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1. Inledning	
 

Både Jane Austen och Elizabeth Gaskell är idag två kanoniserade författare inom den brittiska 

litteraturen, vars romaner i många fall skildrar hjältinnans väg mot kärlek med alla dess hinder 

på vägen. Denna uppsats kommer handla om Jane Austens verk Mansfield Park (1814) och 

Elizabeth Gaskells verk Wives and Daughters (1866) då de är två romaner, med ca 50 års 

mellanrum, vars intriger liknar varandra. Med det sagt, avser inte denna uppsats att hävda ett 

direkt samband mellan de två författarna med idén om att Gaskell har läst och tagit efter 

Austen. Istället vill jag genom min uppsats utröna likheter och skillnader – hur romanerna 

närmar sig den romantiska konflikt som uppstår, samt karakteriseringar och värderingar. 

Genom att finna dessa likheter och skillnader hoppas jag därmed kunna visa på den 

motivtradition som romanerna upprätthåller. Självklart finns det andra alternativ att tillgå – 

bland annat Shirley (1849) av Charlotte Brontë, David Copperfield (1850) av Charles 

Dickens, eller Middlemarch (1874) av George Eliot – romaner som är en del av den 

motivtradition som uppsatsen kommer visa på. Emellertid skiljer sig de två sista från de 

övriga, då de bryter upp och lägger om det existerande mönstret, och därmed visar på hur 

traditionen utvecklas. 

 

Min frågeställning är följande:  

1. Vilka likheter och skillnader finns det mellan Mansfield Park och Wives and 

Daughters och hur belyser de romanerna tillsammans och var för sig? 

2. På vilket sätt går det att se en motivtradition utifrån Mansfield Park och Wives and 

Daughters? 

 

Gällande min frågeställning kommer jag lägga en större betoning på fråga 1, då den utgör 

uppsatsens huvudsakliga syfte och därmed kommer ägnas mer utrymme. Eftersom min analys 

kommer baseras på två texter kan jag inte hävda en direkt påverkan mellan Jane Austen och 

Elizabeth Gaskell. Däremot står de två verken i relation till varandra narrativt, både som genre 

och som en del av den brittiska litteraturen, samt genom dess lika intriger, vilket kommer tala 

för den motivtradition jag härefter vill illustrera. Fråga 2 kommer därför figurera mer som ett 

intressant vidare sammanhang. 
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1.1	Teori	och	Metod	
 

Då min uppsats är en jämförelse mellan Mansfield Park och Wives and Daughters kommer 

jag använda mig av komparativ metod. För att förstå vad komparativ metod går ut på har jag 

därför valt att utgå från Sven Linnérs bok Litteraturhistoriska Argument: Studier i en 

Vetenskaps Metodpraxis. Inledningsvis skriver Linnér att ”Grundtypen för en 

litteraturhistorisk komparation synes vara mycket enkel. Schematiskt kan den beskrivas så, att 

forskaren lägger två texter bredvid varandra framför läsaren, pekar på dem och väntar att 

läsaren skall utropa: Hur lika! Hur slående!”1 Självklart finns det emellertid olika nivåer på 

hur djupgående en komparation kan vara. Dock skriver Linnér att ”[f]ör många torde själva 

begreppet ’komparativ metod’ i sig själv implicera ett sökande efter påverkningar”2, varav 

dessa påverkningar går att utföra genom en schematisk komparation utifrån tre olika 

modeller: ”1. Man tolkar innebörden i en text, 2. man anger ett ursprung till en text, och 3. 

man preciserar textens ställning med avseende på dess representativitet.”3 Min analys kommer 

fokusera på de likheter som finns texterna emellan för att framför allt ge insikt i de två 

romanerna, men även för att antyda att de är representativa inom sin motivtradition. Denna 

komparation utgår alltså ifrån likhetsargumentet, och kommer därför vara illustrativ. Dock, 

beroende på hur många texter man utgår ifrån för sin analys fungerar likhetsargumentet olika. 

Om man exempelvis använder sig av två texter, menar Linnér att likheterna kommer ge en 

svagare grund till att kunna hävda en påverkan mellan de två texterna. Det vill säga, att dra 

avgörande slutsatser om att text b har direkt influerats av text a. Om en komparativ analysen 

istället tar hänsyn till flera texter, går det att med större säkerhet visa på hur en text blir 

representativ för exempelvis en tradition, genre, etc. genom att fixera gemensamma mönster 

eller förutsättningar.4 För att framställa en författare eller diktare menar emellertid Linnér att 

de företrädande tendenserna sträcker sig långt i tid, bestäms i gemensamma förutsättningar, 

bottnar i gemensamma historiska situationer eller texter betraktas som influerade av en 

huvudkälla.5 Problematiken, som Sven Linnér emellertid pekar på, är att komparativ metod 

och texters likheter inte alltid kräver en logisk grund annat än att läsaren uppfattar de likheter 

som en författare pekar på. Det leder till att analyserna kan bli summariska eller elliptiska, 

                                                
1 Sven Linnér, Svenska bokförl.: Stockholm 1964, Litteraturhistoriska Argument: Studier i en Vetenskaps 
Metodpraxis, s. 1. 
2 Linnér, 1964, s. 10. 
3 Linnér, 1964, s. 9. 
4 Linnér, 1964, s. 15 – 16. 
5 Linnér, 1964, s. 20. 
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men som forskaren fortfarande drar viktiga slutsatser ifrån.6 Därför har jag valt att fokusera på 

de växlande karaktärskonstellationerna som finns mellan de två romanerna Mansfield Park 

och Wives and Daughters: eftersom detta gör det möjligt att mer detaljerat lyfta fram 

illustrativa likheter och skillnader. 

 

1.2	Tidigare	forskning	
 

Eftersom både Jane Austen och Elizabeth Gaskell är två stora, kanoniserade författare finns 

det mycket tidigare forskning om dem. Det gör att den forskning jag väljer att presentera och 

använda mig av endast är en bråkdel av det som finns. Emellertid kommer jag använda mig av 

flera olika forskare och deras arbeten för att försöka ge en mer heltäckande bild av de två 

romanerna.  

 

Då Jane Austen endast hann skriva sex romaner finns det ett flertal böcker som analyserar de 

olika verken. I min uppsats kommer jag bland annat använda mig av Marilyn Butlers verk 

Jane Austen and the War of Ideas. I den inleder Butler med att beskriva sentimentalismen och 

jakobinismen som hon menar har haft ett stort inflytande på Jane Austen.7 Utifrån 

sentimentalismen analyserar hon sedan Austens olika verk, varmed hon menar att Mansfield 

Park är Austens mest ideologiska verk som kritiserar den jakobinska romanen.8  Därefter 

kommer jag använda mig av John Philips Hardys verk Jane Austen's Heroines: Intimacy in 

Human Relationships. Volume 3 som istället fördjupar sig i relationerna som finns mellan 

hjältinnan och övriga karaktärer. Hardy menar att interaktionerna mellan karaktärerna i 

Austens verk synliggör hjältinnornas egenskaper och ger dem trovärdigheten att förtjäna ett 

lyckligt slut.9 Emellertid måste dock hjältinnorna besitta egenskaper som generositet och 

självinsikt som ofta gör dem ensamma.10 Gällande Mansfield Park kommer jag slutligen 

använda mig av Wendy Ann Craiks bok Jane Austen: The Six Novels. I sitt verk analyserar 

Craik Austens didaktiska och konstnärligt tekniska framställning av sina hjältinnor.11 Vidare 

                                                
6 Linnér, 1964, s. 8. 
7 Marilyn Butler, Clarendon: Oxford, 1990, Jane Austen and the War of Ideas [Elektronisk resurs], s. 32 – 33. 
8 Butler, 1990, s. 219. 
9 John Philips Hardy, Routledge, 2011, Jane Austen's Heroine's: Intimacy in Human Relationships. Volume 3 
[Elektronisk resurs], s. xiv. 
10 Hardy, 2011, s. xiii. 
11 Wendy Ann Craik, Routledge, 2011, Jane Austen (Rle Jane Austen). Volume 1 [Elektronisk resurs], s. 2. 
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skriver hon även att Jane Austen mognat i stil när hon skrev Mansfield Park, vilket gör den 

mer seriös än hennes tidigare romaner.12 

 

Ifråga om Wives and Daughters, har Craik även skrivit Elizabeth Gaskell and the English 

Provincial Novel. I detta verk analyserar Craik Elizabeth Gaskells romaner Mary Barton 

(1848), Ruth (1853), North and South (1855), Sylvia’s Lovers (1863) och slutligen Wives and 

Daughters. I sina analyser strävar hon efter att belysa Gaskells utveckling som författare och 

av hennes stil, samt hennes romaner i relation till andra författares.13 I Carrie Wasingers 

artikel That "Old Rigmarole of Childhood": Fairytales and Socialization in Elizabeth 

Gaskell's "Wives and Daughters" inleder hon med att beskriva Curious, if True, Elizabeth 

Gaskells sista gotisk berättelse. I den menar Wasinger att Gaskell utmanar konventionerna av 

viktoriansk realism och utforskar dynamiken i vuxna sexuella relationer genom fantasi och 

sagoattribut.14 Men i jämförelse skriver hon att kritiker, i sitt mottagande av Wives and 

Daughters, har kommenterat verket som en motreaktion till sagospråket, där hon istället har 

skildrat karaktärerna utan fantasi med en ”Gaskellian realism”.15 Som följd har kritiker därför 

uppfattat Gaskells romaner som en reproduktion av könsroller, men Wasinger menar att det är 

tvärtom. Elizabeth Gaskell använde sig i hög grad av fantasi och sagospråk i Wives and 

Daugthers för att diskutera giftermål och reproduktion av heterosexuella relationer genom 

Molly Gibsons socialisering in i den vuxna världen. Sagospråket menar Wasinger användes 

av de vuxna för att få Molly att förstå de vuxnas begär.16 Enligt Suzy Clarkson Holstein, i sin 

artikel Finding a Woman's Place: Gaskell and Authority finns det emellertid en ambivalens 

kring Elizabeth Gaskells verk och hur de har uppfattats utifrån ett feministiskt perspektiv. 

