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Kvinnoskildringar i en framväxande modernitet
Undergångsdömda dagdrivar- och allmogekvinnor  
i Runar Schildts novellistik
Av L E NA  M A N DE R S T E DT

Runar Schildt blev under 1900-talets första decennier en av de svenskspråkiga finska 
dagdrivarförfattare som kom att kallas för tiotalister. Även om hans samlade verk ryms i 
tre volymer, huvudsakligen bestående av noveller, kallas han för den moderna finlands-
svenska prosans första klassiker, och har jämförts med bland andra Arthur Schnitzler, 
Herman Bang och Hjalmar Söderberg. Massimo Ciaravolo framhåller förmågan att 
skildra modernitetsprocessen som en styrka hos Schildt.1 Schildt beskriver det väx-
ande Helsingfors som ett mellanting: varken en modern huvudstad med mångfald och 
rörlighet eller en stad laddad med traditioner och minnen.2 Han intar, av allt att döma, 
en ambivalent hållning till sitt Helsingfors, där han växte han upp i en borgerlig miljö 
med rötter i adeln, men utan herrgård eller förmögenhet. Sin barndoms somrar till-
bringade han i morföräldrarnas hem i Lovisa. Schildt hade med andra ord tillgång till 
vitt skilda livsmiljöer.3 En fråga som hittills inte besvarats är hur de olika livsmiljöerna 
kan relateras till hans kvinnoskildringar.

Föreliggande studie ska ses som ett bidrag till Schildt-forskningen genom ett stu-
dium av kvinnoskildringarna i Schildts novellistik med särskilt avseende på hur karak-
tärernas identiteter formas i relation till modernitetens tid och platser. De bärande, 
kontrasterande begreppsparen stad och land, män och kvinnor samt flanör och dagdri-
vare bildar analytiska utgångspunkter. I synnerhet begreppsparet ”flanör och dagdri-
vare” kommer att utredas ytterligare och därmed ges en kontrastiv betydelse. En tes är 
att de kvinnliga karaktärerna på olika sätt är undergångsdömda och att undergångste-
matiken synliggörs i och bärs upp av dagdrivarestetiken samt några underordnade te-
man: kärlek, flykt och död.

De fem noveller som ingår i denna studie kom ut i bokform mellan 1917 och 1920: 
”Den svagare”, ”Köttkvarnen”, ”Zoja”, ”Rönnbruden” och ”Hemkomsten”. Novellerna 
valdes med utgångspunkt i att de har kvinnliga protagonister samt att de är skrivna 
efter 1915. De tre förstnämnda novellerna skildrar kvinnor i stadsmiljö och de två sist-
nämnda skildrar kvinnor på landsbygd. Villkoren för dessa grupper av kvinnor skiljer 
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sig åt på ett fundamentalt sätt, vilket gör det meningsfullt att skildra dem i ljuset av 
modernitetsproblematiken.

I Peter Lamarques och Stein Haugom Olsens verk Truth, Fiction and Literature. A 
Philosophical Perspective föreslås en åtskillnad mellan så kallade topical themes respek-
tive perennial themes. Aktuella teman kännetecknas av att de endast har relevans för 
en begränsad grupp av människor (en viss klass, religion eller ett visst samhälle) eller i 
en omedelbar kontext. Eviga teman har däremot en allmänmänsklig betydelse.4 I det 
följande parafraseras begreppen som aktuella respektive eviga teman då verket inte har 
översatts. Begreppen används som analytiska redskap i avsikt att se hur dessa teman 
samspelar i kvinnoskildringarna. Karaktärerna tolkas mimetiskt, som representationer 
av människor, utom i analysen av ”Rönnbruden”, där de tolkas semiotiskt, som tecken-
konstruktioner underordnade handlingen.5

Teoretiska skärningspunkter
Begreppsparen stad och land, män och kvinnor samt flanör och dagdrivare är, som tidi-
gare nämnts, centrala för förståelsen av skärningspunkterna i de undersökta novellerna. 
Skillnaden mellan de livsmiljöer som omger de kvinnliga protagonisterna, stad och lands-
bygd, måste understrykas med anledning av kvinnors dåtida ställning, särskilt i staden.

