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1. Inledning och kort resumé 

George Sands (1804-1876) första egna roman Indiana från 1832 är en roman som på sin tid 

blev en stor succé på grund av dess välskrivna realism, men romanen är ett viktigt verk av 

andra anledningar också. Den tar upp aspekter av det franska samhället och det förtryckande 

äktenskapet genom en kvinnas blick och genom en vacker och sorglig kärlekshistoria 

framförs en kvinnas kritik mot sin omgivning. Indiana kan läsas som en kärlekshistoria om en 

olycklig och naiv ung kvinna, gift med en gammal, kallhjärtad man. Hon blir sedan oerhört 

förälskad i en passionerad ung man som visar sig vara en egoistisk och tanklös människa vars 

förälskelser endast är kortvariga historier vilka kan avslutas abrupt när han tröttnat på dem. 

Men denna historia är endast den ytliga, ser man djupare uppenbarar sig en historia om 

samhällets svek mot kvinnan och äktenskapets orättvisor. En historia som med en kritisk, 

kvinnlig blick ser på det franska samhället i revolutionens efterdyningar . Indiana är en ung 

kreolska som endast 16 år gammal, på sin excentriske och våldsamma fars initiativ, gifter sig 

med en mycket äldre man, Monsieur Delmare, som inte alls lyckas inspirera någon 

tillgivenhet eller kärlek i den unga Indianas hjärta. I sitt nya hushåll har hon dock två vänner 

som följt henne sedan barnsben, den jämngamla kreolska vännen och tjänarinnan Noun och 

den äldre kusinen och trogna följeslagaren Ralph. De lever tillsammans i en slags melankolisk 

harmoni tills den stilige, unge societetsmannen Raymon de Ramière gör entré i historien som 

Nouns älskare.  

Han tröttnar, sin vana trogen, snart på den vackra tjänarinnan och blir istället förälskad i 

Indiana. Indiana är ung, naiv och oerfaren, hon besvarar Raymons kärlek och de inleder en 

kysk kärleksaffär, en av Indianas stora dygder är nämligen hennes kyskhet.  

Den olyckliga Noun som efter sin, inte riktigt lika kyska, kärleksaffär väntar ett oäkta barn tar 

den enda utvägen hon kan se och kastar sig i floden till Indianas stora sorg.  

Mycket forskning kring George Sands verk har visat att hon genom sitt författarskap ofta 

kritiserade vissa sociala företeelser och normer vilket på den här tiden ansågs som 

häpnadsväckande. Något som haft en framträdande roll i många av hennes verk är 

äktenskapet och det finns många som menar att hon ofta kritiserar äktenskapets utformning 

och hur det förtrycker kvinnan och gör henne till en slav under sin make. Även en mer allmän 

kritik av kvinnans ställning överhuvudtaget i samhället och de klassiska könsrollerna där 

kvinnan är underordnad mannen var något som Sand hade en kritisk inställning till i sina verk. 
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Denna kritik är uppenbart förekommande i Indiana enligt forskare som Wladimir Karénine, 

Kathryn J. Crecelius och Lena Kåreland för att nämna några.  

I Le Père Goriot har den unge Eugène de Rastignac precis flyttat till Paris för att studera till 

advokat och får där lära sig om societetens förehavanden genom bland andra sin kusin Clara 

de Beauséant. Han börjar så småningom uppvakta den vackra, och gifta, Delphine de 

Nucingen vars far, Goriot, bor i samma slitna pensionat som Eugène själv och genom 

Eugènes oerfarna ögon får man uppleva den parisiska kärleken och genom honom får man se 

hans kusins och hans älskarinnas äktenskap med de naiva ögonen hos en ung man som börjar 

med att söka kärleken och under tiden upptäcker något långt viktigare, nämligen makten. 

Enligt Kristina Wingård behandlar stora delar av Balzacs verk äktenskapet, dess problem och 

dess natur och sätter dessutom in det i en viktig social och historisk kontext vilket gör att det 

blir en intressant jämförelse med Indiana, en annan roman från ungefär samma tidpunkt. 1 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka äktenskapet, kärleken, könsrollerna och deras 

förhållande till varandra i romanen Indiana från 1832 av George Sand. För att sätta den i en 

tidsmässig litterär kontext kommer även Le Père Goriot från 1835 av Honoré de Balzac att 

användas som jämförelse. Som en del av den kontextuella analysen kommer även ett 

postkolonialt perspektiv att anläggas på Indiana. Genom en analys av dessa teman i de båda 

romanerna ska uppsatsen utreda äktenskapets, kärlekens och kvinnans roller och om dessa har 

någon inverkan på intrigen. Undersökningen kommer att utgå från frågeställningarna: Hur ser 

äktenskapet ut för kvinnan i Indiana och Le Père Goriot? Hur fungerar kärleken som drivkraft 

för intrigen i Indiana och Le Père Goriot? Hur ser konstruktionen av genus ut hos 

karaktärerna i Indiana och Le Père Goriot?  

 

2. Metod 

Undersökningen kommer att bestå av en tematisk närläsning av Indiana och även av Le Père 

Goriot som tillsammans med en kontextuell och biografisk (kontext) analys kommer att ge en 

                                                                 
1
 Kristina Wingård (1978), Les problèmes des couples mariés dans La Comédie humaine d’Honoré de Balzac . 

Stockholm: LiberTryck 
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helhetsbild av äktenskapets betydelse som tema i romanerna och, som Holmberg och Ohlson 

skriver i Epikanalys – En introduktion, ett uttryck för en tid och en samhällelig struktur. 2 

Texterna kommer alltså betraktas i relation till de sociala omständigheter som rådde vid deras 

tillkomst. Den form av tematisk forskning som kommer att användas i uppsatsen är den som 

beskrivs i Epikanalys – En introduktion som en undersökning av den explikativa tematiken 

som innebär att man genom närläsning söker efter ett eller flera teman i en specifik text.3 

Även den intertextuella aspekten som den beskrivs av samma författare, kommer att nämnas i 

och med att de två texterna sätts i förhållande till varandra, det är dock inte denna aspekt som 

fokus kommer att ligga på i undersökningen.4 Ett begrepp som kommer att tas upp i denna 

uppsats är ”romance” som kommer att användas som ett verktyg för at t förklara romanens 

disposition. Northrop Frye beskriver i Anatomy of Criticism att det finns olika typer av 

berättelser och enligt Kathryn J. Crecelius tillhör Indiana den typen som av Frye kallas 

”romance”.5 Detta begrepp kommer att definieras ytterligare i analysen. Även ett 

postkolonialt perspektiv kommer att erbjudas på Indiana och då främst på de två kvinnliga 

karaktärerna vars bakgrund aktualiserar detta begrepp, även detta kommer att definieras 

närmare. Tidigare forskning om både George Sand och Honoré de Balzac och deras verk, 

framförallt den som behandlar äktenskapet och kärleken i deras författarskap kommer att tas 

upp innan analysen påbörjas och även en introduktion till den historiska samt den biografiska 

kontexten kommer att presenteras för att ge underlag till den kontextualiserande analysen.  

 

3. Tidigare forskning 

Forskningen kring George Sands författarskap är riklig och behandlar många aspekter av 

hennes stora litterära produktion. Mycket forskning har också gjorts om henne som person 

och hennes stormiga och händelserika privatliv har blivit stoff för många biogra fiska verk, 

allra senast för Lena Kåreland i hennes Älska, det är allt ! där hon skriver om George Sand 

som förebild för dåtidens såväl som dagens kvinnor och om kärleken som en ständigt 

närvarande inspirationskälla och motivation i såväl hennes liv som i hennes verk.  

                                                                 
2
 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlson (1999), Epikanalys – En introduktion. Lund: Studentlitteratur, s. 38 

3
 Holmberg & Ohlson (1999), s. 34 

4
 Holmberg & Ohlson (1999), s. 45 

5
 Northrop Frye (1973), Anatomy of Criticism: Four essays. New Jersey: Princeton University Press.  
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Hon gör en skildring av Sand mot bakgrund av dåtidens kultur och placerar in henne i den 

franska litteraturhistorien.6   

I George Sand: A Woman´s Life Writ Large skriver Belinda Jack om hur Aurore Dudevant 

blev George Sand och behandlar hennes yttre liv med allt vad det innebar såväl som hennes 

inre känsloliv och hur detta formade hennes författarskap. Hon tar bland annat upp 

äktenskapet som en av Sands stora besvikelser i livet.7 En annan i raden författare som skrivit 

biografiska verk om George Sand är Felizia Seyd som skrivit en beskrivning av hennes liv 

som en rebell när det kommer till kvinnors levnadssätt under 1800-talet i Romantic Rebel: 

The Life and Times of George Sand.8 

Francoise Massardier-Kenney undersöker i sin bok Gender in the fiction of George Sand hur 

hon i några utvalda verk använder sig av genus och könsroller på ett överraskande och 

modernt sett och hur hon ifrågasätter patriarkala strukturer inte bara i samhället utan även 

inom litteraturen. Hon menar att Indiana var början på hennes tradition av att blotta de 

kulturella strukturer som bidrog till kvinnors förtryck. 9  

Karénine skriver att Indiana tack vare George Sands tidiga initiativ att ta upp problematiken 

med kvinnans förtryck i äktenskapet, kan ses som ett första försök till revolt. Med många av 

sina verk, bland annat Indiana, tog hon upp dessa tragiska problem som rörde kvinnan. Hon 

ställde frågor som, om en kvinna är olycklig och missförstådd i ett dåligt tilldelat äktenskap, 

har hon då inte rätten att vara uppriktig om detta? Är det bättre att leva i ett olyckligt 