Bland annat menar forskare som Judith Lowder Newton och Dianne Sadoff att hon skrev för 

ett patriarkalt samhälle och dess önskningar.17 Emellertid menar Suzy Clarkson Holstein att 

dessa kritiker feltolkar Gaskells verk och intentioner som menar att Gaskells verk är mer 

feministiska än vad kritiker erkänner dem att vara. Gaskell skildrar en realitet där både 

kvinnans och mannens roller omvärderas och förändras, utan att tappa sin manlighet eller 

kvinnlighet.18 Gaskell erkänner sålunda patriarkatets ramar, men genom att den kvinnliga 

                                                
12 Craik, 2011, s. 91. 
13 Wendy Ann Craik, Methuen, London, 1975, Elizabeth Gaskell and the English Provincial Novel, s. x. 
14 Carrie Wasinger, Studies in the Novel., 2008(40):3, s. 268-284, “That ‘Old Rigmarole of Childhood’: 
Fairytales and Socialization in Elizabet Gaskell’s ‘Wives and Daughters’”, s. 268. 
15 Wasinger, 2008, s. 269. 
16 Wasinger, 2008, s. 269 – 270. 
17 Holstein, 1989, s. 383. 
18 Holstein, 1989, s. 386. 



 
 

6 

protagonisten mognar och blir sina egna hjältinnor är de inte längre beroende av mannen.19 

Slutligen så har Anne Dewitt skrivit om vetenskapens relevans i Wives and Daughters i sitt 

verk Moral Authority, Men of Science, and the Victorian Novel. I sin text menar hon att 

vetenskapliga teorier lägger grund för det moraliska handlandet som går att se hos karaktären 

Roger Hamley. Enligt Dewitt är Roger Hamley baserad på Darwin, Newton och Étienne 

Geoffroy Saint-Hilaire som hon skriver var personer som värderades högt moraliskt utöver 

sina vetenskapliga bedrifter. Detta är något Dewitt menar var vanligt för den viktorianska 

romanen, då de tre naturhistorikerna Darwin, Newton, samt Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, i 

sina vetenskapliga studier lärde sig uppskatta och värdera det minsta i världen.20 

 

2.	Analys	
 

2.1	Mansfield	Park	och	Wives	and	Daughters	
 

För att underlätta förståelsen av vilka alla karaktärer är, kommer jag inleda med att beskriva 

först Mansfield Park, och sedan Wives and Daughters. Dessa sammanfattningar av verken 

kommer följas av en karaktärskonstellation som ger en enklare överblick av de relationer som 

jag sedan kommer analysera.  

 

Mansfield Park handlar om Fanny Price, som vid tio års ålder flyttar till Mansfield Park för 

att bo hos sin farbror och moster – Sir Thomas och Lady Bertram. Då Fannys egen familj är 

fattig, på grund av att hennes mor gifte sig med en löjtnant i flottan, har familjen Bertram valt 

att ta hand om Fanny som en tjänst. Ytterligare består familjen Bertram av sönerna Tom och 

Edmund Bertram, döttrarna Maria och Julia Bertram, samt Fannys andra moster Mrs. Norris. 

Fanny som är yngre än de andra barnen är en rädd liten flicka som inte har någon tidigare 

relation till familjen. Emellertid blir Fanny vän med Edmund, som blir hennes enda förtrogna 

i huset och som Fanny även förälskar sig i. Efter att några år har gått och Fanny har blivit 18 

år kommer det en ny familj till området: Mrs. och Mr. Grant, samt Mrs. Grants syster och 

bror, Mary och Henry Crawford. Utöver det har även Sir Tomas åkt till Antigua för att ta hand 

om sina affärer och Maria gifter sig med Mr. Rushworth. Fanny Price är fortfarande förälskad 

                                                
19 Holstein, 1989, s. 387. 
20 Anne Dewitt, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, Moral Authority, Men of Science, and the 
Victorian Novel [Elektronisk resurs], s. 65. 
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i Edmund Bertram, men Edmund har förälskat sig i Mary Crawford. Mary besvarar denna 

kärlek till viss del, och en förlovning verkar trolig. Samtidigt friar Henry Crawford till Fanny, 

som dock i sin tur inte tycker om honom och tackar nej. Slutligen har Maria en affär med 

Henry, som bryter upp alla tidigare romanser och Edmund blir slutligen förälskad i Fanny. 

Schematiskt kan allt sammanfattas på följande sätt: 

 

 

Wives and Daughters handlar om Molly Gibson. Berättelsen inleds med att Molly är tolv år 

gammal och ska besöka The Towers, där en årlig fest hålls för familjen Cumnors flickskola. 

Besöket slutar dock olyckligt och Molly kommer minnas det som en hemsk upplevelse. 

Därefter fortsätter berättelsen från att Molly är sjutton år. Hon har fått sin första beundrare, en 

praktikant till hennes far Mr. Gibson. Dock, eftersom Mollys mor har dött vid tidig ålder och 

utan en moder som kan ta hand om henne, låter han Molly bo hos familjen Hamley under en 

längre tid. Som en lösning på problemet bestämmer sig sedan Mr. Gibson att gifta om sig med 

Clare Kirkpatrick. Detta blir en stor sorg för Molly som dock leder till att en vänskap börjar 

mellan Molly och Roger Hamley som hjälper henne igenom sorgen. Molly förälskar sig så 

småningom i Roger Hamley, som dock i sin tur förälskar sig i Cynthia Kirkpatrick, Mollys 

nya styvsyster. Tids nog visar det sig att Roger ska åka till Afrika i syfte att forska. Men innan 

Roger åker till Afrika för att påbörja sin forskning friar han till Cynthia som svarar ja. Under 

Rogers frånvaro får emellertid Cynthia fler uppvaktare, och en gammal hemlighet förlovning 

med Mr Preston gör att hon till slut tappar intresse för Roger och deras förlovning upphör. 

Till en början är det en stor sorg för Roger att inse Cynthias förlorade intresse, men inser 

sedan att det egentligen är Molly som han verkligen älskar.  

 

 
 

Henry Crawford Fanny Price Edmund Bertram Mary Crawford 

Cynthia 
Kirkpatrick Roger Hamley Molly Gibson Mr. Preston 

Den svarta pilen betyder att det är en ömsesidig kärlek som slutar med giftermål. De svart-vita pilarna 

hänvisar till en tillfällig kärlek. 

Den svarta pilen betyder att det är en ömsesidig kärlek som slutar med giftermål. De svart-vita pilarna 

hänvisar till en tillfällig kärlek. Den vita pilen hänvisar till en konflikt som direkt påverkar Molly Gibson 

och hennes chans till kärlek med Roger.  
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Figurerna visar att romanernas uppbyggnad till stor del liknar varandra. Mansfield Park, samt 

Wives and Daughters följer Fanny Price respektive Molly Gibson vars kärlek till en början är 

obesvarad. De har blivit förälskade i Edmund Bertram, samt Roger Hamley som hjälper 

hjältinnorna att möta sina svårigheter genom att vara stödjande vänner. Både Edmund och 

Roger blir däremot förälskade i andra kvinnor. Edmund och Mary Crawford är nära en 

förlovning, medan Roger och Cynthia Kirkpatrick faktiskt förlovar sig. I Mansfield Park finns 

även Edmunds rival Henry Crawford som försöker vinna Fannys hjärta och hand. På så sätt 

skiljer sig Wives and Daughters, då Molly inte har en manlig friare utöver Roger. Däremot 

figurerar Mr Preston som ett hot för att Molly och Roger slutligen ska få varandra, precis som 

Fanny riskerar sitt giftermål med Edmund på grund av Henry. 

 

2.2	Hjältinnorna	Fanny	Price	och	Molly	Gibson	

 
Både Fanny Price och Molly Gibson är yngre när de först introduceras i respektive roman 

vilket sedan följs av ett stort hopp till att de är 18, respektive 17 år. När Fanny först kommer 

till Mansfield Park är hon svag till karaktären: ”She was small of her age, with no glow of 

complexion, nor any other striking beauty; exceedingly timid and shy, and shrinking from 

notice […]”21, samtidigt som hon räds den fina familjen och risken att göra fel. Dessutom 

behandlas hon sämre än sina kusiner, vilket gör att hon håller sig i bakgrunden. Eftersom 

Fanny inte känner någon i familjen sedan tidigare har hon ingen att ty sig till och saknar en 

moderlig figur i sin närhet. Det blir en barndom som försiggår ”not unhappily” (MP, s. 20), 

men inte heller lycklig. Emellertid får det läsaren att förstå de omständigheterna som råder på 

Mansfield Park. Under Fannys uppväxt lär hon sig sin roll inom familjen; till Lady Bertram 

blir hon den omhändertagande; till Edmund en förtrogen syster; för Mrs. Norris en plåga att ta 

ut ilskan på; och för Maria och Julia en mätstock för att kunna upprätthålla arrogans och 

egennytta. Ständigt är hon en lyssnare för den familj som har tagit och tar hand om henne. 

