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Öland. Mari’ (eller Maria) är gårdfari-
handlare som drar ut på kringvandrande 
försäljning varje vår och kommer hem 
framåt hösten. I fiktionen är året 1801, 
vilket innebär att ordet ”stan” inte syftar 
på Borgholm utan på Kalmar. Det visar 
sig att den skildrade affärsturnén blir den 
sista innan Maria väljer att övergå till bo-
fast leverne. Höst och vinter bor hon i 
backstuga i ”stenriket” med systern Mar-
tha, men söker sedan inkomsterna söde-
rut: ”Där bor folk längst från allting, där 
går det bäst att sälja.” Som en refräng ge-
nom romanen går ölänningarnas klago-
mål över ”högdjuren”, de fredade hjortar-
na som trampar ner åkrarna och omöjlig-
gör nyodling. Ny lagstiftning utlovar för-
ändring, men inget händer.   

Mari vandrar från plats, först mot söder 
och sedan tillbaka mot norr. Hon möter 
ständigt nya människor och de växlande 
uppehållen ger berättelsen dess episodis-
ka karaktär. Samma upplägg med resan 
som strukturerande element använder 
Friberg också i den roman från 1975 som 
har den upplysande underrubriken ”En 
fantasi kring Linnés öländska resa 1741” 
(se min artikel i ÖB 29 december 2009). 
Maria är emellertid inte bara gårdfari-
handlare utan också ambulerande barm-
härtig samarit. Hon stannar för att hjälpa 
till där behov finns; opraktiska ungkarlar 
får sina kläder lappade, hon tar hand om 
barn och rycker in i brådskande arbete på 
åkrarna och i ladorna, av sin matsäck ger 
hon till de hungrande, sjuklingar tröstas 
och får lindrande örter.      

Intoleransen mot avvikande är stark i 
den öländska värld från 1801 som roma-
nen beskriver. Så kallade ”tattare” omta-
las med förakt som tjuvaktiga och arbets-
skygga hästskojare. Med dessa sociala pa-
rasiter vill hederligt bondfolk inte ha nå-
got att skaffa. Betecknande nog delar inte 
Maria omgivningens rasistiska fördomar, 
hon kommer gradvis till mer tolerant 
uppfattning: ”förresten kan det väl finns 
nån bland tattarna som är bra med . . .”  

Maria inleder sin odyssé i hembygdens 
ohjälpliga fattigdom. Ständig svält i fall-
färdiga kojor och stugor med golv av 
stampad jord, tysta och storögda barn i 
trasiga kläder, Vanlig dödsorsak är sten-
arbetets ”bröstsot”. I fortsättningen rör 
sig Maria dock i mer välbärgade miljöer, 
hon måste ju vända sig till dem som har 
råd att köpa hennes varor. Maria besöker 
strandsocknarnas tätt liggande byar med 
god jord och rader av väderkvarnar. Hon 
firar midsommar hos sin moster i en av-
lägsen by med fyra-fem gårdar där bön-
derna lever ”i välmåga”. Den sociala in-
dignationen övergår bitvis i idyll.

Förhållandet mellan överklass och un-
derklass, husbönder och tjänstefolk, 
framstår som harmoniskt. Maria möter 
idel välvilja från ”madame”, en rik kap-
tensänka i söder. Vid gästspel i prästgår-
den symboliseras gemenskapen mellan 
klasserna när Maria och mamsellen spe-
lar tillsammans, folklig fiol och exklusivt 
klaver. Inget klander riktas mot de privi-
legierade på Öland, orättvisorna uppstår 
genom makthavare på fastlandet och de-

ras lokala hantlangare bland skatteindri-
vare, skogvaktare och rättsbetjänter.   

I romanen förändras mycket 1801. Det 
märker ölänningarna redan när de äter; 
tack vare potatisen, som är en nymodig-
het, blir kroppkakorna godare. Den som 
blir sjuk går till ”klokan”, men det ryktas 
att den nya tiden kommer att medföra lä-
kare även på landsbygden. Alla gläds 
emellertid inte över utvecklingen. En 
konservativ bonde håller fast vid det 
gamla och beprövade: ”Men jag skulle allt 
vilja ha kvar min gamla by som den är nu, 
jag.” Friberg förstår säkert den inställ-
ningen och med ett stänk av nostalgi 
skildrar hon seder och bruk i ett förgång-
et bondesamhälle. Det kan gälla julfiran-
de eller bröllop, festliga avbrott i varda-
garnas tunga arbete som beskrivs med 
kärleksfull detaljrikedom. Till slut segrar 
också det stationära bondelivet över fri-
heten på vägar och stigar. Systern Martha 
gifter sig med strävsam bonde, och Maria 
rustar upp backstugan för att leva där 
med några inbjudna och behövande med-
människor.