äktenskap med någon man inte älskar och ljuga för den personen på grund av samhällets 

konventioner än att upplösa äktenskapet och leva med någon man faktiskt älskar? Frågor som 

man idag i de flesta postmaterialistiska länder har ett självklart svar på men som vid tiden för 

tillkomsten av denna biografi, och än mer vid tiden för Indianas tillkomst inte alls var lika 

självklara. Indiana är dessutom en roman skriven med stor passion och en artistisk glöd som 

gjorde att den redan vid 1899, då denna biografi över George Sand och hennes verk skrevs, 

kunde ses som ett förträffligt verk även ur konstnärlig synpunkt, om man ska ta Karénine på 

orden.10  

                                                                 
6
 Lena Kåreland (2014), Älska, det är allt!. Stockholm: Atlantis  

7
 Belinda Jack (1999), George Sand: A Woman’s Life Writ Large. London: Chatto & Windus 

8
 Felizia Seyd (1940), Romantic Rebel: The Life and Times of George Sand. New York: The Viking Press 

9
 Francoise Massardier-Kenney (2000), Gender in the Fiction of George Sand . Amsterdam: Rodopi 

10
 Wladimir Karénine (1899), George Sand: Sa vie et ses oeuvres. Paris: Librairie Pau l Ollendorff  
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Kathryn J. Crecelius driver tesen att Indiana är en ”quest romance” enligt Northrop Fryes 

beskrivning av denna. Enligt henne kan man identifiera alla de faser som Frye menar finns i 

en ”quest romance” i Indiana, med vissa undantag som att hjälten i Fryes ”romance” här har 

bytts ut mot en hjältinna och hjältinnans kvinnlighet skapar en viss diskrepans mellan Fryes 

klassiska äventyr som hjälten får vara med om och de äventyr som Crecelius identifierar i 

Indiana. Enligt Crecelius stämmer alltså Indianas sökande efter lycka och frihet överens med 

den romantiske hjältens sökande efter ett liknande tillstånd och hennes fiende i detta fall är 

inte något monster utan det franska samhället med dess sociala normer och dess”Code civil”11 

Forskningen kring Balzac är massiv och otaliga tematiska undersökningar har gjorts av hans 

verk. I Kristina Wingårds avhandling Les problèmes des couples mariés dans La comédie 

humaine d’Honoré de Balzac skriver hon om äktenskapets stora roll i Balzacs verk och de 

problem som gifta par stöter på i hans böcker. Hon identifierar bland annat kvinnans brist på 

utbildning och ojämlikheten i äktenskapet på grund av ”Le code civil” som betydande 

anledningar till dessa problem.12 Pierre Barbéris skriver bland annat om Le Père Goriot att det 

är en ”roman de la France révolutionnée”, alltså en roman från ett Frankrike i uppror och med 

revolutionen som bakgrund. Den visar ett franskt samhälle i förändring vilket även påverkar 

romanens handling, Den handlar om den nedgraderade provinsiella adeln, den parisiska 

adelns återkomst, befolkningstillväxt såväl som kulturell tillväxt och nya förmögenheter. Den 

franska revolutionen är enligt Barbéris närvarande genom hela romanen.13  

I denna uppsats kommer den tidigare forskningen att användas för att analysera hur 

äktenskapet ser ut  

 

4. Sands eget äktenskap och liv 

Sands eget händelserika liv och för vissa provocerande livsstil har varit av stort intresse för 

många forskare genom tiderna. Hennes korrespondens och anteckningar har analyserats för att 

ta reda på hennes åsikter i frågor gällande politik och framförallt kvinnors situation. Hennes 

eget äktenskap har ofta jämförts med äktenskapen i hennes verk och kärleken har beskrivits 

som hennes drivkraft i livet. I den första scenen i Indiana får vi se tre människor sittandes 

                                                                 
11

 Kathryn J. Crecelius (1987), Family Romances: George Sand’s Early Novels. Bloomington: Indiana 

University Press, sid. 60 
12

 Wingård (1978)  
13

 Pierre Barbéris (1972), Le Père Goriot de Balzac: Écriture, structures, significations. Paris: Librairie Larousse  
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framför elden i ett mörkt rum, tysta utan något att säga varandra. Denna scen är omisskännligt 

lik Aurore Dupins eget liv, innan hon blev George Sand, författare och ”romantic rebel”. 14 

 Hon gifte sig för att komma undan sin tyranniska mor som inte förstod Aurore eller hennes 

intressen alls. Hon styrde sin dotter med järnhand och slängde bort alla hennes älskade 

böcker.  

Aurore tänkte att ett giftermål skulle få bort henne från sin mors omsorg och gifte sig alltså 

med en äldre före detta officer vid namn Casimir Dudevant, följaktligen blev Aurore Mada me 

Dudevant. Hon och hennes blivande make hade endast ett vänskapsförhållande och 

äktenskapet var ett konvenansäktenskap. Ingen av dem hade förutsett vilka problem detta 

skulle medföra. Efter bröllopet flyttade Aurore och Casimir in tillsammans med Aurores 

halvbror Hippolyte i Aurores familjs egendom Nohant i Berry i Frankrike. 15  

När Aurore lärde känna Casimir sade han till henne att han inte var en särskilt passionerad 

människa och att starka känslor inte låg för honom. Trots detta, eller kanske på grund a v detta 

valde Aurore att gifta sig med den före detta officeren, hon tänkte att ett vänskapsband var 

starkare än något annat och skulle hålla livet ut. Aurores och Casimirs förhållande blev dock 

allt mer ansträngt och hon blev fruktansvärt uttråkad och deprimerad av att leva på Nohant 

tillsammans med en man som hon inte älskade. Efter ett antal år flyttade därför Aurore till 

Paris med sin dotter Solange och det var där i Paris under kolerans tid som hon skrev Indiana 

och det var där George Sand föddes. Indiana blev en oväntad succé och fick mycken fin 

kritik, lovordades och jämfördes med både Balzacs och Mérimées verk. Framförallt blev 

bokens ställningstagande i äktenskapsfrågan diskuterad och detta förvånade George Sand då 

hon, enligt henne själv, inte hade skrivit i det syftet utan som hon förklarar det levde verket 

sitt eget liv.16 Med tanke på att hon inte medvetet hade skrivit i det syftet utan att Indiana 

skrev sig själv som hon beskrev det, måste dessa tankar på äktenskapet ha varit så pass 

närvarande i hennes medvetande när hon skrev den att dessa tankar genomsyrade verket. I 

Paris hade George Sand ett romantiskt förhållande med en man medans hennes make Casimir 

även han hade förhållande med andra kvinnor, de försökte hitta något som saknades i deras 

eget äktenskap. De skulle båda två komma att ha ett antal förhållanden med andra män 

respektive kvinnor under sina år som gifta.  Det var många kritiker som såg Indiana som ett 

verk som stöttade den sociala reformisten och intellektuelle, Saint-Simon som hade tankar om 

                                                                 
14

 Seyd (1940),  sid. 38-39. 
15

 Seyd (1940),  sid. 37.  
16

 Jack (1999), sid.195-198.  
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äktenskapets förtryck och ”fri kärlek” som han kallade det. Det var dock inte dessa idéer 

George Sand ville stödja genom att skriva Indiana, även om hon senare kom att sympatisera 

med vissa av hans tankar, hon menar att hon inte ens kände till Saint-Simons ideologi när hon 

skrev boken.17  

Hennes tanke var inte att beskriva sitt eget äktenskap eller sitt eget liv utan att beskriva det 

lidande och förtryck som så många kvinnor under denna tid var utsatta för genom att låta 

historien utspela sig i en hemmiljö med tyrannin och dess offer personifierade av realistiska 

karaktärer.18 Belinda Jack skriver också i sin bok om George Sand att en av George Sands 

stora farhågor innan hon gav ut Indiana var att den skulle uppfattas som tråkig eftersom den 

var alltför realistisk.  

Det är sant att den första delen av boken är realistisk fortsätter hon, men den andra delen 

däremot präglas av idealism och även kärlekshistorien med Raymon innehåller överdrifter 

som inte går ihop med den borgerliga realismen under denna tid. Vidare skiljer sig Indiana 

från andra 1800-talsromaner på så vis att Indianas ideala bild av kärlek och lycka är beroende 

också av att det existerar en ideal värld.19 Världen George Sand levde i när hon skrev Indiana 

var långt ifrån idealisk, med en koleraepidemi som svepte genom Paris tätt följd av 

Julirevolutionen 1830 som drog genom Paris och dödade än fler människor.                                 

Denna förstörelse gjorde Sand deprimerad och hon var osäker på om hon någonsin skulle vilja 

skriva igen då verkligheten var så fruktansvärd.20 Förutom det politiska klimatet i landet var 

förhållandena för kvinnliga författare, och naturligtvis kvinnor i allmänhet, mycket orättvisa 

med dagens mått mätt. Kvinnor hade inte lika bra utbildning som män, inte samma 

möjligheter att skaffa sig en utbildning. De förvaltade inte själva över några pengar och hade 

ingen laglig rätt i egenskap av självständiga individer utan var utlämnade till sin manliga 

förmyndares välvilja. Dessutom var man som kvinnlig författare tvungen att ha ett visst mått 

av manligt stöd och beskydd för att få sina verk publicerade och nå ut i det offentliga rummet. 