Därför tar sig Fanny aldrig friheter att gå utöver denna roll, och Fanny blir, som Marilyn 

Butler beskriver henne, en väldigt tystlåten hjältinna. Enligt Wendy Craik visar även denna 

inledning på hur Fanny skiljer sig från Austens tidigare hjältinnor: 

 
She is not a heroine in the sense that Jane Austen's others are, and there is plenty of proof of a 

generally different function; as we have seen, the novel opens with a view of Mansfield society in 

                                                
21 Jane Austen, 2003, Mansfield Park, s. 13. Jag kommer hädanefter referera till Mansfield Park direkt i texten 
som MP. 
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which for the first four chapters Fanny is the youngest member and only a child; even when she is 

grown up she is inferior socially to her cousins, and mentally and emotionally apart from them, 

being therefore passive by inclination and personality as well as by her status […].22 

 

Att Fanny är ung och hjälplös, menar Craik gör att hennes omdöme delvis är begränsat.23 

Dock, ger denna position Fanny möjligheten att istället observera, samt begrunda handlingar 

och relationer. Detta, menar Butler, gör Fanny till den perfekta kristna hjältinnan24: ”She was 

not often invited to join in the conversation of the others, nor did she desire it. Her own 

thoughts and reflections were habitually her best companions […]” (MP, s. 76). Detta gör 

även att Fanny ständigt växer och blir väl medveten om den moral hon följer. Till en början är 

Fanny ödmjuk och passiv men detta gör att hon sedan får en sådan stark självinsikt att hon 

inte låter sig styras av generella tankar eller känslor. Emellertid är det denna självinsikt som 

sedan gör att hon blir mer aktiv i sina senare val: ”But in her half of the book, the second half, 

they also imply the strength of someone who neither needs to seek advice nor to vindicate 

herself, because she has a source of strength both within and without.”.25 Självinsikten gör att 

Fanny kan vara sann mot sig själv och i sin interaktion gentemot andra.  

 

När Molly Gibson i Wives and Daughters presenteras ska hon för första gången besöka The 

Towers. I romanen talas det om denna visit som om när Askungen får åka till slottet. Men 

istället för en dröm blir det en mardröm för Molly. Likt Fanny ställs Molly i kontrast till den 

rika familjen och räds deras sällskap och huset i stort. Molly står även i lägre ställning till 

familjen Cumnor vilket synliggörs med beskrivningar om Mollys kläder och saker: 

 
On the drawers opposite to the little white dimity bed in which Molly Gibson lay, was a primitive 

kind of bonnet-stand on which was hung a bonnet, carefully covered over from any chance of dust, 

with a large cotton handkerchief, of so heavy and serviceable a texture that if the thing underneath 

it had been a flimsy fabric of gauze and lace and flowers, it would have been altogether 

‘scomfished’ (again to quote from Betty’s vocabulary). But the bonnet was made of solid straw, 

and its only trimming was a plain white ribbon put over the crown, and forming the strings.26 

 

                                                
22 Craik, 2011, s. 97. 
23 Craik, 2011, s. 93. 
24 Butler, 1990, s. 240. 
25 Butler, 1990, s. 240. 
26 Elizabeth Gaskell, 2003, Wives and daughters: an everyday story, s. 3. Jag kommer hädanefter referera till 
Wives and Daughters direkt i texten som W&D. 
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Ifråga om Mollys uppväxt är den dock lycklig till skillnad från Fannys. Emellertid, på grund 

av det hopp som sker från 12 till 17 år visar det, enligt Wasinger, på att Molly saknar 

självinsikt och personlighet. Wasinger skriver att ”[t]he childish experiences that the narrative 

does record are often ambivalent or vague”27, vilket antyder att Molly ännu inte är benägen att 

kontrollera sitt liv och bli en aktiv hjältinna. Som Fanny, är Molly till en början passiv i sina 

handlingar och följer de vuxnas anvisningar. Emellertid är Molly inte lika rädd som Fanny, 

utom när hon besöker The Towers. I sin fars sällskap vågar Molly vara sig själv, även om hon 

följer sin pappas ord blint, gör hon det inte av rädsla, utan av respekt och uppfattningen om att 

det är det rätta: ”Molly cried a little, but checked her tears as soon as she remembered how 

annoyed her father would have been at the sight of them.” (W&D, s. 55) 

 

Däremot är Molly är en tystlåten hjältinna. Vid flera tillfällen låter Molly bli att berätta för sin 

far om de hemligheter hon får höra under romanens gång. Bland annat låter hon bli att berätta 

sanningen gällande Cynthia och Mr Prestons hemlighet om förlovning men som gör att Molly 

konfronteras av sin far. Anledningen till varför Molly förblir tyst är för att skydda de personer 

som hon genuint älskar, vilket Holstein menar bidrar till Mollys utveckling från passivitet till 

att bli aktiv och mognar: 

 
She loses her linguistic innocence: language cannot always be taken at face value or as the best, 

simplest mirror of reality. In parallel fashion, she recognizes that other experiences may be 

comprised of ambiguities and multiple perspectives. [---] To put it another way, Molly becomes a 

heroine who can accept (albeit reluctantly) moral shadings rather than insisting on black and white 

truths.28  

 

Vad de två introduktionerna av Fanny, respektive Molly hänvisar till är sagan om Askungen. 

De är två flickor som kommer från fattigare omständigheter och deras möte med ett högre 

stånd visar att de varken är intresserade av rikedom eller social status. Istället intresserar de 

sig för att handla moraliskt och håller sig i bakgrunden och sätter andras önskningar före sina 

egna. Detta ger plats för den utveckling och mognad som Fanny, respektive Molly sedan 

kommer genomgå. Både Fanny, samt Molly går från att vara passiva hjältinnor som i senare 

skeden blir aktiva genom att välja mellan rätt och fel. På så vis liknar romanernas uppbyggnad 

i hjältinnornas mognadsprocess. Detta gör att både Fanny och Molly har en stark moral som 

de följer. En skillnad mellan de två romanerna är att Molly inte framstår som en typisk kristen 
                                                
27 Wasinger, 2008, s. 279. 
28 Holstein, 1989, s. 384 – 385. 
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hjältinna. Molly är inte rädd för att uttrycka sig själv eftersom hon inte heller blir lika 

förtryckt som Fanny.  

 

2.3	Kvinnorna	i	relation	till	varandra	
 

I kontrast till de moraliska hjältinnorna Fanny Price, respektive Molly Gibson har vi Mary 

Crawford respektive Cynthia Kirkpatrick. Dessa två kvinnor figurerar som Fannys, samt 

Mollys rivaler i kärlek. Vidare är Mary Crawford och Cynthia Kirkpatrick även viktiga för 

berättelserna eftersom de blir viktiga komponenter för att kunna få en djupare förståelse av 

Fanny Prices, samt Molly Gibsons verkliga karaktär.  

 

Enligt Marilyn Butler har de tre kvinnliga karaktärerna i Mansfield Park Fanny Price, Mary 

Crawford och Maria Bertram olika former av moral som påverkar deras handlingar, liksom 

det påverkar läsarens syn på karaktärerna och riktar vår sympati mot den rätta hjältinnan.29 

Hon menar att Fanny och Maria som har vuxit upp tillsammans blir varandras motsatser, då 

Fanny besitter de egenskaper som Maria (samt Julia) saknar. Även Maria och Julias far Sir 

Thomas önskar att hans egna döttrar var mer som Fanny (MP, s. 298, 438). Maria Bertram 

som förlovar sig med Mr. Rushworth, en väldigt enfaldig man, gifter sig slutligen med honom 

för att det höjer hennes ställning och ger henne en större rikedom än vad hennes far kan ge. 

