfull lycka” (s.259). Snöns vithet ”mot bakgrunden av mörka träd” stämmer 

överrens med dem stämningar som rör sig inom henne: ”som ljusstrimmorna i en rörlig 

vattenyta” (s.260). Men för Marianne finns där ingen mörk bakgrund, ingen ”plats för 

skuggor, endast spelande fina dagrar, ljus – utan fasthet och konturer – ljus och lycka” 

(s.260).  

     När Börje får reda på vad som funnits mellan Marianne och Pål väntar, som tidigare 

konstaterats, en svår tid för dem båda. För att åter vinna Börjes förtroende och kärlek blir 

Marianne mer och mer involverad i lanthushållningen, eftersom hon vet att han sätter värde på 

praktisk duglighet. Behållningen av hennes arbete tillfaller emellertid Marianne själv i lika 

hög grad. Hon upptäcker en ny sorts rikedom som inte handlar om ägande utan om förmågan 

att uppskatta, och när hon ger sig ut i landsbygden, som fortfarande är någonting främmande 

för henne, förstår hon långsamt att hon kan lära sig att älska den. Insikten kommer när 

Marianne fyller lungorna med vind – ”stark, sträv, vårvind” (s.279). Det är också våren som 

får Marianne att känna det som om ”saven även stigit i hennes egen varelse” (s.278). Hon får 

lust att pröva sina nyfunna krafter på något och ser sig om efter ett arbete. Det hon hittar är en 

vanskött köksträdgård. Med Börjes tillåtelse tar Marianne sig an trädgården, och med hjälp av 

en trådgårdsmästare från Börjes hembygd är hon snart väl insatt i arbetet. Hon lär sig 

dessutom att väva, något som gör Börje både förvånad, förtjust och imponerad. Det är ofta 

han föreställer sig henne så som han såg henne den gången vid vävstolen ”rödblommig av 

ansträngning, stark, med håret en smula i oordning och blicken så stramt fästad på det hon 

hade för händerna, som om världens väl berott på att arbetet blev gott” (s.284). Här känns det 

angeläget att uppmärksamma hur denna beskrivning skiljer sig mot tiden vid deras förlovning 
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när det var omöjligt att tänka sig Marianne ”med bultande liv i sina pulsar” eller ”med 

styrkans varma färg på sina kinder”. (s.39)    

     Mariannes förvandling, hennes resa om man så vill, kan betraktas utifrån Kylhammars 

andra kriterium för ett pastoralt kompositionsmönster. Han skriver att resandet mellan eller 

flykten från de tre arenorna det pastorala landskapet, den vilda naturen och den omgivande 

civilisationen är förekommande i pastoral litteratur, ofta för att åskådliggöra priset för och 

vinsterna med moderniseringprocessen. Om Marianne är den huvudperson som tillåts resa 

mellan de tre arenorna är utgångspunkten staden och civilisationen där hon för ett behagligt 

liv men med en oroande medvetenhet om sin fars ekonomiska situation. När hon först 

kommer till Tomtö, där Börjes förmögenhet försäkrar stabilitet, tycks människorna henne 

först ociviliserade, rentav primitiva. Trots att Tomtö är ett lantbruk där naturen kultiveras går 

det att betrakta Mariannes uppfattning av gården som ett möte med en vild natur. Det 

bekväma stadsliv och de sedvänjor hon är van vid utgör en sådan stor kontrast att hon 

uppfattar lantbruket som en otämjd, vild plats utan regler att hålla sig till. För henne är Tomtö 

en natur som inte manövrerats av människor, i alla fall inte av vad Marianne skulle kalla 

civiliserade människor.  

     Mötet med Pål blir för henne ett möte med den urbana övercivilisationen och dess brister. 

Marianne är förstås bekant med det borgerliga stadslivet, men inte med världens storstäder dit 

Pål rest för att möta en värld i förfall. Han för med sig en livssyn där allt som sker beror på 

omständigheter och där människan inte måste ta ansvar för konsekvenserna av sina 

handlingar, där gud är frånvarande, och där förtroenden endast ges till främlingar – ”man 

skiljes – och det sagda är som viskat i vinden. Man är fri som om det aldrig vore sagt” 

(s.183).62 Pål och Marianne delar begäret efter skönhet, och den tomhetskänsla som följer 

efter ruset är dem båda bekanta.  