För George Sand innebar detta att hon publicerade sina romaner under en manlig pseudonym 

och att hon fick kämpa för sin litterära karriär.21 När hon först kom till Paris hade hon inte 

mycket att leva av, hon fick endast ett litet underhåll från Casimir och tack vare sitt tidigare 

samarbete som resulterade i novellen Rose et Blanche med den manliga författaren Jules  

                                                                 
17

 Jack (1999),  sid. 194. 
18

 Jack (1999),  sid. 194-195. 
19

 Jack (1999), sid. 201. 
20

Jack (1999), sid. 206. 
21

 Paul Harvey & Janet Ewing Heseltine (1959), The Oxford companion to French literature. Oxford: Clarendon 

Press 
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Sandeau under pseudonymen Jules Sand, som hon följaktligen ändrade till George Sand när 

hon skrev sitt första egna verk, hade hon också det manliga stöd hon behövde för att få 

Indiana publicerad.22  

Som tidigare nämnts var George Sand republikan och detta delvis för att hon ansåg att de 

republikanska tankarna var förenliga med feministiska tankar hon hade om exempelvis 

kvinnors underordnade ställning i äktenskapet och hur man skulle kunna göra den mer 

likställd med männens, och individuell frihet även för kvinnor i de lägre samhällsklasserna. 23  

Mot denna politiska och sociala bakgrund är det lättare att se Indianas tematik som en 

samhällskritik samtidigt som den är ett verk som växt fram ur George Sands inre, som 

skulpterat av hennes känslor gentemot Frankrike, kärleken, konsten, äktenskapet i allmänhet 

och hennes eget äktenskap med Casimir i synnerhet.  

 I Indiana kan man också finna många livliga diskussioner de tre männen, Raymon, Ralph och 

Delmare emellan. Politik är i romanen en manlig värld och varken Indiana eller någon annan 

kvinna är med i diskussionerna, visserligen till viss del för att Indiana är så okunnig och alla 

seriösa diskussioner tråkar ut henne så till den milda grad, men också för att de politiska 

ideologier som de tre männen förespråkar alla utelämnar kvinnofrågor från sin politiska 

agenda och har inte någon plats för kvinnor i sin politik överhuvudtaget. Indiana lyssnar dock 

på deras diskussioner och ställer frågor som männen anser vara mycket naiva, men Indiana 

bildar sig en politisk uppfattning som bygger på den oerfarenhet och det naiva, öppna sinnet 

hon besitter och som gör att hon inte har några förutfattade meningar. 24  

 

4.1 Historisk kontext 

Den historiska kontexten vid skapandet av Indiana och Le Père Goriot har varit av största vikt 

för hur äktenskapen i de båda romanerna porträtteras. Mycket av den tidigare forskningen 

framförallt om George Sands författarskap visar hur kvinnornas roll i samhället och deras 

omyndighetsförklaring i och med äktenskapet har genomsyrat hennes verk. Det finns där 

genomgående i Indiana och Le Père Goriot som en kuliss mot vilken historierna utspelar sig 

                                                                 
22

 Jack (1999), sid. 196. 
23

 Whitney Walton, ” Republican Women and Republican Families in the Personal Narrat ives of George Sand, 

Marie d’Agoult, and Hortense Allart”, i The New Biography, Jo Burr Margadant (red.), Berkeley: University of 

California Press 2000, sid.122-123. 
24

 Crecelius (1987), sid.71. 
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och speglar kvinnornas faktiska levnadsförhållanden. Indiana har aldrig fått lära sig något 

vettigt under sin uppväxt på den franska kolonin l´Île Bourbon, och måste därför finna sig i att 

förlita sig på männen. Kvinnor hade inte samma utbildning som männen under denna tid i 

historien men detta berodde också till viss del på i vilken samhällsklass man var född. 

Visserligen hade kvinnor födda i en högre samhällsklass inte samma möjlighet till utbildning 

som männen men de hade större möjligheter till någon slags utbildning än kvinnor i lägre 

samhällsklasser som inte hade någon alls. Dessa societetskvinnor hade ofta någon form av 

utbildning om än kort och bristfällig.25 Kristina Wingård skriver att under tiden för våra båda 

romaners tillkomst så var pojkars utbildning av stort intresse för staten som tillhandahöll den 

och finansierade den endast för pojkar medans flickors utbildning var nästan helt privat 

finansierad och därför begränsad till borgerligheten och adeln. Pojkars utbildning var också 

mer intellektuellt substantiell än kvinnors.26 I Le Père Goriot har Delphine och Anastasie, 

Goriots högt älskade döttrar, fått viss utbildning till skillnad från Indiana men ett tecken på att 

denna var otillräcklig är när Delphine i slutet av romanen talar med sin far och tillkännager av 

ren hopplöshet att kvinnor inte vet något om hur världen fungerar när de gifter sig.  

 ”Nous avons si peu de raison quand nous nous marions! Connaissons-nous le monde, les 

affaires, les hommes, les moeurs? Les pères devraient penser pour nous.”27 

 

5. Indianas struktur 

Som nämnts tidigare har Crecelius identifierat Indiana som en quest romance, som den 

beskrivs av Northrop Frye i ”Anatomy of criticism: four essays”. Där skriver han att i varje 

tidsålder har den ledande sociala klassen en tendens att låta litteraturen spegla deras ideal 

genom att låta en hjälte representera idealet och fienden b lir hotet mot hans uppstigande. Han 

menar att man kan se detta mönster i litteraturen från och med medeltidens texter och framåt. 

I en ”romance” är det genomgående temat äventyret, i litteraturen begränsas historien till flera 

mindre äventyr som leder fram till det stora, utlösande äventyret som han alltså kallar ”the 

quest”.28 

                                                                 
25

 Harvey & Ewing Heselt ine (1959) 
26

 Wingård (1978), sid.14. 
27

Honoré de Balzac (1961), Le Père Goriot. Paris: Brodard et Taupin, sid.353-354. ”Vi har så lite förstånd när vi 

gifter oss! Förstår vi oss på världen, affärer, män eller hur livet går till? Fäderna borde tänka för oss.” 
28

 Northrop Frye (1973), Anatomy of Criticism: Four essays. New Jersey: Princeton University Press, sid. 187.  
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Han delar in en ”romance i tre olika delar, den första delen är den farofyllda resan och de 

mindre äventyren, den andra är den slutliga striden där antingen hjälten eller fienden måste dö 

och slutligen hjältens upphöjelse.29 En ”quest romance” förutsätter då att det finns en 

protagonist eller hjälte och en antagonist eller fiende och i Indiana är alltså fienden som 

tilldelats Indiana, som är hjälten, det franska samhället med dess lagar, regler och sociala 

konventioner.30 Indianas äventyr kan också ses mer som en inre resa än en yttre med fysiska 

hinder att överkomma. Vid en ytlig läsning skulle man möjligen vilja identifiera Raymon som 

fienden i romanen, med tanke på alla hans eskapader och hans hänsynslöshet i förhållande till 

kvinnor men han kan enligt Crecelius snarare ses som en katalysator som hjälper Indiana att 

förstå det franska samhället31 Hennes inre resa är den hon gör från en okunnig, förtryckt 

kvinna till någon som hittar frid och kärlek långt ifrån den värld där hon tvingats möta alla 

svårigheter som det medför att vara kvinna i den franska societeten. Den falska kärleken som 

Raymon utsätter henne för lär henne skillnaden mellan vad som är äkta och vad som endast är 

luftslott. Han får henne även att se hur maktlös en kvinna är inför ett samhälle där hennes liv 

är styrt av män, detta får hon se både genom Nouns olyckliga öde och genom sin egen 

maktlöshet inför Raymon och även sin make Delmare.   

 

6. Analys 

6.1. Äktenskapet i Indiana och Le Père Goriot 

Äktenskapets roll i romanerna är inte endast att visa hur samhället såg ut för gifta kvinnor vid 

den här tiden utan det är ett sätt för författarna att illustrera dessa kvinnors utsatthet och totala 

maktlöshet. Denna känsla av maktlöshet kan kopplas till karaktärernas sökande efter frihet 

och kärlek och det är ofta den som driver dem till att göra de val som de gör. Indiana verkar 

helt omedveten om de orättvisor som hon som kvinna utsätts för. Till skillnad från 

kvinnoporträtt i vissa indignationsromaner är detta ett porträtt av en kvinna som inte har 

någon åsikt om kvinnorätts- eller äktenskapsfrågor. Hennes karaktär är tecknad som en 

karikatyr av en liten vän, outbildad kvinna vars liv styrs av män. Detta är dock något som 

läsaren måste utläsa mellan raderna, för Indiana själv kan inte uttrycka sitt missnöje med 

kvinnors och framförallt hustrurs roll i samhället, mycket på grund av hennes brist på 

                                                                 
29

 Frye (1973), sid. 186-187. 
30

 Crecelius (1987), sid. 61. 
31

 Crecelius (1987), sid. 61.  
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kunskap. Hennes önskan är heller inte att bli en självständig, välutbildad kvinna, Indiana har 

aldrig fått några verktyg för att uttrycka en önskan om något liknande, hon har heller ingen 

kunskap om politik och kan därför inte uttrycka några åsikter om detta. Denna nästan 

barnsliga omedvetenhet är för Sand ett verktyg för att visa kvinnors beroendeställning till 

männen och ett sätt att uttrycka indignation över det rådande politiska tillståndet för kvinnor i 

allmänhet och gifta kvinnor i synnerhet i Frankrike vid tiden för romanens tillkomst.  

Balzac låter till skillnad från Sand kvinnornas orättvisa roll inom samhällets konventioner 

uttryckas explicit av några av bokens kvinnliga karaktärer. Delphine de Nucingen talar 

indignerat om sitt eget men även andra parisiska kvinnors äktenskap, hur de lever omgivna av 

lyx men innanför hemmets stängda dörrar är de olyckliga och skuldsatta eftersom pengarna 

enligt lag tillhör maken och hustrun endast kan använda sig av de medel som hon blivit 

tilldelad av sin make.32 Delphine de Nucingen lever ett liv i Paris finaste kretsar med allt en 

kvinna kunde önska sig, en rik make, ett rikt socialt liv och omgiven av fina saker. Men i 

likhet med Indiana är hon också gift med en äldre man som hon egentligen inte älskar, 

detsamma gäller för hennes syster Anastasie de Restaud.  