Detta till skillnad från Fanny som söker självinsikt, och som i slutändan varken drivs av 

personlig fåfänga eller tillfällig tillfredsställelse. På så vis liknar Maria Bertram och Mary 

Crawford varandra, men i jämförelse med Mary blir Maria mer naiv. Syskonen Crawford vars 

världsvana skiljer sig från Bertrams, gör Mary cynisk och skeptisk till religion och moraliska 

värderingar. Speciellt i fråga om Marys syn på giftermål är de materiella tillgångarna det 

viktigaste. Detta visar Mary bland annat när hon diskuterar med Edmund om valet att bli 

präst, som Mary menar kommer göra Edmund fattig: ”Be honest and poor by all means – but I 

shall not envy you; I do not much think I shall even respect you. I have much greater respect 

for those that are honest and rich.” (MP, s. 198) Vidare diskuterar Fanny och Edmund många 

gånger deras samtal med Mary. Om hennes syn på religion och äktenskap som de anser beror 

på hennes bristfälliga uppväxt eftersom Mary har växt upp i London och utan en vägledande 

far eller mor. Däremot, på grund av att Mary om och om igen nämner religionen som ett 

besvärligt måste istället för något stärkande, menar Marilyn Butler att detta gör att Mary har 

                                                
29 Butler, 1990, s. 222 – 223. 
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låga moraliska värderingar. Istället för att söka inre frid genom goda handlingar och andlighet 

som Fanny, söker Mary yttre och materiella tillgångar. För Fanny ger religionen ett välbehag, 

samt en social struktur hon delar med Edmund, samtidigt som det ger henne självinsikt.30 Att 

Mary då i sin tur saknar denna kontakt till religion, gör henne att hon blir självisk: ”‘[…] if 

you please, you must forgive me. Selfishness must always be forgiven you know, because 

there is no hope of a cure.’” (MP, s. 65) Enligt John Philips Hardy blir det därför istället Mary 

som blir den verkliga motparten till Fanny. Han menar att Jane Austen ställer Fanny och Mary 

emot varandra för att visa på hur kommunikationen mellan olika parter är relevant för vår 

avläsning av karaktärernas egenskaper.31 Mary Crawford är en kvinna, vars ”lively dark eye, 

clear brown complexion, and general prettiness” (MP, s. 42), samt energiska och glättiga sätt 

drar till sig beundrare. Men på grund av att Fanny Price skiljer sig från Mary Crawford i 

humör och sinne, kan vi därför urskilja vem av kvinnorna som är den tillförlitliga: ”[…]Miss 

Crawford was very unlike her. She had none of Fanny’s delicacy of taste, of mind, of feeling; 

she saw nature, inanimate nature, with little observation; her attention was all for men and 

women, her talents for the light and lively.” (MP, s. 76) Som läsare är en väl medveten om att 

Fanny Price är berättelsens protagonist, men genom att romanen belyser hennes egenskaper 

via Mary Crawfords, ibland bristande, egenskaper blir en därtill förvissad om att det är Fanny 

som kommer komma ut som berättelsens segrare och hjältinna.  

 

I Wives and Daughters blir Cynthia Kirkpatrick Mollys motsvarighet. Dock skiljer sig Mollys 

och Cynthias relation från Fannys och Marys. När Molly för första gången träffar Cynthia blir 

hon slagen av Cynthias skönhet och gillar henne direkt: 

 
When they all came into the full light and repose of the drawing-room, Molly was absorbed in the 

contemplation of Cynthia’s beauty. Perhaps her features were not regular; but the changes in her 

expressive countenance gave one no time to think of that. Her smile was perfect; her pouting 

charming; the play of the face was in the mouth. Her eyes were beautifully shaped, but their 

expression hardly seemed to vary. In colouring she was not unlike her mother; only she had not so 

much of the red-haired tints in her complexion; and her long-shaped, serious grey eyes were 

fringed with dark lashes, instead of her mother’s insipid flaxen ones. Molly fell in love with her, so 

to speak, on the instant. (W&D, s. 192–193) 

 

                                                
30 Butler, 1990, s. 226. 
31 Hardy, 2011, s. 63. 
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Direkt förstår man därför att de nyblivna systrarna skiljer sig åt: ”Molly was always gentle, 

but very grave and silent. Cynthia, on the contrary, was merry, full of pretty mockeries, and 

hardly ever silent.” (W&D, s. 309) Emellertid är det detta som gör att Molly är dragen till 

Cynthia och ser henne som sin nära syster. Dock förstår hon att Cynthia har karaktärsfel. Likt 

Mary besitter Cynthia egenskaper som är mindre moraliska. Dels vet Cynthia att hon är 

vacker och lockar män mer än vad hon bör göra: ”‘[---] She’s the prettiest creature that you 

ever saw; and with eyes that mean mischief, if I’m not mistaken. [---]’” (W&D, s. 142) Dels 

väljer hon att frångå ansvar för sina handlingar, som ofta är relaterade till hennes skönhet. 

Ifråga om sin hemliga förlovning med Mr Preston vet hon att hon har handlat orätt. Att hon 

även blandat in Molly i sitt handlande, vilket gör att Molly hamnar i onåd hos sin far och det 

lilla samhället där hon bor, reflekterar hon dock inte över. Cynthia använder alltså Molly för 

sitt eget bästa, utan att reflektera över konsekvenserna hennes handlingar medför. Emellertid 

menar Craik att detta är något Elizabeth Gaskell gör för att visa på att hon saknar den moral 

som självinsikt ger: 

 
Her author consistently avoids presenting her thoughts, not because she is unable, but rather 

because she makes it a part of Cynthia to avoid self-analysing a nature which lacks the moral 

strength to perform the kind of action that would be the consequence. Cynthia needs to be loved 

and approved, but is not capable herself of loving; she cannot therefore give up Mr Gibson’s good 

opinion of her by confessing her involvement with Preston.32  

 

Cynthia väljer att vara oärlig inför Molly och sin styvfar då hon inte vill synliggöra sina 

brister eftersom hon ”cannot live with persons who don’t think well of [her]” (W&D, s. 418) 

men eftersom Molly är den lojala, kärleksfulla person hon är, älskar hon fortfarande Cynthia 

och vill hjälpa henne att lätta på sorgen och det mörker som döljer sig bakom Cynthias 

lättsamhet: 

 
Unwillingly, Molly was compelled to perceive that there must have been a good deal of underhand 

work going on beneath Cynthia’s apparent openness of behavior; and still more unwillingly she 

began to be afraid that she herself might be led into the practice. But she would try and walk in a 

straight path; and if she did wander out of it, it should only be to save pain to those whom she 

loved. (W&D, s. 425) 

 

                                                
32 Craik, 1975, s. 251. 
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Genom deras relation går det därför att se att Molly är den som besitter den självinsikt som 

krävs för att kunna handla rätt. Eftersom Molly hela tiden försöker skilja sina handlingar 

mellan rätt och fel gör det henne ödmjuk och hon kan genuint älska de människor som omger 

henne till skillnad från Cynthia: 

 
‘I [Cynthia] wish I could love people as you do, Molly!’ 

‘Don’t you?’ Said the other, in surprise. 

‘No. A good number of people love me, I believe, or at least they think they do; but I never seem 

to care much for anyone. I do believe I love you little Molly, whom I have only known for ten 

days, better than anyone.’ (W&D, s. 196) 

 

I detta avseende menar Craik att Molly växer till att bli mogen och förnuftigare, medan 

Cynthia inte kan uppnå detta eftersom hon saknar självinsikt men även växt upp under dåliga 

omständigheter (med en död far och frånvarande mor): ”She has been formed by the company 

she has been forced to keep, having to fend for herself at an early age, deprived not only of 

her dead father and neglectful mother, but even of associations with that mother, however 

inadequate.”33 Cynthia har därför från tidig ålder lärt sig att distansera sig från sin familj.  

 

Både Mansfield Park, respektive Wives and Daughters använder sig alltså av kontrasterande 

kvinnor för att tydliggöra vilka hjältinnorna är och förstärka Fanny, samt Mollys egenskaper. 

Dessutom är Mary och Cynthia viktiga för romanernas uppbyggnad. I Mansfield Park blir 

Mary som Fannys direkta motsats, samtidigt som Marys brist på religiös andlighet, samt 

starka intresse för det materiella tydliggör den moral som Fanny faktiskt följer. Emellertid 

påverkar dock Mary inte Fannys handlingar. Även i Wives and Daughters figurerar Cynthia 

som Molly motsats i moraliska ställningstaganden. Men samtidigt bidrar även Cynthia till att 

Molly blir mer aktiv och handlar gentemot Mr Preston, samtidigt som det ger Molly en 

starkare självinsikt. Genom att belysa Fanny och Mollys egenskaper gentemot Mary, 

respektive Cynthia finner vi därför Fanny, samt Molly vara karaktärer med en stark moral och 

en strävan efter viktigare saker än det materiella och social status.  

 

 

 

                                                
33 Craik, 1975, s. 213. 



 
 

15 

2.4	Förälskelser	i	fel	kvinnor	
 

Trots att Mary Crawford, respektive Cynthia Kirkpatrick inte är den slutgiltiga partnern för 

Edmund Bertram respektive Roger Hamley uppstår det en romans mellan de två paren under 

romanernas gång. Detta trots att dessa romanser går emot både Edmunds och Rogers bättre 

vetande och värderingar. 

 

När Edmund för första gånger träffar Mary har han redan bestämt sig för att bli präst, och han 

är en man av starka värderingar gällande moral och andlighet. Men trots att Mary Crawford 

varken är särskilt troende eller besitter en stark moral finner sig Edmund hopplöst förälskad i 

henne. Vidare, eftersom Mary motsätter sig Edmunds val av yrke då det skulle göra honom 

fattig, blir det för Mary otänkbart att hon skulle kunna gifta sig med honom. Därför handlar 

merparten av Edmunds och Marys konversationer om Edmunds val av att bli präst och hur 

hon önskar att han skulle åta sig ett annat yrke:  ”‘I [Mary] am just as much surprised now as I 

was first, that you should intend to take orders. You really are fit for something better. Come, 

do change your mind. It is not too late. Go into the law.’” (MP, s. 88). Emellertid försöker 

Edmund i sin tur förändra Marys tycke i frågan: 

 
‘[---] The manners I speak of, might rather be called conduct, perhaps, the result of good 

principles; the effect, in short, of those doctrines which it is their duty to teach and recommend; 

and it will, I believe, be every where found that as the clergy are, or are not what they ought to be, 

so are the rest of the nation.’ 