Kanske återger Marias gårdfarihandel i 
idealiserad form Fribergs förhållande till 
sin läsekrets. Maria är alltid välkommen 
och känd sedan tidigare av gamla kunder, 
likt en flitig författare som kommer till-
baka till den väntande läsekretsen när det 
blir bokhöst på nytt. Hennes varor upp-
skattas av gamla och unga, män och kvin-
nor. Rena diversebutiken är lastad på 
hästen. Här finns band och spetsar, nålar 
och tyger, leksaker åt barnen. Var och en 
finner något som passar henne eller ho-
nom. Maria bringar färg och fest, tröst 
och glädje. Så ville kanske Friberg se ock-
så sin egen uppgift som författare.  

Fribergs fjärde roman Klockargården 
(1962) följer en öländsk familj ungefär tre 
decennier, från början av 1860-talet. 
Strandbyn på södra Öland är mycket 
gammal, belägen mellan hav och alvar. 
Här lever och dör man till ljudet av vind-
sus och havsbrus. Bönderna är lika myck-
et sjömän som jordbrukare, de har ”bok-
stavligen talat livet igenom en hand på 
årdret och en på rorkulten”. Denna sym-
bios eller konflikt mellan lantbruk och se-
gelsjöfart aktualiseras genom hela roma-
nen. Dominerande gestalt är Betty, bond-
mora på Klockargården. I många avseen-
den är hon Vandrar-Maris´ motsats. I 
Klockargården råder välstånd. Betty le-
ver bofast och har stor familj bestående 
av make och fem barn, dessutom tjänste-
folk till hjälp. Gemensamt för Betty och 
Maria är dock att som ärliga och rättfram-
ma öländska lokalpatrioter med stark 
framtidstro personifierar de sin hem-
bygd. Omgivningen ser upp till dem med 
respektfull aktning. Båda hjälper andra; 
Maria som svar på de behövandes böner, 
den myndiga Betty efter eget val.

Som ung husmamsell måste Betty läg-
ga bort sin dialekt, och istället lyssna till 
prostinnan som ”talar fint”. Betty är lär-
aktig och övar flitigt på kammaren. Det 
kan nämnas att denna språkliga hierarki 
råder genom hela romanen; ståndsperso-

ner talar riksspråk, tjänstefolket behåller 
sin dialekt. Betty avancerar socialt och är 
”en myndig och bestämd kvinna sedan 
hon blivit gift och husmor på den nya 
Klockargården”. Den ägda jorden är allt, 
om inte barnen vill ta vid en dag ”vad ar-
betade hon då för”. Maken är befälhavare 
på sin brigg och ofta borta på världsha-
ven, Betty tar därför mångdubbelt ansvar 
”som både far och mor, matmor och hus-
bonde”. Hon utövar en alltmer despotisk 
maktutövning gentemot barnen och vill 
bestämma över deras liv, men mot livets 
slut infinner sig en viss ödmjukhet och 
självinsikt. Barnen får till slut gifta sig 
med vem de vill och välja yrkesliv, även 
om det går mot moderns önskningar. Ro-
manen slutar därför lyckligt i harmoni, 
liksom berättelsen om Vandrar-Mari´. 

Född 1904 tillhör Friberg den sista 
svenska författargeneration som upplevt 
det gamla bondesamhället. Säkert kunde 
hon använda egna barndomsminnen i 
skildringen av vardagsarbetet på Klock-
argården under olika årstider. Här för-
medlas glömd kunskap eller folktro, som 
att gravida kvinnor avslöjas eftersom de 
inte tål odören när man kokar klövar av 
nötkreatur. Eller att oxelbär kunde an-
vändas som ”gryn” i soppor. Denna rea-
lism förenas väl också med en dos nostal-
gisk idyllisering. Förhållandet mellan 
husbönder och tjänstefolk framstår ge-
nomgående som konfliktlöst, varmt och 
innerligt.