Berättaren använder både Indianas äktenskap men också hennes kärleksaffär för att påvisa 

orättvisorna mellan män och kvinnors situation. Det blir tydligt hur lite makt en kvinna som 

Indiana har att göra egna val, vare sig det gäller val av blivande make eller livsval i allmänhet.  

”En épousant Delmare, elle ne fit que changer de maître; en venant habiter le Lagny, que 

changer de prison et de solitude. Elle n’aima pas son mari, […]”33 

”On n’avait point cherché à lui en prescrire d’autre que celle de l’obéissance aveugle.”34 

Indianas barndom var inte alls lycklig, hon hade ingen mor och en far som försummade henne 

men om hon trodde att äktenskapet skulle rädda henne ur denna hopplösa situation trodde hon 

som sagt fel. Hennes make är en före detta militär och har ett hett temperament, han är 

dessutom mycket illvilligt inställd till sin hustru som han vet avskyr honom. 

 Indiana har dock ett ändlöst tålamod med sin man, hon gör sina hustruliga plikter noggrant 

och utan att någonsin klaga, hon beter sig alltid artigt men kallt mot sin make som mycket väl 

                                                                 
32

 Balzac (1961), sid. 229.   
33

 George Sand (1962), Indiana. Paris: Garnier Frères, sid. 68.  ”Genom att gifta sig med Delmare hade hon 

endast bytt mästare; genom att komma att bo på Lagny, endast bytt fängelse och enslighet. Hon älskade inte sin 

make, […]”  

 
34

Sand (1962), sid.69. ”Man hade inte försökt lära henne någon annan (lag) än den om blind lydnad.”  
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märker hustruns kyla som i sin tur får honom att känna en motvilja för sin unga, vackra fru. 

Detta gör att de ständigt lever i en dyster sinnesstämning där maken försöker få någon känsla 

att visa sig i Indiana, vare sig det är ilska, rädsla eller tacksamhet, och där Indiana alltid nekar 

honom detta nöje eftersom hon inte alls älskar sin make. Romanen inleds med en melankolisk 

scen som utspelar sig i sällskapsrummet där Delmare, Indiana och sir Ralph, Indianas lojala 

kusin och följeslagare, befinner sig tillsammans och väntar ut kvällningen. De båda makarnas 

bitterhet visar sig tydligt i det ordbyte som uppstår dem emellan när översten vill slänga ut sin 

frus älskade jakthund. 

     – Vous ai-je jamais fait un reproche? dit madame Delmare avec cette douceur qu’on a 

par générosité avec les gens qu’on aime, et par égard pour soi-même avec ceux qu’on aime 

pas.     

– Je n’ai pas dit cela, reprit le colonel sur un ton moit ié père, moitié mari; mais il y a dans 

les larmes de certaines femmes des reproches plus sanglants que dans toutes les 

imprécations des autres.
35

 

 

Överste Delmare är en man som inte värderar känslor särskilt högt, det som är allra viktigast 

för honom är plikt och ära. Han är en man som sällan eller aldrig ber om hjälp, vars idé om 

ärlighet är att aldrig ge eller ta emot något från någon och han skulle hellre dö än att skjuta en 

hjort i kungens skog medans han utan tvekan skulle döda den som stal något från hans egen 

skog.36 Han har ett hemskt humör och blir lätt ilsken, om han då skulle haft en fru som blev 

ilsken tillbaka, som gav tillbaka med samma mynt, som inte var så mild och som motsvarade 

hans förväntningar på hur människor beter sig mot varandra skulle han vara ”craintif comme 

un loup apprivoisé”.37Men Indiana vägrar sänka sig till hans nivå, hon har sett fruar runt 

omkring sig som låtsas för sina män, som ljuger och gör sig till för att hålla mannen på bra 

humör. Hon anser att detta är ett brott, att låtsas vara någon man inte är för sin livskamrat och 

därför vägrar hon uttala lögner för översten, lögner som att hon håller med honom eller att 

hon älskar honom.  

Delphine och Anastasie är båda sådana kvinnor som Indiana föraktar, som ljuger för sina 

makar för att kunna behålla sin bekväma livsstil och sin plats i Paris societet.  Indiana utför 

istället sina sysslor i tyst resignation och säger aldrig ett ont ord, och denna stenhårda 

                                                                 
35

 Sand (1962), sid. 29-30.  ” – Har jag någonsin förebrått dig? Sade madame Delmare med den mildhet man 

använder av generositet gentemot människor man tycker om, och av självrespekt gen temot de man ogillar.                              

– Det har jag inte sagt, fortsatte översten i en ton som var hälften en fars och hälften en makes; men i vissa 

kvinnors tårar finns mer förebråelse än i andras alla förbannelser.”  
36

 Karén ine (1899), sid. 363. 
37

Sand (1962), sid. 122. ”medgörlig som en tämjd varg”  
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dygdighet från Indianas sida gör Delmare olycklig då han inte förstår den och inte själv kan 

uppnå den.  

Egentligen har dessa kvinnor bara olika sätt att uppnå något de alla strävar efter, någon form 

av frihet. För Anastasie och Delphine är den materiella friheten eftersträvansvärd, att kunna 

klä sig vackert, gå på fina fester och förlusta sig med unga gentlemän. Indiana däremot strävar 

efter friheten att ha sitt eget känsloliv och sina åsikter oförstörda för sig själv.  Indiana har 

inget intresse av att bli behandlad bättre av sin make, hon föredrar att han är kall och hård för 

om han någon gång är god och snäll mot henne vet hon inte hur hon ska bemöta honom. 38 Det 

är lättare för henne att behålla sin osvikliga, dygdiga kyla gentemot honom om hon känner att 

hon inte är skyldig honom något. På så sätt skiljer sig inte Indianas och överstens känsla för 

rättvisa så mycket från varandra, ge ingenting och ta inte emot någonting. Medans översten 

använder sig av den filosofin i alla livets situationer använder sig Indiana av den i äktenskapet 

på det känslomässiga planet mer än det praktiska, vilket visar att hon fortfarande efter några 

års äktenskap behandlar sin make som en främling. Hos Balzac är äktenskapen mellan de två 

systrarna Delphine och Anastasie och deras makar även de kärlekslösa och påminner mer om 

en affärsuppgörelse än ett äktenskap. Delphine berättar för Eugène att i hennes ögon är 

äktenskapet ett upprörande bedrägeri som unga kvinnor blint leds in i och hon, precis som 

Indiana, hanterar denna orättvisa situation genom att behålla sin stolthet gentemot maken och 

inte be honom om något förrän situationen blir ohållbar. 39 I detta fall när hon satt sig i skuld 

genom sina dyra vanor och hennes årliga bidrag från Herr de Nucingen inte räcker till alla 

hennes utgifter. 

Vous me voyez riche, opulente, rien ne manqué ou je parais ne manqué de rien! Eh bien, 

sachez que M. de Nucingen ne me laisse pas disposer d’un sou: […] Je suis trop fière pour 

l’implorer.
40

 

Att Indiana som ung flicka tvingas vara fast i ett kärlekslöst äktenskap är något hon ändå med 

sin barnsliga fantasi hoppas kunna fly i framtiden, hon tänker sig att en dag ska hon träffa en 

man som gör henne lycklig och som tar henne ifrån allt elände som äktenskapet innebär. Detta 

är ännu ett bevis på berättarens indignation, Indiana väntar hela tiden på en man, för det är 

ingen annan än männen som har möjlighet att åstadkomma den frihet som ju är det som 

Indiana egentligen söker och fantiserar om. 

                                                                 
38

 Karén ine (1899), sid.364-366. 
39

 Balzac (1961), sid. 229-230. 
40

 Balzac (1961), sid. 229. ”Ni ser mig rik och omgiven av lyx, jag saknar ingenting, eller det framstår som att 

jag inte saknar någonting! Men ni ska veta att herr de Nucingen inte låter mig d isponera en sou för egen del: […] 

Jag är för stolt för att be honom om något.” 
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 För Indiana är äktenskapet, som vi redan konstaterat, ännu ett fängelse som hon tvingas in i 

av det samhälle som här representeras av hennes far får man förmoda, och även om 

Delphines, Claras och Anastasies äktenskap inte alls är lyckliga och naturligtvis även de 

mycket restriktiva kan man också hävda att deras äktenskap ger dem någon typ av frihet om 

än en något godtycklig sådan. Friheten jag syftar på är den de får av att deras äktenskap 

verkar fungera som ett alibi för omvärlden medan de själva kan ägna sig åt utomäktenskapliga 

affärer som ger dem den kärlek som de saknar inom äktenskapet. För dessa kvinnor krävs det 

att de är gifta för att de ska kunna ha affärer eftersom de annars skulle bli bespottade om de 

ägnade sig åt dessa affärer i ogift tillstånd, medan för Eugène de Rastignac är det snarare 

positivt att han har flera älskarinnor medan han är ungkarl, precis som det är detsamma för 

Raymon de Ramiére. Eugènes kusin fru de Beauséant går med på hans önskan att lära honom 

hur man för sig i de fina kretsarna som hon själv tillhör och en viktig läxa han får lära sig är 

att om han lyckas förföra en ung, vacker och rik kvinna från Paris societet så kommer det 

följa att han blir accepterad in i denna gemenskap som utgörs av de förnämsta personerna i 

Paris. Så här uttrycker hon det: 

 ” Voyez-vous, vous ne serez rien ici si vous n’avez pas une femme qui s’intéresse à vous. Il 

vous la faute jeune, riche, élégante.”41  

Dock får inte dessa känslor från hans sida vara verkliga utan endast en del av ett obligatoriskt 

koketteri, får han någonsin verkliga känslor får han under inga omständigheter låta detta anas. 