‘Certainly,’ said Fanny with gentle earnestness. 

‘There,’ cried Miss Crawford, ‘you have quite convinced Miss Price already.’ 

‘I wish I could convince Miss Crawford too.’ 

‘I do not think you ever will,’ said she with an arch smile; [---]’ (MP, s. 87) 

 

Med detta hoppas Edmund kunna förändra Marys åsikt för att till slut kunna gifta sig med 

henne. Men Mary blir istället arg över att Edmunds väljer att bli präst trots hennes motstånd: 

 
The assurance of Edmund’s being so soon to take orders, coming upon her like a blow that had 

been suspended, and still hoped uncertain and at a distance, was felt with resentment and 

mortification. She was very angry with him. She had thought her influence more. She had begun 

think of him – she felt that she had – with great regard, with almost decided intentions; but she 

would now meet him with his own cool feelings. It was plain that he could have no serious views, 
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no true attachment, by fixing himself in a situation which he must know she would never stoop to. 

(MP, s. 211) 

 

Emellertid är Mary beredd på att ta emot Edmunds kärlek och uppmuntrar honom till viss del, 

men hon är inte beredd att reflektera över hans karaktär, då det skulle kunna komma att 

påverka hennes egna: ”There was a charm, perhaps, in his sincerity, his steadiness, his 

integrity, which Miss Crawford might be equal to feel, though not equal to discuss with 

herself.” (MP, s. 62) På så sätt kan Fanny inte med välvilja hoppas på ett äktenskap mellan 

Edmund och Mary Crawford, som hon anser vara så underlägsen den varma, älskvärda 

Edmund: 

 
In their very last conversation, Miss Crawford, in spite of some amiable sensations, and much 

personal kindness, had still been Miss Crawford, still shewn a mind led astray and bewildered, and 

without any suspicion of being so; darkened, yet fancying itself light. She might love, but she did 

not deserve Edmund by any other sentiment. Fanny believed there was scarcely a second feeling in 

common between them; and she may be forgiven by older sages, for looking on the chance of Miss 

Crawford’s future improvement as nearly desperate, for thinking that if Edmund’s influence in this 

season of love, had already done so little in clearing her judgment, and regulating her notions, his 

worth would be finally wasted on her even in years of matrimony. (MP, s. 340) 

 

Eftersom Edmund och Mary båda vill förändra varandra för att kunna uppnå sina värderingar 

och ideal för äktenskap visar det på hur inkompatibla de är. I samband med Edmunds 

förälskelse i Mary börjar han även försumma Fannys mående, vilket visar på det dåliga 

inflytande Mary har över Edmunds karaktär. Till lycka för Fanny friar dock aldrig Edmund 

till Mary. I Mansfield Parks sista del har Mary rest till London. Väl i London har Mary åter 

blivit mer självisk och ytlig, och istället för att välja Edmund och moralisk framgång väljer 

hon det materialistiska. När Edmund reser till London för ändamålet att fria inser han 

emellertid att Mary inte besitter de karaktärsdrag som för honom är så viktiga. Men främst 

märker han hennes bristande moral i fråga om Henry och Marias otukt:  

 
‘[---] That the manner in which she treated the dreadful crime committed by her brother and my 

sister – (with whom lay the greater seduction I pretend not to say) – but the manner in which she 

spoke of the crime itself, giving it every reproach but the right, considering its ill consequences 

only as they were to be braved or overborne by a defiance of decency and impudence in wrong; 

[…] – all this together most grievously convinced me that I had never understood her before, and 

that, as far as related to mind, it had been the creature of my own imagination, not Miss Crawford, 

that I had been too apt to dwell on for many months past. [---].’ (MP, s. 425) 
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I Wives and Daughters friar dock Roger till Cynthia, som accepterar. Men som i Edmund fall 

baseras inte Rogers förälskelse på det sunda förnuftet. Roger dras till Cynthia på grund av 

hennes utseende och charm. Dewitt menar emellertid att när Roger faller för Cynthia, går det 

emot hans personlighet och vetenskapliga sinne: 

 
Given the way Wives and Daughters links science to romance as well as to morality, it seems 

initially surprising that the one place where Roger’s moral excellence falters is in his conduct of 

his romantic life. [---] Close examination, however, reveals that Roger’s infatuation with Cynthia 

does not contravene the alignments that the novel has established because it is depicted not as a 

consequence of his scientific habits of mind but rather as a failure of those habits.34 

 

Detta är något som Rogers bror Osbourne även retar honom för: ”‘You mark my words, 

Roger. Five years hence the beautiful Cynthia’s red and white will have become just a little 

coarse, and her figure will have thickened, while Molly’s will only have developed into more 

perfect grace. [---]’” (W&D, s. 287) Emellertid är deras förlovning opassande, eftersom 

Cynthia inte är intresserad av vetenskap och visar lite intresse för det Roger talar om. Cynthia 

är väl medveten om Rogers kärlek, men för Cynthia är han inget annat än en slav under 

kärleken, och i vars ”sight all her words were pearls or diamonds, all her actions heavenly 

graciousness, and in whose thoughts she reigned supreme” (W&D, s. 317). Cynthia njuter 

snarare av att vara älskad och tidigt har Molly insett att Cynthia inte älskar Roger: ”[…] 

Molly had keen insight into her ‘sister’s’ heart; and she knew that Cynthia did not love Roger. 

Molly could have cried with passionate regret at the thought of the unvalued treasure lying at 

Cynthia’s feet […]” (W&D, s. 317). Som följd blir Molly förkrossad när Roger väl friar till 

Cynthia: 

 
She felt as if she could not understand it all; but as for the matter, what could she understand? 

Nothing. For a few minutes her brain seemed in too great a whirl to comprehend anything but that 

she was being carried on in earth’s diurnal course, with rocks, and stones, and trees, with as little 

volition on her part as if she were dead. (W&D, s. 334) 

 

Att Cynthia sedan tackar ja till Rogers frieri gör hon främst i syfte att komma bort från Mr 

Preston: ”‘[---] Oh! I wish Roger was at home, and rich, and could marry me [Cynthia] at 

once, and carry me away from that man! [---]’” (W&D, s. 366). Under tiden som Roger är 

                                                
34 Dewitt, 2013, s. 70 – 71. 
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bortrest på exkursion och de brevväxlar visar Cynthia heller inget större intresse eller 

hängivelse för Roger:  

 
Now Cynthia, rather to Molly’s surprise, had told her that she might read the letter if she liked, and 

Molly had shrunk from availing herself of the permission, for Roger’s sake. She thought that he 

would probably have poured out his heart to the one sole person, and that it was not fair to listen, 

as it were, to his confidences. (W&D, s. 357)  

 

Vidare när Roger förälskar sig i Cynthia gör det även att han försummar Molly. 

 

I Mansfield Park och Wives and Daughters faller Edmund Bertram, samt Roger Hamley för 

Mary Crawford respektive Cynthia Kirkpatrick främst på grund av deras skönhet och 

livlighet. Emellertid är det märkligt att Edmund, respektive Roger blir förälskade i Mary, samt 

Cynthia som i kontrast till männens värderingar har väldigt låg moral. Detta visar på hur 

Edmund och Roger går emot sin tro och moral i fråga om kärlek, samtidigt som det gör att de 

till viss del börjar försumma Fanny, samt Molly. I Wives and Daughters friar Roger till 

Cynthia, vilket skiljer sig från Mansfield Park där en förlovning aldrig sker. Däremot tackar 

Cynthia ja till Roger utan att älska honom, medan Mary faktiskt har förälskat sig i Edmund. 

 

2.5	Manliga	motsatser	och	konkurrenter	
 

Om Mary Crawford, respektive Cynthia Kirkpatrick är hjältinnornas motsats, har vi även 

motsatserna till Edmund och Roger. Henry Crawford, samt Mr. Preston figurerar dels som 

kärleksrivaler och dels som den bristande moralen hos männen. De förstör hjältinnornas rykte 

och riskerar Fanny och Mollys chanser att slutligen kunna gifta sig med männen de är ämnade 

för.  

 

I den första delen av Mansfield Park intresserar sig Henry Crawford endast för Fannys 

kusiner Maria och Julia. Fanny som uppfattas som reserverad, och inte lika vacker som sina 

kusiner, befinner sig i bakgrunden som tidigare nämnt. Under romanens andra del, när Maria 

har gift sig och har rest iväg med sin nya man och syster förändras dock detta. Henry har hittat 

en ny underhållning – Fanny: 
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‘Not exactly, thought I [Henry] shall be happy to do both, but that would be exercise only to my 

body, and I must take care of my mind. [---] No, my plan is to make Fanny Price in love with me.’ 

‘Fanny Price! Nonsense! No, no. You ought to be satisfied with her two cousins.’ 