Under missväxtåren, framför allt 1867, 
måste många gå från gård och grund, som 
hemlösa tiggare driver de omkring på vä-
garna. Tystnaden ligger tung kring över-
givna byar, sedan deras invånare emigre-
rat till Nordamerika. Betty förfasar sig, 
och för dem som lever på Klockargården 
är utvandringen något som rör andra, likt 
avlägset buller långt borta. Erfaren verk-
lighet blir det först då en dotter försvin-
ner till det stora landet på andra sidan At-
lanten.    

Betty och hennes mor förkroppsligar 
gammal och ny tid. Modern tar till folkli-
ga huskurer när kreaturen insjuknar 
medan dottern skickar efter veterinären. 
Efter stora oåret 1867 kommer bättre ti-
der, och särskilt inom jordbruket går det 
framåt ”sakta men säkert”. Nya redskap 
och metoder införs på skilda områden. 
Det är Betty som tar initiativ till moderni-
seringen; tröskverk har skaffats och till 
gården kommer nyttigheter som fotogen-
lampor, symaskin och järnspis. Vyerna 
och kunskaperna vidgas tack vare tid-
ningsprenumeration; rimligtvis avses 
Ölandsbladet som grundades 1867!

Till en början lönar sig sjöfarten bättre än 
jordbruket. Familjen på Klockargården 
klarar sig bra under hungeråren genom 
att maken Hugo kommer hem med 
spannmål inköpt utomlands. Sedan 
hårdnar konkurrensen om frakterna till 
sjöss, hemmavistelserna blir allt kortare 
och det visar sig nödvändigt vara borta 
även över julen. Allt fler går över till trans-
port med ångbåtar, segelfartygens tid är 
obevekligt förbi. Utvecklingen gör också 

den öländska fåraveln överflödig, konsu-
menterna använder köpetyger istället. 
Jordbruket på Klockargården förblir dä-
remot lönsamt och försörjer hela famil-
jen, även kapten Hugo som efter en 
olyckshändelse stannar på landbacken. 
Briggen har symboliskt nog krockat med 
ett ångfartyg och gått under. Kaptenen 
haltar omkring, dagdrömmer kring ett 
orimligt projekt att bygga en ny brigg. 
Jordbruket, som förutsätter att männis-
kan är bofast, visar sig vara bestående. 
Andra försörjningssätt, som innebär 
ständig rörelse, är mer osäkra. Det gäller 
som här sjöfarten, och i Vandrar-Mari´ 
handel och köpenskap.

I denna liksom andra romaner skildrar 
Friberg sjömanshustruns lott, med stän-
diga uppbrott och oro för bortavarande 
make, sedan även söner. Det framstår 
som en stor gåva om Hugo någon gång 
kan stanna hemma en vecka mer än för-
väntat. Brevrapporter och hälsningar an-
länder oregelbundet från de stora hamn-
städerna. Själv är Betty som dotter till en 
omkommen sjöfarare medveten om hur 
hotande nära undergången alltid är på 
världshaven.  

Man och hustru är på sätt och vis ett 
omaka par. Hugo är gladlynt och muntert 
skämtsam, medan Betty har en mer oro-
lig och vemodig läggning. Ändå formar 
sig romanen till en den äktenskapliga 
kärlekens Höga Visa. Betty älskar gården 
och jorden, Hugo älskar briggen och kan 
inte tänka sig att gå i land för gott. På sjön 
längtar han hem, och hemma längtar han 
bort. Vackra sommarkvällar sitter den en-
samma sjömanshustrun vid sin chiffonjé, 
räknar och funderar. 

Makarna har egentligen olika åsikt om 
det mesta, men de älskar varandra och är 
lyckliga tillsammans. Trots mannens be-
svikelse över sitt och segelfartygens ne-
derlag förunnas det åldrande paret en 
god gemenskap: ”Var det bara bra mellan 
dem båda kunde hon ju stå ut med vad 
som helst.” 

Conny Svensson

I sina historiska romaner från Öland beskriver Margit Friberg en värld helt präglad av patriar-
kala värderingar. Samtidigt är det påfallande att hon gärna väljer kvinnliga huvudpersoner. 
Dessa kan vara manssamhällets värnlösa offer, men det förekommer också att de är hand-
lingskraftiga och självständiga idealgestalter med stor integritet. Så är fallet med jagberätta-
ren Vandrar-Mari’ i Fribergs tredje roman från 1959.

Vandrar-Mari’ och Betty på Klockargården: 
Två kvinnoporträtt i romaner av Margit Friberg

Margit Fribergs porträtt av kvinnor är ämnet 
för Conny Svenssons analys. FoTo: KIKI LunDh 