     Men Marianne tar ansvar för vad hon gjort och penitensen leder till att hon upptäcker det 

pastorala landskap Tomtö i sanning är. En avgörande stund är när hon bestämmer sig för att 

rusta upp köksträdgården. Då får hon till fullo erfarenheten av att kultivera en annars vild 

växtlighet; hennes trädgård får symbolisera Tomtö i miniatyr, en förening mellan kultur och 

natur. Extra intressant är det faktum att Marianne väljer att stanna kvar i denna tillvaro. När 

hon och Börje är i staden för att hälsa på hennes föräldrar, och prata om deras ekonomiska 

situation, finner hon det underligt att vara i den miljön igen ”där hon levat så länge, och som 

nu syntes henne så främmande, fast allt var sig märkvärdigt likt” (s.291). Rätt som det är 

                                                           
62 För en grundlig genomgång av determinismen i romanen hänvisar jag till Claesson Pipping, s.50-59. 
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reagerar Mariannes mamma på hennes solbrända, förut så vita, händer. ”Jag är 

trädgårdsmästare” utbrister hon stolt (s292). Detta är två indikationer på att Marianne 

förändrats i grunden. Hon känner sig inte längre i hemma i staden, snarare är det livet på 

landet som nu framstår som ett alternativ för henne. Det innebär att hon avstår från 

återvändandet till staden i Giffords reträtt- och återvändocykel – som kvinna och som 

människa ser hon istället en framtid i ett liv närmare naturen.  

 

Avslutande diskussion 

Fru Marianne innehåller alla komponenter som gör att romanen kan sägas präglas av ett 

pastoralt kompositionsmönster. I enlighet med Kylhammars första kriterium utgör Börje och 

det liv han för på landsbygden och Tomtö en kontrast till civilisationen och dess mera 

”avancerade” livsformer, som i romanen representeras av Marianne och Pål. Deras ankomst 

till Tomtö innebär ett möte mellan ett komplext element och ett mer naturligt sådant. 

Marianne liknas vid den orm som för in kulturens konventioner i ”Paradiset” Tomtö. Pål, som 

representant för en dekadent livshållning, flyr istället undan den urbaniserade storstaden till 

vad han tror är ett enklare mer rofyllt liv på landet. Romanen i sin helhet framställer inte 

livsvillkoren på Tomtö som harmoniska eller begripliga när de inte är det, men vissa av 

karaktärerna, såsom Mariannes bröder Karl och Walter, kan sägas göra sig skyldiga till 

idealisering när lantvistelsen blir en möjlighet till återhämtning och vila för dem utan att de 

erkänner det hårda arbete ett lantbruk fordrar. Pål hyser liknande föreställningar om landet 

som en tillflyktsort bort från ett mer avancerat kontinentalt stadsliv. Med Kylhammars ord ger 

de plats åt en ”medvetet skapad myt” som tydliggör en konflikt mellan vad livet, enligt dem, 

borde vara och vad det i verkligheten är.63  

     Marianne är den huvudperson som får lov att resa mellan tre arenor på det sätt Kylhammar 

menar är vanligt förekommande: den vilda naturen i form av hennes första möte med Tomtö, 

den omgivande civilisationen representerad både av hennes uppväxt i staden och mötet med 

Pål som presenterar henne för en mer urban övercivilisation, samt det pastorala landskapet när 

hon upptäcker Tomtö och det liv som faktiskt förs på gården. I det pastorala landskapet 

blomstrar hon och finner mening och självförtroende. När hon därefter tillfälligt återvänder 

till staden är hennes känsla av främlingskap inför den gamla tillvaron ett tecken på att hon 

anpassat sig till och rentav föredrar livet på landet. Med andra ord målar romanen upp 

                                                           
63 Kylhammar, s.25. 
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förutsättningarna till ett gott liv för Marianne i termer av ett pastoralt ideal – som ett liv 

närmare naturen.  