Denna uppfattning om hur en man skall bete sig för att uppnå framgång inom dessa kretsar är 

precis den typen av man som Raymon de Ramière är. Han talar om och visar sin passion men 

den är sällan eller aldrig äkta. Ju fler kvinnor de förför desto bättre blir deras rykte inom 

societeten. Det faktum att dessa kvinnors äktenskap fungerar som en täckmantel för samhället 

medan de söker kärleken på annat håll är ännu en sorglig påminnelse om hur äktenskapet på 

den här tiden var tänkt mer som ett sätt att uppnå ekonomisk trygghet än ett sätt att leva 

tillsammans med någon man älskade. När man vet hur George Sands eget äktenskap såg ut är 

det lätt att förstå hur många som forskat i ämnet har kommit att koppla ihop hennes egen 

äktenskapliga olycka med den Indiana upplever och hur man många gånger påstått att hon har 

utgått från ett eget perspektiv när hon skrev romanen.  

                                                                 
41

 Balzac (1961), sid. 132. “Ni blir ingenting här, fö rstår ni, om ni inte har en kvinna, som intresserar sig för er. 

Hon måste vara ung, rik, elegant.” 
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För alla dessa kvinnor i båda romanerna skulle lycka och ett kärleksfullt äktenskap endast 

kunna uppnås genom att de helt gav upp tanken på ekonomisk trygghet och att de var beredda 

att ge upp tanken på att få ingå i societeten.  

 

6.2. Otrohet  

Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns motiv till otrohet i romanerna, kvinnors motiv 

har att göra med deras maktlöshet, det är ett av de sätt de tillfälligt kan fly ett olyckligt 

äktenskap eller att söka efter den kärlek som fattas dem. Naturligtvis är det i många fall ett 

fåfängt försök då de alltid kommer att vara fångna i äktenskapet men det är en 

verklighetsflykt som för en kort stund påminner de om att de är individer med egna känslor 

som inte kan styras av andra, inte ens deras makar. En av anledningarna till kvinnors förtryck 

inom äktenskapet på den här tiden var att det i lagen ”Le code civil”, som instiftats av 

Napoleon och som reglerade människors civila rättigheter och skyldigheter, uttrycktes att när 

en kvinna gift sig var hon i stort sett sin mans ägodel. Hennes rättigheter var allvarligt 

inskränkta och hon var under sin makes styre som hon var tvungen att underkasta sig, hon 

hade ingen möjlighet att fly undan detta förtryck heller eftersom en kvinna enligt lagen inte 

fick upplösa äktenskapet.42 Detta upplägg leder naturligtvis ofta till olyckliga äktenskap, lägg 

till det faktum att konvenansäktenskap var vanliga på den här tiden då äktenskap snarast var 

en affärsuppgörelse som syftade till att förbättra sin ekonomiska eller sociala ställning. Att 

vara fast i ett äktenskap som ingåtts av praktiska skäl och inte av kärlek är situationen som 

kvinnorna i de två romanerna befinner sig i och detta är enligt Wingård den största 

anledningen till kvinnors otrohet i Balzacs Den mänskliga komedin. För kvinnor är det alltså 

framförallt yttre omständigheter som leder till deras otrohet medan det för männen som gör 

detsamma snarare har att göra med en passion som inte går att hindra, de blir alltså förförda 

medan kvinnan vill undkomma en olycklig situation.43 Hon urskiljer också tre sekundära 

faktorer som anledningar till kvinnors otrohet och dessa är ”la répulsion physique” som 

innebär att kvinnan känner sig äcklad av sin make eftersom hans utseende inte är 

tillfredsställande och han ofta är så mycket äldre än henne. Detta ansågs dock som normalt på 

den tiden eftersom det enda man såg som relevant var ifall maken hade det bra ställt 

ekonomiskt. 
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 Den andra faktorn är ”le manque de respect de la femme pour son mari” vilket alltså betyder 

att kvinnan av olika anledningar inte kunde respektera sin make. Det är för kvinnorna i 

Balzacs böcker nödvändigt för kärleken att hon kan respektera sin man, detsamma gäller dock 

inte i det omvända fallet. Och den sista faktorn, ”le besoin de vivre authentiquement” innebär 

att kvinnan anser sig lurad av samhället och dess lagar, de vill kunna känna starka känslor, 

följa dessa känslor och leva efter dem på ett autentiskt och ärligt sätt.  44 Man kan säga att 

kvinnan i dessa fall förverkligade sig själv genom otrohet eftersom det var det enda sätt som 

fanns tillgängligt för dem, även om det naturligtvis var ett riskfyllt företag.  Madame och 

Monsieur de Nucingen är ett exempel på den första, alltså fysisk avsmak. Monsieur de 

Nucingen beskrivs som en tjock och ful man som dessutom är mycket äldre än sin fru, detta är 

alltså enligt denna teori en av anledningarna till att hon är otrogen mot honom.  

För Indiana är hennes motivation till otrohet även den motiverad av en brist på kärlek och 

respekt för sin make och även av en längtan efter den, enligt henne, äkta kärleken. Den kärlek 

som Indiana känner för Raymon eldas förmodligen på lika mycket av hennes längtan bort från 

äktenskapet som av hennes längtan efter passion och kärlek.  Att hon förlåter Raymon gång 

på gång även efter de mest horribla upptäckter som att det var han som var orsak till Nouns 

självmord och att han inte var beredd att offra någonting för att hjälpa Indiana ur en situation 

som han varit med om att sätt henne i, är i det närmsta löjeväckande och bör förstås som en 

dialog med de bestämda könsrollerna som sätter kvinnor i en mycket utsatt position i relation 

till männen.  

 

6.3. Kvinnlighet och manlighet i Indiana 

Könsrollerna i Indiana är inte självklara, viss forskning visar att det kvinnliga och manliga 

beskrivs som strukturer snarare än kön hos några av karaktärerna. Manliga maktfaktorer kan 

återfinnas hos kvinnliga karaktärer medan kvinnliga egenskaper kan hittas hos manliga. 

Spänningen mellan kvinnligheten och manligheten är något som återfinns såväl i Indiana som 

i George Sands eget liv och representerar förmodligen den patriarkala maktstruktur som är 

ständigt närvarande. Exempel på spänningen mellan det kvinnliga och manliga visas 

exempelvis i Indiana och Laure de Nangy, Raymons nyblivna fru. Indiana återvänder från sitt 

och överste Delmares nya hem på l’Ile de Bourbon till Paris och Raymon efter att ha mottagit 
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ett brev han skrev i affekt efter att ha fått uppenbarelsen om att han nu var oälskad av Indiana 

vilket han av egoistiska skäl vill undvika. Han tycker nämligen om att vara dyrkad och utan 

hänsyn till Indiana skriver han till henne för att vinna tillbaka hennes kärlek trots att han ratat 

henne.45 Väl tillbaka på fastlandet upptäcker hon att Raymon nu är gift med en rik 

arvtagerska, Laure de Nangy, och bor på Delmares gamla egendom. Detta gör henne bestört. 

Hennes ständige räddare Ralph kommer till Paris, hittar henne i ett apatiskt tillstånd och de 

beslutar där och då att de ska lämna denna miserabla tillvaro tillsammans genom att kasta sig 

ner från ett berg på deras barndoms ö.  

Hon föräras inte många rader i romanen, men trots detta är Laure de Nangy en intressant 

karaktär i romanen, särskilt ur könsrollssynpunkt. Hon representerar nämligen motsatsen till 

Indiana, en kvinna med klassiskt manliga egenskaper och med en makt som annars är 

förbehållen männen att själv kunna välja sin make och ställa krav på sin omgivning. Laure ser 

Raymon redan i början av historien på samma bal där han förälskar sig i Indiana, hon hånar 

honom inför sitt sällskap och kallar honom för en förförare. 46 Redan här blir det uppenbart att 

hon ser igenom honom och hans ytliga charm som inte alls imponerar på henne. När 

kvinnorna i hennes sällskap trånar efter den stiliga Raymon säger hon till dem att hon avskyr 

människor som alla gillar, detta ger en indikation på hennes inställning till människor som 

använder sig av charm och falskhet för att förföra kvinnor. Hon vet från början vilken typ av 

karl Raymon är och känner sig därför överlägsen honom, hon vet att han är ytlig och girig nog 

att låta sig manipuleras av hennes pengar och på så vis kan hon ändå behålla en viss makt i 

deras äktenskap.  

 Massardier-Kenney menar att Laure de Nangy’s positition som adopterad och arvtagerska till 

en stor förmögenhet ger henne det övertag i samhället som annars är männens privilegium. 

Bland annat har hon möjlighet att själv välja vem hon vill gifta sig med. Hon väljer att gifta 

sig med Raymon eftersom hon anser att han kommer från en tillräckligt fin familj och för att 

han tillåter henne att ha makten i äktenskapet. Hon menar att det faktum att en kvinna som 

Laure kan ha denna maktposition är ett bevis på Sands försök att beskriva att könsrollerna är 

påtvingade av samhället och inte en naturlig uppdelning. Indiana och Noun får då istället stå 

för den klassiskt kvinnliga maktlösheten.47  
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Hos Balzac har Pappa Goriots döttrar även de fått möjlighet att själv välja make, de valde 

båda varsin man som har gått om pengar men vars personliga dygder inte lever upp till de 

förväntningar man kan tänkas ha på en livskamrat. Deras situation skiljer sig lite från Laures 

men är även den annorlunda mot de flesta kvinnors situation under denna tid, deras far låter 

dem göra precis vad de önskar och detta är något de senare förebrår honom. De gjorde samma 

val för sig själva som Indianas far gjorde åt henne och valde en äldre, oattraktiv man med 

mycket pengar istället för att välja kärleken. Jag skrev tidigare att eftersom Indianas far gjorde 

valet av make till sin dotter får han representera samhället, när det gäller Delphine och 

Anastasie är det visserligen deras eget val att gifta sig med äldre män som de inte älskar men 

det är ändå underförstått att samhällets brister i kvinnors utbildning är en stor anledning till att 

de gör detta val. Det de vet om äktenskap och om livet i allmänhet är försumbart i allra högsta 

grad.  