‘But I cannot be satisfied without Fanny Price, without making a small hole in Fanny Price’s 

heart. [---]’ (MP, s. 212) 

 

Emellertid förälskar sig Henry i Fanny, och till skillnad från det flyktiga intresset han hade för 

Maria och Julia så friar han till henne. Fanny som har förstått Henrys avsikt att uppvakta 

henne, skyr dock idén om att hans kärlek skulle vara sann: “’No, no, no,’ she cried, hiding her 

face. ‘This is all nonsense. Do not distress me. I can hear no more of this. [---] No, no, don’t 

think of me. But you are not thinking of me. I know it is all nothing.’” (MP, s. 278) Däremot 

tackar inte Fanny nej till Henry endast på grund av hennes misstro till hans kärlek. Då hon har 

fått se honom kurtisera Maria och Julia sedan innan tvivlar hon på hans moral och ser honom 

som en fåfäng man: 

 
[…]‘Have you any reason, child, to think ill of Mr. Crawford’s temper?’ 

‘No, sir.’ 

She longed to add, ‘but in his principles I have;’ but her heart sunk under the appalling prospect 

of discussion, explanation, and probably non-conviction. Her ill opinion of him was founded 

chiefly on observations, which for her cousins’ sake, she could not scarcely dare mention to their 

father. (MP, s. 293) 

 

Enligt Hardy skiljer sig Henrys moral så pass mycket från Fannys att de aldrig kommer kunna 

ha ömsesidiga intressen eller samtal.35 Som följd, på grund av att Fanny vägrar gifta sig med 

Henry, som egentligen är ett ytterst gott parti, börjar dock Sir Thomas ifrågasätta Fannys 

personlighet. Enligt honom har Fanny visat sig ”a character the very reverse of what [Sir 

Thomas] had supposed”(MP, s. 293), genom att vara ”wilful and perverse, […], without any 

consideration or deference for those who have surely some right to guide [her]” (MP, s. 293 – 

294). Det hela avslutas med att Fanny åker hem till sitt barndomshem, i hopp om att lära sig 

uppskatta den livskvalité som Henry kan erbjuda henne. Enligt Butler blir resan hem till 

Portsmouth Fannys verkliga prövning, genom vilken hon slutligen blir en aktiv hjältinna. Nu 

måste Fanny välja sin framtid, skilja rätt från fel, samt genomgå den ensamhet och 

självreflektion som Portsmouth kräver av henne.36 London är den materiella staden som ska få 

henne att inse vad materiella tillgångar egentligen kan ge – ett liv utan bekymmer, med alla 
                                                
35 Hardy, 2011, s. 70. 
36 Butler, 1990, s. 236. 
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förnödenheter och mer därtill som går att önska. Till en början börjar det få Fanny att vackla. I 

Portsmouth lever hennes familj fattigt vilket påfrestande för Fannys redan känsliga hälsa. 

Samtidigt vill Fanny även hjälpa sin syster Susan och föra henne i bättre sällskap vilket ett 

giftermål med Henry skulle kunna ge:  

 
Poor Susan was very little better fitted for home than her elder sister; and as Fanny grew 

thoroughly to understand this, she began to feel that when her own release from Portsmouth came, 

her happiness would have a material drawback in leaving Susan behind. [---] Were she likely to 

have a home to invite her to, what a blessing it would be! – And had it been possible for her to 

return Mr. Crawford’s regard, the probability of his being very far from objecting to such a 

measure, would have been the greatest increase of all her own comforts. (MP, s. 389)  

 

Men Fanny motsätter sig den materiella lycka hon önskar som för henne gör människan 

självisk. Istället väljer hon Mansfield Park, där hon som sann kristen kan göra nytta för de 

andra medlemmarna och på så vis uppnå inre tillfredsställelse.37 Att Fanny väljer Mansfield 

Park framför Portsmouth, menar Butler, därför visar på hur hon väljer bort Henry och London 

som är hans lockelse.38 

 

När det kommer till Molly i Wives and Daughters så är dock de män som är involverade med 

henne, även involverade med Cynthia. Mr Coxe, Mr Gibsons tidigare praktikant som var den 

drivande orsaken till att Mr Gibson väljer att gifta om sig, återvänder till Hollingford för att 

fria till Molly efter att ha fått ett arv och en säker inkomst. Emellertid friar han inte till Molly, 

utan till Cynthia som han förälskar sig i efter att även han har blivit intagen av hennes skönhet 

och ”while Molly quietly repelled him, Cynthia drew him to her by her soft attractive ways” 

(W&D, s. 360). Därefter har vi Mr Preston, som har en ännu större påverkan på Molly och 

dessutom riskerar hennes rykte för att kunna gifta sig med Roger. Anledning till att Molly 

involveras med Mr Preston beror, dock, helt på Cynthia. I hemlighet ingick Cynthia en 

förlovning med Mr Preston vid sexton års ålder. Villkoren för det hela var att Cynthia lånade 

pengar, och i gengäld, ifall hon inte kunde betala tillbaka, skulle Cynthia gifta sig med honom 

när hon fyller 20. I efterhand visar sig Mr Preston vara av sämre karaktär än vad från början 

framgått för Cynthia och hotar Cynthia med att visa deras brevväxling om hon inte går med 

på att gifta sig. När Cynthia berättar för Molly förstår hon att Cynthia ”must have suffered 

from this hidden trouble of hers” (W&D, s. 418) och väljer att hjälpa henne. Till en början 

                                                
37 Butler, 1990, s. 244. 
38 Butler, 1990, s. 242. 
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möter Molly Mr Preston i hemlighet för att återfå breven Cynthia är skyldig. Mr Preston är en 

man som är argsint och hämndlysten, och som hämnd på Molly väljer han att medvetet dra in 

Molly i rykten om en kärleksaffär de två emellan:  
 

Though he felt that he would have to yield, and give up the letters, he was not going to do it at 

once; and while he was thinking what to say, so as still to evade making any concession till he had 

had time to think over it, he, with his quick senses all about him, heard the trotting of a horse 

cranching quickly along over the gravel of the drive. A moment afterwards, Molly’s perception 

overtook his. He could see the startled look overspread her face; and in an instant she would have 

run away, but before the first rush was made, Mr Preston laid his hand firmly on her arm. 

‘Keep quiet. You must be seen. You, at any rate, have done nothing to be ashamed of.’ 

As he spoke, Mr Sheepshanks came round the bend of the road and was close upon them. Mr 

Preston saw, if Molly did not, the sudden look of intelligence that dawned upon the shrewd ruddy 

face of the old gentleman […]. (W&D, s. 432) 

 

 Som följd börjar Hollingfords invånare tala bakom Mollys rygg och anser henne ha blivit 

ovärdigt sällskap som ”a lass who has managed her matters so badly as to set folk talking 

about her” (W&D, s. 454). Detta menar Craik blir en av Mollys större prövningar, som sedan 

leder till att hon blir aktiv och mognar: ”The structure reveals that the real heroism lies in 

what follows, when Molly, with her eyes open, accepts the subsequent scandals, and all the 

consequences of being thought badly of by her friends.”39 Emellertid är den värsta reaktion 

för Molly hennes fars reaktion:  

 
Though he had professed to disbelieve all his, and did disbelieve it at the bottom of his soul, his 

voice was hard and stern, his face was white and grim, and his eyes fixed Molly’s with the terrible 

keenness of their research. Molly trembled all over, but she did not attempt to evade his 

penetration. If she was silent for a moment, it was because she was rapidly reviewing her relation 

with regard to Cynthia in the matter. [---] He had taken hold of her two arms just above her wrists, 

as she had advanced towards him; he was unconscious of this action; but, as his impatience for her 

words grew upon him, he grasped her more and more tightly in his vice-like hands, till she made a 

little involuntary sound of pain. (W&S, s. 461) 

 

I både Mansfield Park, respektive Wives and Daughters blir de manliga rivalerna viktiga för 

romanernas uppbyggnad ifråga om Fanny, samt Mollys mognad och aktivitet. I och med att 

Henry Crawford friar till Fanny ställs hon inför sitt svåraste beslut samtidigt som hon 

konfronteras med verkligheten. I Wives and Daughters påverkar Mollys konfrontation med 
                                                
39 Craik, 1975, s. 231. 
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Mr Preston hennes fars syn på henne, precis som Sir Thomas syn på Fanny. Därför måste 

båda alltså komma över dessa yttranden om deras karaktärer och motbevisa dem. Vidare står 

Henry, respektive Mr Preston för en lägre moral som gör att Fanny, samt Molly inte kan 

respektera de två männen.  

 

2.6	Den	slutgiltiga	romansen	
 

När Fanny och Molly befinner sig i en tid av nöd är det Edmund Bertram och Roger Hamley 

som träder in och hjälper dem. I Wasingers analys om Wives and Daughters hänvisar hon till 

Askungen och menar att sådana beskyddare, som Edmund och Roger därmed blir, ofta är en 

karaktär av högre status, varav både Edmund och Roger befinner sig i högre välstånd.40 

Vidare är de äldre än Fanny och Molly, och det första mötet sker när de unga kvinnorna ännu 

inte har mognat till de hjältinnor de har potential att bli. 