     Det är också närheten till naturen som gör Börje rustad till att föra ett hållbart liv, i 

motsatts till kulturmänniskan Pål. När Börje på nära håll erfar naturens växlingar, samspelet 

mellan förgängelse och liv, har han lättare att erkänna samma växlingar i livet. Snarare ser 

han förgängelse som en förutsättning för omdaning och nytt liv, till skillnad från Pål som bara 

ser undergång och död. Och det är avståndet från naturen som gör Pål inkapabel att se dessa 

kopplingar, vilket leder till hans död. Pål blir en representant för den tragiska pastoralen när 

han inser att ett gott liv är det som Börje och Marianne för på landet, men att den tillvaron 

aldrig kan bli hans verklighet. 

     Att det pastorala idealet innebär en kompromiss mellan natur och kultur framkommer i 

romanen. Exemplet med skeppsklockan visar att Börjes verksamhet förutsätter att människan 

bemästrar naturen med hjälp av olika verktyg. Han vill mot slutet ut i världen för att söka 

kunskap, måhända ny och modern kunskap kring jordbruksteknik med vilken han kan nydana 

arbetet på Tomtö och fördjupa kompromissen mellan natur och kultur. Ett stort steg för 

Marianne är när hon anlägger en trädgård och får erfarenheten av att kultivera naturen på 

samma sätt som Börje. 

     Benedictssons pastorala skildring kan emellertid inte betraktas som en önskan om att 

återgå till ett förpatriarkalt bondesamhälle. Den jämlika tvåsamhet som avslutar romanen har 

lästs som ett försök att skissera ett utopiskt alternativ till förhållandet mellan könen.64 Jag 

menar att det går att utläsa ännu ett utopiskt drag, nämligen i hur människan bör betrakta 

naturen. I början av romanen innebär Börjes kvinnosyn, i likhet med den Darwinska 

evolutionsteorin som bevisligen har en roll i romanen på samma sätt som i andra 1880-

talssromaner, att kvinnan och naturen är underställd mannen.65 Claesson Pipping har 

uppmärksammat hur Börje använder natur- och blomstermetaforer när han beskriver 

Mariannes skönhet. Hon tar som exempel balen när Marianne vrider sig ur sin kappa ”som en 

fjäril ur sin puppa” och att hennes hals ”i sin varma vithet gav intrycket av att vara belagd 

med ett stoft av omärkligt frömjöl” (s.55). Ett annat exempel hon inte uppmärksammar är hur 

anblicken av Marianne hos Börje väcker föreställningen ”om något på en gång moget och 

oberört, som hos stora, mjuka penséer” (s.56).  

     Naturliknelserna, anser Claesson Pipping, ”indikerar att [Börje] på evolutionärt vis anser 

att kvinnan står närmare naturen än mannen, det vill säga lägre på evolutionens trappa. Hon är 

                                                           
64 Se främst Heggestad. 
65 Det är främst Claesson Pipping jag stödjer mig mot här, se bland annat s.63.  
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naturen, han skall odla den”.66 Richard Kerridge menar att en mycket viktig insikt inom 

ekofeminismen är att trosföreställningar som legitimerar förtrycket av kvinnor också 

legitimerar naturförstöring.67 Det är denna insikt som Gifford framhåller som den sjätte 

komponenten för en post-pastoral litteratur: ”the ecofeminists’ realisation that the exploitation 

of the planet is of the same mindset as the exploitation of women and minorities”.68 När 

Marianne tar sig an och klarar av sysslorna på gården vinner hon respekt hos Börje, och han 

ändrar sig angående sin tidigare föreställning att hon egentligen inte platsar vid ett lantbruk. 