Att deras far är snäll och god och älskar dem mer än livet förändrar inte det faktum att han 

såväl som alla män undanhåller all den information som man behöver för att klara sig 

självständigt i samhället från sina döttrar vilket i sin tur gör så att de måste välja någon som 

kan försörja dem som deras far alltid gjort eftersom detta är det enda de känner till. 

Massardier-Kenney menar att Ralph har undanhållit information från Indiana under hennes 

uppväxt och hennes utbildning och sedan klandrar han henne dessutom för hennes okunnighet 

senare i livet.48 På samma sätt har även Goriot hjälpt till att undanhålla information från sina 

döttrar under deras uppväxt vilket leder till att de tar många felaktiga beslut, även om han 

naturligtvis aldrig skulle klandra sina älskade döttrar såsom Ralph gör Indiana.49 Skillnaden är 

att Goriot blir straffad för detta i och med att hans döttrar med tiden ekonomiskt sett åderlåter 

honom tills han tynar bort.  

Medan Laure får stå för en sorts androgynitet får Sir Ralph stå för den omvända sorten, han är 

tillbakadragen och tyst medan han håller med överste Delmare om i stort sett allt, allt detta är 

annars klassiskt kvinnliga attribut. Detta är enligt Massardier-Kenney precis som Laure de 

Nangys manliga makt ännu ett bevis på att könsuppdelningen är godtycklig och en serie av 

sociala påtryckningar snarare än medfödda könsliga skillnader.50 Ralph är även han ett bevis 

på det påtvingade äktenskapets orättvisa, inte endast mot den kvinnliga parten utan även för 
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mannen. Ralph blir efter sin äldre broders död ”bortgift” med dennes änka, som för övrigt 

föraktar Ralph lika mycket som hon älskade hans bror. 

 Äktenskapet blir naturligtvis mycket olyckligt och det hela slutar med att frun och deras 

gemensamma son dör av orsaker som inte blir kända för läsaren, och Ralph återvänder till 

Indiana. Ralphs föräldrar föredrog även de hans äldre bror och det var av lojalitet mot dem 

som han gick med på att gifta sig med broderns änka.51 Denna maktlöshet som Ralph lider av 

påminner mycket om den som många kvinnor känner i samband med äktenskap. Kanske blir 

orättvisan i denna sorts arrangemang mer synlig om det drabbar en man istället för en kvinna, 

det var ju trots allt en sådan naturlig sak för kvinnor att det knappast skulle väcka någon 

djupare indignation hos majoriteten av läsarna vid denna tid.  

 Ralph blir Indianas slutgiltiga räddning och deras liv tillsammans i slutet av romanen kan ses 

som idealiskt, men Massardier-Kenney har frågeställningar kring Ralphs roll som räddaren i 

nöden. Det är till exempel Ralph som har uppfostrat Indiana från unga år eftersom hennes far 

var ointresserad av henne, detta innebär att det är Ralph som är anledningen till Indianas stora 

brist på kunskap och utbildning. Han har alltid älskat Indiana men har samtidigt också utövat 

sin patriarkala makt över henne genom att förvägra henne kunskaper som sk ulle kunna ge 

henne mer frihet att ha självständiga åsikter i exempelvis politiska frågor.  

Elle avait été élevée par sir Ralph, qui avait une médiocre opin ion de l’intelligence et du 

raisonnement chez les femmes, et qui s’était borné à lui donner quelques  connaissances positives 

et d’un usage immédiat.
52

 

  

Ralph är av åsikten att kvinnor är mindre intelligenta än män, att de inte skulle förstå något 

om de fick den informationen som män får.  

Det faktum att han sedan inte utbildar Indiana och inte ger henne den informationen blir som 

en självuppfyllande profetia, Ralph tycker kvinnor är okunniga och genom sin bristfälliga 

undervisning av Indiana har han sett till att hon blir okunnig. Beskrivningen av Ralph i 

romanen är dessutom inkonsekvent eftersom han beskrivs utifrån Indianas perspektiv vilket, 

på grund av den annars allvetande berättaren, gör att man blir lurad till att uppfatta honom på 
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samma sätt som Indiana.53 Alltså uppfattas han som en tråkig och kall ung man som inte säger 

mycket och alltid håller sig i bakgrunden. I slutet av boken håller dock Ralph ett långt tal till 

Indiana där han äntligen berättar om sina starka känslor för henne och då upphör bilden 

Indiana har bildat sig av sin barndomskamrat och hon blir förälskad i honom. Den kärleken 

som hon då känner för honom är annorlunda än den hon kände för Raymon eftersom Ralph 

älskar henne lika mycket. Kärleken kan endast vara äkta och god om den är rättvis.  

Även om Ralph älskar Indiana och räddar henne från mången olycka blir han ändå till slut 

hennes make och deras äktenskap markerar slutet på Indianas psykologiska och moraliska 

självständighet efter att Delmare dör skriver Massardier-Kenney.54 Indiana uppnår dock till 

slut ett äktenskap där båda parterna är lyckliga trots dess fortsatt klassiska patriarkala 

uppbyggnad så finns det en ömsesidig kärlek dem emellan och de har dessutom flyttat tillbaka 

till barndomsön l’île Bourbon vilket innebär att den sociala omgivning som fanns i Paris inte 

existerar på samma sätt på den lilla kolonin i Indiska oceanen. Crecelius skriver att ön blir en 

plats där de önskningar som föranlett romanen blir uppfyllda. Île Bourbon är inte Frankrike 

men det är franska lagar som gäller, det är en inexakt kopia av Frankrike vilket gör att Ralph 

och Indiana kan leva mer fritt. Dessutom är äktenskapet dem emellan baserat på val och inte 

på tvång som äktenskapet med Delmare.55  

Den sista delen av boken berättas inte av Indiana utan av Ralph. De får besök i sitt lilla 

paradis av en man och det är hans ord vi sedan får läsa, han berättar att han är på besök på 

samma ö där Ralph och Indiana har sitt hem och att han blir inbjuden för att ta skydd från 

ovädret som härjar. Han berättar att han har ett långt samtal med Ralph och att han då berättar 

hela denna historia som vi har lärt känna som Indianas. Indiana blir alltså fråntagen sin 

historia eftersom det är Ralph som visar sig berätta den i slutändan. Detta är också precis det 

som händer när Indiana berättar Ralphs historia. Den om hans olyckliga äktenskap, hans 

familjs svek och hans hustrus och sons död, för Raymon när denne anklagar henne för att vara 

förälskad i Ralph.56   
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6.4. Kärleken  

Precis som kärleken har beskrivits som drivkraften i George Sands eget liv är kärleken även 

det som driver intrigen framåt i Indiana såväl som i Le Père Goriot. Kärleken, eller i vissa fall 

bristen på denna, är motivationen till karaktärernas utveckling och deras val. Den äkta 

kärleken står i kontrast till den falska kärleken och i slutändan är det endast den sanna 

kärleken som kan ge den frihet som de alla strävar efter. Äktenskapet som Indiana ingår är 

som sagt kärlekslöst, men enligt Massardier-Kenney är kärleken i romanen inte framställd 

som något positivt utan snarare ännu något som gör kvinnan till offer för mannen. Hon menar 

att både Noun och Indiana blir till offer på grund av sin kärlek till Raymon och att Sand med 

detta vill visa att kärleken aldrig kan vara jämlik utan alltid betyder att kvinnan måste erkänna 

sig underlägsen. Laure de Nangy som ju är den enda kvinnliga karaktären med makt i 

romanen avsäger sig tanken på kärlek eftersom hon vet att hon på grund av sitt avsevärda arv 

aldrig kommer att få uppleva äkta kärlek. Detta ser Massardier-Kenney som ett argument för 

att romanen visar att för att bli självständig måste man avsäga sig kärleken. 57 Då hon drar 

denna slutsats anser hon det problematiskt att Indiana till slut finner kärleken och lyckan med 

Ralph på l´île Bourbon men försöker inte hitta någon lösning på detta problem och vill inte gå 

ifrån den tidigare dragna slutsatsen. Den kärlek som Massardier-Kenney skriver om är dock 

den falska kärleken, den som Raymon med sin gyllene tunga står för, och den är 

problematisk. Det är dock alltid denna falska kärlek som skapar problematiken, den sanna 

kärleken som Indiana slutligen finner är inte problematisk och ägande. Denna sanna kärlek är 

istället det som till sist ger Indiana frihet och lycka och vägen fram till denna är det som ger 

hela romanen sin handling. Anledningen till att Laure de Nangy avsvär sig kärleken är att hon 

vet att hon aldrig kommer kunna hitta sann kärlek, det är alltså den falska kärleken som måste 

förnekas om en kvinna vill vara självständig.  

Indiana längtar efter en utväg ur äktenskapet eftersom hon inte älskar sin man och genom 

romanen är det kärlek såväl som frihet som hon söker. Kärleken är det som till slut också ger 

henne sin frihet, även om Ralph och Indiana har interna könsroller i sitt förhållande. Dessa 

könsroller verkar dock inte förtryckande på det sätt som de är inom äktenskapet med Delmare. 