 

I början av Mansfield Park får Fanny och Edmund inte kontakt med varandra förrän Edmund 

finner henne gråtande över flytten från sitt hem i Portsmouth. För att trösta henne talar 

Edmund om hennes familj och erbjuder sig sedan att hjälpa så hon kan skriva till sin bror. Att 

Fanny då blir överväldigad av tacksamhet intresserar Edmund: ”Fanny’s feelings on the 

occasion were such as she believed herself incapable of expressing; but her countenance and a 

few artless words fully conveyed all their gratitude and delight, and her cousin began to find 

her an interesting object.” (MP, s. 17) Genom Edmunds hjälp finner Fanny därefter huset 

mindre hotfullt och hon får en förtrogen vän som hon alltid kan förlita sig på. Vidare eftersom 

Edmund har en hög bildning om rätt och fel, hjälper det Fanny att fatta sig liknande åsikter. 

På så vis har Edmund därför en bidragande hand ifråga om den moral som Fanny sedan 

utvecklar. Emellertid gör det att Edmund blir den som Fanny vänder sig till i svåra situationer. 

Även när Edmund inte finns i närheten försöker hon förnimma hans tanke om rätt och fel: ”To 

this nest of comforts Fanny now walked down to try its influence on an agitated, doubting 

sprit – to see if by looking at Edmund’s profile she could catch any of his counsel, or by 

giving air to her geraniums she might inhale a breeze of mental strength herself.” (MP, s. 141) 

Edmund å andra sidan anser sig ha rätt till Fannys inre, då han är den som ”encouraged her 

taste, and corrected her judgment” (MP, s. 22): 

 

                                                
40 Wasinger, 2008, s. 272 – 273. 
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Edmund was not unwilling to be persuaded to engage in the business; he wanted to know Fanny’s 

feelings. She had been used to consult him in every difficulty, and he loved her too well to bear to 

be denied her confidence now; he hoped to be of service to her, he thought he must be of service to 

her, whom else had she to open her heart to? If she did not need counsel, she must need the 

comfort of communication. Fanny estranged from him, silent and reserved, was an unnatural state 

of things; a state which he must break though, and which he could easily learn to think she was 

wanting him to break through. (MP, s. 320) 

 

Att Fanny därför förälskar sig i Edmund blir för läsaren högst trovärdigt. I Fannys situation 

förstår man direkt att Fanny är medveten om sina känslor för Edmund, men dessa känslor är 

inga hon anser sig ha rätt till:  

 
It was her intention, as she felt it to be her duty, to try to overcome all that was excessive, all that 

bordered on selfishness in her affection for Edmund. To call or to fancy it a loss, a disappointment, 

would be a presumption; for which she had not words strong enough to satisfy her own humility. [-

--] To her, he could be nothing under any circumstances – nothing dearer than a friend. Why did 

such an idea occur to her even enough to be reprobated and forbidden? It ought not to have 

touched on the confines of her imagination. (MP, s. 244) 

 

Detta menar Hardy gör att Edmunds och Fannys omfamning till en början inte är särskilt 

lovande eller trolig.41 Edmund som redan från början är betagen i Mary Crawfords livliga sätt, 

vilseleder inte bara sig själv utan börjar även förlora sig själv. Eftersom Edmund är en man av 

kyrkan har han starka värderingar om rätt och fel. På grund av detta menar Marilyn Butler att 

pjäsen, Lovers’ Vows, som familjen Bertram väljer att agera under romanens första del 

påbörjar karaktärernas förfall.42 När Edmund först får höra om att en teater ska sättas upp i 

familjen Bertrams hem blir han betryckt och ogillar starkt idén som han vet att hans far 

kommer ogilla. Det anses opassande, och opassande främst för hans syster Maria som är 

förlovad med Mr. Rushworth. Emellertid börjar Edmunds åsikter luckras upp när han blir 

lockad av Mary Crawford att spela teater med henne. Edmund som är förälskad i Mary låter 

sig alltså lockas. Men att Edmund ger upp denna integritet och självmedvetenhet gör att han 

frångår sin moral och blir självisk och blind för den verklighet som egentligen utspelas. I sin 

tur förundras Fanny över att Edmund kunnat ändra åsikt: ”Could it be possible? Edmund so 

inconsistent. Was he not deceiving himself? Was he not wrong? Alas! it was all Miss 

Crawford’s doing.” (MP, s. 145) Som Hardy påpekar är därför deras förening otänkbar och 

                                                
41 Hardy, 2011, s. 58. 
42 Butler, 1990, s. 233. 
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det är inte förrän i slutet som de förenas i ömsesidig kärlek. Som tidigare nämnt glömmer 

Edmund även bort Fanny när han förälskar sig i Mary. Under denna period närmar sig 

Edmund främst Fanny i syfte av att tala om sin kärlek för Mary. Detta menar Hardy gör att 

Fanny och Edmunds relation kan fördjupas43, vilket den sedan gör efter att Edmund har insett 

Marys låga moral och därmed fått sitt hjärta krossat. Det är sedan efter att ha spenderat tid 

med Fanny för att återfå livslusten, som han inser att Fanny är Marys motsats och den 

perfekta kvinnan:  

 
Loving, guiding, protecting her, as he had been doing ever since her being ten years old, her mind 

in so great a degree formed by his care, and her comfort depending on his kindness, an object to 

him of such close and peculiar interest, dearer by all his own importance with her than any one 

else at Mansfield, what was there now to add, but that he should learn to prefer soft light eyes to 

sparkling dark ones. (MP, s. 436) 

 

Likt Fanny som har valt bort Henry och den materiella lyckan i London, har alltså Edmund 

valt bort Mary vilket gör att de kan mötas ömsesidigt. 

 

Detsamma sker i Wives and Daughters. Efter att Cynthia tvärt har brutit förlovningen är 

Roger till en början förkrossad. Men slutligen inser Roger att Molly är den enda kvinna som 

någonsin kan ge honom lycka: ”They were friends again after their unspoken difference; but 

that was not enough for Roger. He felt every day more and more certain that she, and she 

alone, could make him happy.” (W&D, s. 569) Emellertid, som Mrs Hamley tidigt nämner för 

Squire Hamley, skulle varken Osbourne eller Roger vid deras ålder ”‘[---] see that she [Molly] 

is pretty; their ideas of beauty would include colour.’” (W&D, s. 70). Roger behöver därför 

mogna innan han kan inse sina känslor för Molly. Samtidigt som det gör honom mer 

fulländad som vetenskapsman, då det innebär att han kan applicera sina studier på sitt eget 

handlande. Molly som i sin tur har vuxit upp som nära vän till Roger har lärt sig att gilla 

Rogers intressen och följa den moral som han så noga uttrycker genom sin vetenskap. När 

Molly ställs inför den stora sorg som hennes fars omgifte medför, finner även Roger henne 

gråtande. Roger som till en början tvekar om vad han ska göra, inser sedan att Molly inte kan 

ta sig tillbaka till huset ensam och bestämmer han sig för att hjälpa henne. Efter att ha förstått 

vad Molly är upprörd över uppmuntrar han henne med råd om hur hon kan bemöta 

svårigheterna: ”As soon as he [Roger] was gone, Molly lifted up her poor swelled eyes, and, 

                                                
43 Hardy, 2011, s. 59. 
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looking at Mrs Hamley, she said: ‘He was so good to me. I mean to try and remember all he 

said.’” (W&D, s. 107). Dessa råd ger Molly nytt mod och startar en djup vänskap mellan dem. 

Som följd börjar Molly även se Roger som en lärare, och Roger ser Molly som sin elev. 

Emellertid, då Anne Dewitt menar att Roger är baserad på Darwin, Newton och Étienne 

Geoffroy Saint-Hilaire, som värderades högt moraliskt utöver sina vetenskapliga studier, blir 

han den idealiska naturhistorikern som gör honom kapabel till att lära Molly: ”Wives and 

Daughters sustains this characterization of the man of science as morally excellent by 

continually entwining Roger’s scientific work with his moral duties, so that by pursuing his 

scientific interests Roger fulfills his ethical obligations.”44 Genom att Molly och Rogers 

relation börjar med Rogers råd, samtidigt som det gör Molly kapabel att hantera sin fars 

omgifte, formar Roger Mollys sinne och moral. Att deras moral liknar varandras gör det dem 

även kompatibla med varandra ifråga om en romantisk relation. Men till skillnad från Fanny 

förnekar dock Molly att hon är förälskad i Roger och beskriver känslorna som kärlek för en 

bror: ”‘I am his sister,’ she would say to herself. ‘That old bond is not done away with, 

though he is too much absorbed by Cynthia to speak about it just now. His mother called me 

‘Fanny’; it was almost like an adoption. [---].’” (W&D, s. 318) Denna förnekelse upphör inte 

förrän i slutet, när Molly inser att känslorna hon haft alltid har varit romantiska. Men att 

Molly försöker upprätthålla broder-syster relationen menar Holstein emellertid visar på 

hennes medvetenhet och självinsikt. Genom att ljuga för sig själv kan Molly skydda sig själv 

samtidigt som det tvingar henne till att vara aktiv då hon inte passivt kan se på hur Cynthia 

vinner Rogers hjärta.45  

 

Genom att Edmund, samt Roger slutligen inser att Fanny, respektive Molly är den rätta för 

dem ifråga om äktenskap, visar det på att även männen i romanerna har mognat och blivit 

värdiga sina hjältinnor. Dock beror deras kompatibilitet bland annat på att Edmund, 

respektive Roger hjälper till att utveckla den moraliska kompassen som Fanny, samt Molly 

följer. För Fanny, respektive Molly är Edmund och Roger den person som de öppnar upp sig 

för, den som de diskuterar med om rätt och fel, samt den som de vänder sig till när de behöver 

råd. Till en början anses, dessutom, varken Fanny eller Molly vara tillräckligt bra för herrarna 

att gifta sig med, då de kommer från lägre ställningar. Att Fanny, respektive Molly slutligen 

vinner sina hjältars hjärtan beror på deras ständigt trogna och moraliska förhållningssätt till 

situationen. 