Men det är när Marianne försvarar sig inför honom, när hon talar för sin egen sak, som hans 

synsätt verkligen förändras. Marianne menar att Börje som man också kan tala till en kvinna, 

”jag menar till mig” (s.302). Hon menar att hennes botgöring är färdig och hon uttrycker en 

önskan att få ta del av Börjes liv och tankar. På romanens sista sida ber så Börje Marianne att 

dela allt med honom, att vara två om allting: ”två att se och uppfatta och döma och läsa, två 

att hjälpa varandra i allt” (s.311). Börje har tagit intryck av vad Marianne har sagt, han vill nu 

dela sin värld med henne. Det faktum att han erkänner den ärelystnad Marianne påpekat hos 

honom visar att han tillmäter hennes åsikter värde. När han slutligen ber henne att stå i bredd 

med honom innebär det att han betraktar henne som en jämlike.  

     Jag menar att det finns en inneboende möjlighet, inte explicit uttryckt, i Börjes insikt att 

Marianne som kvinna är jämställd honom. Om naturförstörelse och en allmän antropocentrisk 

natursyn betraktas som en variant av det förtryck som drabbar kvinnor, innebär Börjes 

förändrade kvinnosyn att synen på naturen även den kan förändras.69 Gifford framhåller det 

oumbärliga förhållandet att social rättvisa måste ha en plats där detta kan praktiseras, vilket 

kan ske på en hälsosam planet.70 Börjes insikt om kvinnans likställdhet med mannen måste 

därmed åtföljas av insikten om naturens egenvärde och en vilja att bruka den med respekt. 

När Marianne upptäcker naturen gör hon det med en oförbehållsamhet som leder till att hon 

kan betrakta den med förundran och inse dess inneboende värde i enlighet med Giffords första 

kriterium som jag tidigare diskuterat. Förhoppningen är att Börje, i samband med att hans 

kvinnosyn förändras, inser att den natur han nedvärderat i korrelation med kvinnan inte är en 

tingest för människan att exploatera utan att han istället kan betrakta den med samma 

förundran som Marianne och fortsätta bruka den på ett hållbart sätt, oavsett vilka moderna 

                                                           
66 Claesson Pipping, s.65. 
67 Kerridge, s.538. 
68 Gifford, s.165. 
69 En antropocentrisk natursyn innebär att naturen betraktas som perifer. Istället är det människan som är den 
givna centralpunkten på jorden.  
70 Gifford, s.165. 
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jordbruksmetoder han hämtar hem från sina resor. Möjligheten finns där som en implicit 

uppmaning till läsaren och till människan – hon som har till uppgift att finna hållbara 

förhållningssätt till naturen hon står i bredd med.  

     I uppsatsen har jag sammanfattningsvis uppmärksammat hur Benedictsson i Fru Marianne 

skildrar ett pastoralt ideal på så sätt att ett gott och hållbart liv bara kan uppnås i närheten av 

naturen, på landsbygden, där en kompromiss mellan natur och kultur råder i motsatts till i 

staden där frånvaron av naturen gör människorna främmande inför sina egna och livets 

villkor. Jag menar att naturens betydelse för karaktärerna i romanen tidigare inte 

uppmärksammats och att Benedictssons skildring ansluter henne till de författare som 

reagerade på det nya samhället som växte fram under slutet av 1800-talet och skrev en 

litteratur som visade på ett alternativ. Genom att låta kvinnans emancipation i ett agrart 

samhälle öppna upp för en uppvärderande vision av naturen och en jämlik relation mellan 

natur och människa skapar romanen en framtidsorienterad berättelse med stor aktualitet. Med 

hjälp av Giffords kriterium för en post-pastoral litteratur har jag kunnat visa romanens 

hållbara förhållningssätt till naturen. Benedictssons pastorala skildring undviker därmed en 

förnekelse av landet som en passande livsmiljö för människan och står emot impulsen att 

återvända till staden. Börje och Marianne är i slutet av romanen på väg att resa ut i världen 

med avsikt att återvända med ny kunskap att använda i arbetet, den pastorala miljön är med 

andra ord inte ett avskilt paradis utan befinner sig i världen. Snarare kan Börje, när han fått 

större kännedom om världen och utvecklats som människa, tänka sig att låta röstas in i 

riksdagen. Det låter ana en möjlighet att nå ut med de värderingar och ideal han och Marianne 

format tillsammans i samspel med djur och natur.      
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