För Indiana är friheten att ha tagit sig ur sitt äktenskap och att inte längre leva i det fransk a 

samhället representerat av Paris och följa dess förtryckande konventioner. Som Karénine 
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skriver är ju Sands stora stötesten att kvinnan inte har rätt att upplösa ett kärlekslöst och 

förtryckande äktenskap.58  

Kärleken som Indiana söker är inte kärlek baserad på någon personlig erfarenhet, den är inte 

inspirerad av verkligheten. Eftersom hon inte verkar ha haft någon mor och hennes far aldrig 

visade sin dotter någon kärlek är det från romaner hon har fått sin bild av hur kärleken ska 

vara. Detta påminner oss naturligtvis om en annan ökänd romankaraktär, Emma Bovary, vars 

fantasier om kärlek även för henne ledde till stor olycka.59 Massardier-Kenneys beskrivning 

av kärleken som något dåligt och ojämlikt är ett genomgående tema i Indiana, men endast 

fram till sista delen då kärleken blir det som räddar Indiana och gör att hon får ett lyckligt liv. 

Detta är för att den kärlek som är inspirerad av romaner inte är äkta, det är en fantasi. Denna 

kärlek som Indiana drömmer om är precis det som Raymon representerar, han är stilig och 

passionerad och framförallt vältalig. Han anklagar Indiana för att agera som i en kärleksroman 

medan han själv talar precis som en sådan. Det är bilden av kärleken som den är i böcker som 

Raymon förmedlar med sina vackra tal och kärleksförklaringar och det är med dessa medel 

han manipulerar Indiana.60 Det är detta som gör att deras förhållande gång på gång slutar i 

olycka, deras kärlek är inte äkta utan den är stoff från romaner. Indiana ser kärlek som 

självuppoffrande, som att man vill offra allt för den man älskar, det är precis så kärlek 

beskrivs i romaner och det är också den typen av kärlek som Raymon förespråkar när han 

anklagar henne för att ha orsakat honom smärta. Hon accepterar också det ansvaret för hans 

skull.61 När Indiana kommer tillbaka till sitt gamla hem i Paris och hittar Raymon förklarar 

hon sin kärlek till honom, hade då inte hans fru kommit in och hittat dem tillsammans hade 

deras destruktiva och ojämlika förhållande kunnat fortsätta menar Crecelius. När Indiana 

återvänder och Laure hittar dem bryts Raymons förtrollning över Indiana, han förlorar sin 

vältalighet av chocken efter Indianas återkomst och han som brukar kunna tala sig ur vilken 

situation som helst kan plötsligt inte få fram ett ord. Istället b lir det Ralph som tar över 

Raymons tal, Ralph som aldrig kunnat tala om sina känslor för Indiana och vars mycket 

dåliga talförmåga påpekats många gånger i boken kan i slutet innan han och Indiana ämnar 

kasta sig nedför stupet hålla det tal han så länge velat hålla och förklara sina känslor för 

Indiana. Skillnaden mellan Ralph och Raymon är att Raymon talar med hjärnan medan Ralph 
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talar med hjärtat. Ralphs vältalighet bygger på att han säger precis det han känner medan det 

för Raymon snarare är tvärtom, att ju mer han talar desto mer känner han det han talar om. 62  

Raymon är en passionerad och vältalig ung man som sätter Nouns hjärta i brand till den grad 

att hon riskerar sin heder, värdighet och sin plats hos familjen Delmare för att ha honom som 

sin älskare. Hon ger sig själv till honom helt och fullt och blir också gravid. Noun är Indianas 

bästa vän, hon är hennes fostersyster och också henne tjänsteflicka men kärleken till Raymon 

får henne att vara beredd att lämna Indiana och sitt hem.  

 I likhet med Indiana när hon återvänder till Raymon för sista gången och erbjuder honom 

hela sin varelse om han bara älskar henne har även Noun samma önskan.  

”Je savais bien que vous ne m’épouseriez pas; mais, si vous m’eussiez aimée toujours, j’eusse 

tout sacrifié sans regret, tout supporté sans me plaindre. Hélas! Je suis perdue, je suis 

déshonorée!...”63 

Detta uttalande visar på en medvetenhet om att hennes blygsamma men hedervärda ställning i 

samhället som lojal vän och tjänsteflicka nu är förstörd eftersom hon ljugit för alla, inklusive 

Indiana om hennes och Raymons förhållande. Denna insikt driver till slut Noun till självmord 

för hon vet vad omgivningen kommer att tycka om hennes svek mot konventionerna. Hon 

kommer att ha ett utomäktenskapligt barn och då Raymon vägrar att hjälpa henne för att 

skydda sitt eget rykte ser hon ingen annan utväg.  

Noun är ett bevis på att romanen inte endast tar upp problemet med kvinnors svårighet att 

bryta sig ur ett kärlekslöst äktenskap utan även deras ojämlikhet med männen i de situationer 

där ingen av dem är gifta. Hon ifrågasätter om det verkligen är rättvist att en man som 

Raymon ska kunna ha affär efter affär med ett otal unga kvinnor och ändå bibehålla sitt goda 

rykte och sin status, det är till och med så att hans affärer hjälper honom med sitt goda rykte 

bland kvinnor i de finare kretsarna,  

[…] Il peut tout risquer et tout espérer. Aussi les plus savantes résistances cédaient à cette 

considération que Raymon était amoreux comme un fou quand il s’en mêlait. Dans le monde, 

un homme capable de fo lie en amour est un prodige assez rare que les femmes ne dédaignent 

pas.
64

   

                                                                 
62

 Crecelius (1987), sid. 70. 
63

 Sand (1962), sid. 84.  ”Jag v isste mycket väl att Ni inte skulle gifta Er med mig; men om Ni skulle ha fortsatt 

att älska mig sku lle jag ha offrat allt utan betänkligheter, utan att klaga. Ack! Jag är förlo rad, jag är vanärad!”  
64

 Sand (1962),  sid. 63.  ”Han kan riskera allt och hoppas på allt. Även de som bäst visste att motstå gav efter för 

insikten att Raymon var kär som en galn ing närhelst han var inblandad. I samhället är en man kapabel t ill 

galenskap i kärlekens namn ett sällsynt underbarn som kvinnor inte fö raktar.”  



26 
 

Stackars Noun å sin sida skulle få hela sin tillvaro slagen i spillror om någon fick reda på att 

hon haft ett utomäktenskapligt förhållande med en ogift man. Den falska kärlek som Raymon 

representerar och som nästan tar död på Indiana har redan dödat hennes bästa vän när hon 

sedan, precis som Noun, lockas av dess lögnaktiga löfte om lycka och frihet.  

I Pappa Goriot talar berättaren om kärleken i Paris och hur den skiljer sig från kärleken i 

resten av landet.I Paris, alltså i societeten, är kärleken en religion och det viktigaste är att 

tillfredsställa sin älskares fåfänga.65 Kärleken i Paris är poesi och ljuv musik, den är inte äkta 

utan det är som en vacker målning av kärleken som endast visar dess vackra sidor. Den här 

kärleken kan också jämföras med den falska kärlek från romaner som Indiana förväxlar med 

den äkta kärleken. Denna kärlek är av ytlig karaktär och mäts i hur vackra ord man överöser 

varandra med och hur mycket pengar man spenderar, denna kärlek är självisk och falsk och 

används för att uppnå ett mål och aldrig endast för kärlekens egen skull, den har inget 

egenvärde. Ärelystnaden kan ersätta kärleken för en ung man i Paris, det är denna känsla som 

förväxlas med kärlek. Precis som för Raymon när han låter sig förföras av sina egna vackra 

ord blir också Eugène förförd av makten som han upplever i och med Delphines intresse för 

honom och detta är inte något han vill ge upp. Eugène och Raymon har också samma problem 

med sina älskarinnor Indiana och Delphine och det är att de förvägrar dem den fysiska 

kärleken. Efter att Eugène har hjälpt Delphine med att skaffa fram pengar till den skuld hon 

skaffat sig genom att spendera alldeles för mycket pengar på exempelvis juveler och annan 

lyx överöser hon honom med kyssar eftersom hennes tacksamhet är så stor. 66 Den 

efterföljande tiden är hon dock inte alls så tillmötesgående utan håller på sin kyskhet vilket 

gör att Eugène kämpar allt hårdare för att vinna hennes hjärta och kropp. Det som väcks i 

honom på grund av detta är snarast en tävlingslust, han känner inte att hans första 

kärleksförbindelse kan sluta i nederlag och därför gör han allt i sin makt för att få Delphine att 

älska honom. 

 Par respect de lui-même, Eugène ne voulait pas que son premier combat se terminât par une 

défaite, et persistait dans sa poursuite, comme un chasseur qui veut absolument tuer une 

perdrix à sa première fête de Saint-Hubert.
67
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Samma frustration drabbar Raymon när han efter en dramatisk scen där Indiana äntligen får 

reda på sanningen om honom och Noun försöker kyssa henne, hon drar sig undan och vill inte 

fortsätta vilket får honom att känna sig förolämpad och anklaga Indiana för att inte älska 

honom.68 Han bestämmer sig för att hämnas genom att få Indiana helt och hållet och sedan 

lämna henne för att straffa henne för förolämpningen hon orsakat honom. Indiana och 

Delphine vill försäkra sig om att dessa män verkligen älskar dem och använder sig av det 

enda maktverktyget de äger, sina kroppar.  