                                                
44 Dewitt, 2013, s. 67. 
45 Holstein, 1989, s. 385. 
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3. Avslutning	
 

3.1	Sammanfattning	
 
I min analys går det att se tydliga likheter mellan de två romanerna. Inte bara gällande 

romanernas motiv och intrig, utan även i form av karaktärer och deras egenskaper, samt de 

växlande konstellationerna av relationer. Mansfield Park, respektive Wives and Daughters 

inleds med sina protagonister vid tidig ålder, med följd av ett större hopp som visar på deras 

uppväxts alldaglighet och fattiga karaktärsutveckling. Detta gör att Fanny Price, samt Molly 

Gibson till en början är passiva och följsamma efter andra önskemål. Vidare visar inledning 

vid Fannys flytt till Mansfield Park, respektive Mollys utflykt till The Towers på hur 

protagonisterna inte intresserar sig för den höga societeten, samtidigt som man får en tydlig 

bild av deras personligheter. Både Fanny och Molly räds det rika överdådet och risken att 

göra fel, eller att inte höra hemma. De båda flickorna försöker därför hålla sig i bakgrunden, 

med önskan att inte bli tilltalade. Fanny som däremot är mer blyg än Molly, måste vänja sig 

vid den nya livsstilen som blir avgörande för vem Fanny blir vid vuxen ålder. Molly som 

istället bara är på besök på The Towers, kan sedan på väg hem, återgå till att vara den orädda 

flicka som läsaren ofta ser henne vara i närheten av de hon älskar. Efter romanernas hopp 

framåt i tiden och Fanny, respektive Molly är arton och sjutton år, har deras barndom gjort 

dem följsamma, och tystlåtna. En större skillnad mellan Fanny och Molly är dock att Molly 

sedan presenteras för ett ytterligare hem – Hamley. Hos Hamley, som är en anrik familj i 

högre stånd än Gibson, finner Molly tröst när hennes värld förändras i och med hennes fars 

omgifte. 

 

Mollys far gifter alltså om sig, medan Fanny sörjer över att ha behövt lämna sin familj. Det 

som istället blir en tröst för de två flickorna blir mötet med Edmund Bertram, samt Roger 

Hamley. Samtidigt börjar även ensidig kärlek växa – Fanny som blir förälskad i Edmund, 

respektive Molly som blir förälskad i Roger. Emellertid är det dock i samband med att de nya 

familjerna, Crawford, respektive Kirkpatrick (Claire, och Cynthia som blir ingifta i 

Gibsonfamiljen), presenteras som situationerna börjar förändras för Fannys och Molly. En 

följd av dessa introduktioner är att Fanny, respektive Molly blir mer medvetna om sin kärlek. 

Men en annan viktigare punkt är att med de två nya familjerna möter Fanny, samt Molly sin 

rival och kontrast. Under Fannys, respektive Mollys uppväxt har de redan börjat utveckla den 
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moral som är viktiga för hjältinnornas mognad. Däremot genom att introducera Mary, samt 

Cynthia, med sina bristande karaktärsdrag, går det att se att Fanny, respektive Molly även 

besitter och utvecklar starkare självinsikt och moral. Det gör även läsaren medveten om att 

Fanny, samt Molly har en strävan efter viktigare saker än det materiella och social status. 

Vidare är även Mary och Cynthia viktiga för berättelsernas upplösning – att Fanny och Molly 

är de rätta hjältinnorna och förtjänar giftermål med Edmund, samt Roger. På så vis blir både 

Mary och Cynthia viktiga för romanernas uppbyggnad. I Mansfield Park påverkar Mary 

Fanny till att aktivt ta ställning i moraliska frågor, samt som Cynthia i Wives and Daughters 

tvingar Molly till att bli aktiv och handla gentemot Mr Preston. Detta resulterar i en starkare 

självinsikt hos Fanny, samt Molly.  

 

Emellertid, genom att se hur Edmund i Mansfield Park, samt Roger i Wives and Daughters 

faller för Mary och Cynthia kan man se hur de två kvinnorna även behövs för Edmunds, samt 

Rogers mognad. Mary och Cynthias som anses vackra och livliga blir den främsta faktorn för 

att Edmund, respektive Roger förälskar sig i dem. Deras förälskelse blir således ytlig och som 

följd släpper de på den moral de tidigare varit noga att efterfölja. Som följd måste de därför 

bevisa sig värdiga den lojalitet och moral Fanny och Molly står för. Emellertid har även 

Edmund, respektive Roger sina motparter – Henry Crawford, samt Mr Preston. De figurerar 

på liknande sätt som Mary, samt Cynthia, då de har en uppenbart lägre moral och handlar 

utifrån själviska och ytliga begär. Vidare, i och med att Henry friar till Fanny, gör det att hon 

ställs inför sitt svåraste beslut och tvingas bli aktiv, likt Mollys konfrontation med Mr Preston. 

Både i Mansfield Park, samt Wives and Daughters måste alltså Fanny, respektive Molly 

komma över dessa yttranden om deras karaktärer och motbevisa dem. Vidare påverkar dessa 

åsikter om hjältinnorna så att de för en tid blir oförmögna att möta sin kärlek. Emellertid, när 

Fanny, respektive Molly har visat sig vara sanna i karaktär och moral inser slutligen Edmund, 

samt Roger att Fanny, respektive Molly är den rätta för dem ifråga om äktenskap. Emellertid, 

har läsaren redan blivit varse om deras kompatibilitet. Bland annat på grund av att Edmund, 

respektive Roger hjälper till att utveckla den moraliska kompassen som Fanny, samt Molly 

följer.  

 

Avslutningsvis visar analysen på hur Mansfield Park, samt Wives and Daughters i hög grad 

har liknande intrig och motiv, som visar på den motivtradition som jag menar att romanerna 

upprätthåller/hör till.  
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3.2	Diskussion	
 

I min analys har jag visat på hur Mansfield Park, samt Wives and Daughters ingår i en 

klassisk motivtradition inom den romantiska genren. Romanerna bygger på protagonisterna 

som måste övervinna hinder, visa sig moraliskt rättfärdiga och därmed slutligen vinna sin 

kärleks hjärta. I inledningen nämnde jag kort Shirley av Charlotte Brontë, Middlemarch av 

George Eliot, samt David Copperfield av Charles Dickens. Shirley berör likt Wives and 

Daughters ett helt samhälle, vilket nyanserar de karaktärer som medverkar i berättelsen. 

Emellertid, blir den romantiska konflikten till synes inte helt lik den mellan Fanny Price och 

Edmund Bertram eller Molly Gibson och Roger Hamley. I Shirley har Mr Moore betydligt 

mer plats i romanen, en man vars affärer står på spel och måste gifta sig rikt. Han delar hem 

med sin syster Hortense, som däremot har en elev vid namn Caroline Helstone. Likt 

Mansfield Park, samt Wives and Daughters hjältinnor umgås de mycket, och Caroline som är 

yngre än Mr Moore, har tidigt förälskat sig i honom. Dock, är Mr Moore, även förälskad i 

Caroline men hindras av sin bristande ekonomi att kunna fria. Likheterna med Mansfield 

Park, samt Wives and Daughters framträder istället i när Shirley kommer till staden och 

verkar göra anspråk på Mr Moores hjärta. Carolina som därför blir förkrossad, liknas vid 

Molly som blir sjuk av tron att förlora sin kärlek. Vidare är Caroline inte heller rädd för att 

uttrycka sina åsikter vilket blir en ytterligare likhet, men en som skiljer sig från Fanny. 

Lyckligtvis infrias inte Carolines rädsla, utan de möts slutligen i ett lyckligt äktenskap. 

 

I konstrast till Mansfield Park, Wives and Daughters och Shirley kastar därför Middlemarch, 

respektive David Copperfield istället om det tidigare mönstret, och utmanar genrens idé om 

den rätta. I de två romanerna står protagonisterna mellan två män, samt kvinnor, vars olikheter 

påminner om olikheterna mellan Mary Crawford och Fanny Price eller Cynthia Kirkpatrick 

och Molly Gibson. I dessa två romanerna slutar det emellertid inte vid uppbrutna 

förlovningar, utan giftermål äger rum – dock med fel person. Protagonisterna tvingas alltså 

leva med sitt val, och visar då andra sidan av myntet. Emellertid, då romanerna är uppbyggda 

med liknande intriger, med vacklande ställningstaganden och kontrasterande personer går det 

att se hur romanerna har utvecklats från den motivtradition jag tidigare nämnt, samt utvecklat 

den vidare. 
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