 

6.5.  Noun och Indiana, postkoloniala kvinnoporträtt 

En del av den kontexten som Indiana verkar i är att världen är uppdelad i väst och öst, i det 

”vanliga” västerländska och det ”annorlunda” som inte är västerländskt. Indiana och även 

hennes fostersyster Noun är inte västerländska, de passar inte riktigt in i det franska samhället 

och deras kreolska temperament och egenskaper nämns ofta som förklaring till deras beteende 

eller deras känslor. Som kvinnor är Noun och Indiana underlägsna, men det är inte endast 

deras kvinnlighet som har betydelse i detta fall. Indiana har svårt att vara en del av det franska 

societetslivet, hon sticker ut och hon känner sig inte bekväm. När Raymon de Ramière ser 

först Noun på en fest i byn och sedan Indiana på en societetsfest är det inte bara deras skönhet 

han faller för, det finns gott om vackra damer. Det är något speciellt med dessa kvinnor, de 

har inte växt upp i Paris, de är annorlunda och exotiska. Första gången han ser Noun är hon 

klädd i traditionellt kreolskt utförande med en sjal virad kring huvudet och man kan lätt se att 

hon inte är parisiska. Hon stjäl många mäns blickar på festen och detta gör Raymon än mer 

säker på att han måste vara förälskad.69 

 Kreoler är ett samlingsord för personer av europeisk börd som lever i en europeisk koloni. 

Ordet kom senare att innebära olika saker i olika länder men för Indiana innebär det 

säkerligen att hon är av fransk härstamning uppväxt i en fransk koloni.  70 Medan det för Noun 

är mer oklart vad det innebär, Sand ger inte många ledtrådar om Nouns förflutna utom att hon 

växt upp på l’île Bourbon med Indianas familj och att även hon benämns som kreol. Första 

gången han ser Indiana bär hon en enkel vit klänning som tillsammans med hennes svarta hår 

skapar en ovanlig syn för Raymon. Även här är det uppenbart att hon inte är en del av det 
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samhälle som Raymon tillhör, hon ser inte ut som de andra pråligt klädda kvinnorna på festen. 

Edward Said skriver i ”Orientalism” hur Orienten har bidragit till definitionen av Europa 

genom att vara dess motbild, dess absoluta motsats eller ”Det Annorlunda”.71 På samma sätt 

representerar Indiana och Noun Det Annorlunda som används som en motpol till det 

”västerländska” det vill säga det franska samhället med de franska societetskvinnorna som är 

vana att röra sig i de höga kretsarna och som känner till alla de sociala spelreglerna. Detta 

grepp att ytterligare främmandegöra Indiana, inte nog med att hon är kvinna i ett samhälle där 

män dominerar utan hon är även kreolska, gör att man uppmärksammas på orättvisorna som 

råder i det franska samhället. Indiana är dock förmodligen inte en del av den koloniserade 

befolkningen på ön utan härstammar snarare från kolonisatörer, men hon har trots denna 

omständighet växt upp på ön och har på så sätt tillskansat sig många av de egenskaper som 

gör henne främmande i bland andra Raymons ögon. 

 

6.6. Patriarkala strukturer i Indiana och Le Père Goriot 

Genom analysen har en bild av patriarkala strukturer målats upp med hjälp av framförallt de 

olika kvinnornas fångenskap inom äktenskapet men även den underordnade ställning kvinnor 

i allmänhet hade och som fått både Indiana och Noun att erbjuda sig som slavar till den man 

de älskar. Att erbjuda hela sitt jag som slav är inte ett så långt steg för dessa kvinnor som man 

kanske skulle kunna tro. Indiana erbjuder Raymon hela sitt liv och sin varelse även efter allt 

som hänt, detta avslöjar enligt Francoise Massardier-Kenney författarens uppfattning om 

kvinnans invanda underlägsenhet.72 Deras acceptans av de hierarkiska band som så länge har 

bundit dem till okunskap och ojämlikhet. Som finns kvar även efter att äktenskapets bojor har 

brutits, i kärleken mellan man och kvinna. det vill säga när Indiana flyr från sin make efter att 

han tvingat de båda att flytta från sitt hem i Frankrike till Indianas barndomsö och återvänder 

med hopp i hjärtat till Paris och sin älskare Raymon. 73 Äktenskapet som Indiana flyr ifrån är 

till skillnad från kärleken ett påtvingat slaveri, ett fängelse som håller Indiana fången och i 

beroendeställning till sin make men all kärlek mellan man och kvinna är alltså enligt 

Massardier-Kenney ett fängelse av något slag. Denna villighet från Indianas sida att förslavas 

av Raymon, av kärleken, är så stark att hon erbjuder honom allt hon är och allt hon har för att 

få någon form av trygghet. 
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”Dispose de moi, de mon sang, de ma vie; je suis a toi corps et âme. J’ai fait trois milles lieues 

pour t’appartenir, pour te dire cela; prends-moi, je suis ton bien, tu es mon maître.”74 

Som jag nämnt tidigare har Indiana aldrig visat någon önskan att finna sig självständig och 

utbildad, men när hon blivit avvisad av sin älskare och hennes dröm om att lämna äktenskapet 

bakom sig och leva ett liv med en man hon älskar går i spillror kommer plötsligt en dröm om 

frihet och oberoende.  

Hon drömmer om att slå sig ned någonstans i Afrika eller Indien där det är folktomt och där 

hon kunde leva i sin ensamhet och inte vara beroende av någon man eller av några lagar som 

existerar i det franska samhälle hon befinner sig. Hon börjar tänka mindre på Raymon och 

vänjer sig vid tanken på att fortsätta leva i en känsla av ensamhet då brevet från Raymon 

kommer. Han skriver endast för att stilla sitt dåliga samvete men för Indiana rör det upp starka 

känslor och hon ångrar att hon inte gjorde en större uppoffring för Raymon tidigare. Den 

uppoffringen tänker hon göra nu genom att lämna sin make och åka hela vägen tillbaka till 

Paris. På detta sätt är kvinnor skapade skriver Sand, de vill offra allt endast för att se ett 

leende på sin älskades läppar.75 De är ju beroende av detta leende, de måste bli älskade av en 

man för att ha någon status i samhället överhuvudtaget. Dessa händelser inträffar när hon 

blivit tvingad att återvända med Delmare och Ralph till sitt barndomshem på l’île Bourbon 

efter att hans företag gått i konkurs.  

”Alors elle ne rêva plus que de fuite, de solitude et d’indépendence; […]”76 

Déjà elle construisait son ajoupa solitaire sous l’abri d’une fo rêt vierge, au bord d’un fleuve 

sans nom; […] Ignorant qu’elle était, elle espérait trouver là les vertus exilées de notre 

hémisphère, et vivre en paix, étrangère à toute constitution sociale; […]
77

 

 

Man kan se det som att när Indiana mottar det brev som Raymon sänder för att be henne 

komma tillbaka till honom i Paris är det den friheten som hon sökte i ensamheten som lockar 

henne att bli Raymons älskarinna, tjänarinna, egendom. Det skulle ta henne ifrån äktenskapet 

och på så sätt ge henne den möjligheten att inte vara endast Madame Delmare, hustru till en 

man som hon hatar utan det skulle ge henne sin egen identitet, även om den identiteten skulle 
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innebära att hon blev föraktad av samhället. Hon söker hos Raymon det liv som hon till slut 

finner hos Ralph, ett liv tillsammans baserat på fritt val och kärlek.  

 

7. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur äktenskapet ser ut för kvinnan i Indiana och 

Le Père Goriot, hur kärleken fungerar som drivkraft för intrigen och hur konstruktionen av 

genus ser ut i Indiana och Le Père Goriot. Analysen har visat att äktenskapet är ett stort tema 

i George Sands författarskap såväl som i hennes egna liv och i Indiana är äktenskapet de 

kedjor som binder Indiana till ett liv hon inte önskat sig och vid en man som gör henne 

olycklig. För systrarna i Le Père Goriot är äktenskapet ett bedrägeri som de lurats in i av ett 

samhälle som inte ger kvinnorna något val när det gäller hur de ska leva. Äktenskapet 

porträtteras inte i någon av romanerna som positivt, inga av karaktärerna har lyckliga 

äktenskap som ingåtts av kärlek, detta är en myt som bara existerar i Indianas och andra 

kvinnors idealistiska fantasier. Äktenskapet är istället snarare ett förslavande av kvinnan som 

inte alls får rå över sitt eget öde utan är beroende av sin make nästan som en slav är beroende 

av sin husbonde. Äktenskapet som George Sand själv levde i har sannolikt påverkat hennes 

skapande av Indiana och den historiska kontexten med ”Le code civil” har varit den bakgrund 

som båda romanernas handling avtecknas emot. Den riktiga lyckan hittar Indiana till slut på 

l’Île Bourbon där hon lever tillsammans med sir Ra lph medan deras äktenskapliga status är 

oklar så är det emellertid klart är att det inte är ett äktenskap som följer några västerländska 

traditioner.  Den tredje frågeställningen handlar om hur konstruktionen av genus ser ut i 

romanerna, könet är kopplat till maktstrukturer som är skapade av en social kontext och är 

inte alltid kopplat till det biologiska könet, på detta sätt framhävs orättvisorna som kvinnorna 

utsätts för i och med ett äktenskap som de inte kan ta sig ur. Det som är motivet för intrigen är 

kärleken och motsättningarna mellan den falska kärleken och den sanna kärleken, den som 

inte hittas i konvenansäktenskap eller hos unga män som blivit korrumperade av den franska 

societeten och vars kärlek till sina älskarinnor är lika flyktig som deras tal är vackra. Den 

falska kärleken är den som skapar olycka och besvär, den finns där för att visa hur den sanna 

kärleken ser ut med frihet och trygghet som slutgiltigt mål.  
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