Urbaniseringen och industrialiseringen medförde en ökad rörlighet och staden blev 
vid 1900-talets början en känd miljö för många människor. De kvinnor som ville åt-
njuta stadens möjligheter till flanerande hade dock, vid tiden för utgivningen av de ut-
valda novellerna, en begränsad frihet. De ansågs inte sällan vara moraliskt antastliga. 
Med andra ord ifrågasattes moralen hos stadskvinnor som närmade sig flanörens roll. 
Staden betraktades fortfarande som i huvudsak männens arena.6 Stadsvandrare, flanö-
rer, blev följaktligen oftast synonyma med män, vilket åtminstone delvis kan förklara 
varför begreppet flanör är manligt kodat. På senare tid har dock flera forskare skrivit 
om den kvinnliga flanören, eller flanösen – den kvinnliga motsvarigheten till flanö-
ren.7 Den kvinnliga dagdrivaren har däremot knappt alls skildrats (se nedan), sanno-
likt som en följd av att begreppet dagdrivare, liksom begreppet flanör, har varit förbe-
hållet män och manliga domäner.

När det gäller den finlandssvenska litteraturen från förra sekelskiftets början talas 
det omväxlande om flanörer och dagdrivare. Begreppen tycks mestadels användas sy-
nonymt och i stort sett handlar det om bildade unga män i stadsmiljö. Känneteck-
nande för dagdrivarlitteraturen är, menar Torsten Pettersson i bokkapitlet ”Det svår-
gripbara livet. Ett förbisett tema i dagdrivarlitteraturen”, att huvudpersonerna ofta 
ägnar sig ”åt ett självmedvetet njutningsliv, de har en pessimistisk syn på tillvaron, iro-
niserar gärna och är i allmänhet mera passiva än handlingsinriktade”.8
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Pettersson betonar dock att dagdrivarens attityd är mångtydig och kan omdefinie-
ras genom några olika varianter av flanörtemat. Således skiljer Pettersson mellan flanö-
ren, som han kopplar till den rikssvenska flanörlitteraturen samt sekelskiftesdekaden-
sen, och dagdrivaren, som kopplas till den finlandssvenska litteraturen vid sekelskiftet 
och de följande decennierna. En skillnad är att flanörens skepsis och ironiska hållning 
är självvald, medan den för dagdrivaren är påtvingad och oönskad.9 Dagdrivaren har 
drabbats av en handlingsförlamning, som står i relation till det tryckande tidsläget eller 
en plågsam och obesvarad kärlek och romanpersonerna ser sig själva som utestängda 
från eller oförmögna till det rikare livet – handlingslivet.10 Karaktären kan anstränga 
sig för att nå handlingslivet, men det är förgäves. En variant är också, enligt Petters-
son, att författaren låter läsaren förstå att ”det goda eller egentliga livet kan uppnås; 
antingen tar det vid under den tid som boken skildrar eller så ställs det i slutet i utsikt 
som ett resultat av händelseutvecklingen.”11 Sammanfattningsvis konstaterar Petters-
son att det svårgripbara – ogripbara, undanglidande eller mödosamt gripbara – livet 
frekvent tematiseras av dagdrivarförfattarna.12 Protagonisterna är som regel unga män, 
men Pettersson nämner i en kort analys av novellen ”Zoja” att protagonisten kan ses 
som ett exempel på en kvinnlig dagdrivare.13 Merete Mazzarella nyanserar, liksom Pet-
tersson, resonemanget om dagdrivarnas hållning i essän ”Runar Schildt, staden och 
moderniteten – ett uppslag”. Dagdrivarens hållning utgör ett starkt spänningsfält mel-
lan ironi och skepsis och en längtan efter delaktighet.14

Det tycks som om definitionen av dagdrivarlitteraturens stämningsläge och dagdri-
varens hållning är central för uppfattningen av Schildts författarskap efter 1915. Sonen 
Göran Schildt förklarar att fadern ”bröt sig ut ur jagets isolering genom den solidaritet 
han började känna för alla som är dömda till nederlag och undergång i livets skonings-
lösa process. […] Därför är hans senare verk obestridligt mera värmande och gripande 
än de tidigare.”15 Flera forskare har också beskrivit en förändring i författarskapet. Cia-
ravolo betraktar året 1915 som en gräns för Helsingforsdagdrivaren, men noterar att det 
hos Schildt finns en kvardröjande hållning av utanförskap.16 Gunnar Castrén ser åren 
1916 och 1917 som gräns för en varmare diktning,17 medan Per Olof Barck framhåller 
att dagdrivaren hos Schildt inte försvinner, utan snarare mognar och återkommer i olika 
skepnader fram till ”Häxskogen” (1920). Han förblir, menar Barck, dagdrivaren som står 
utanför, känner främlingskap och förlamning.18 Denna slutsats delas av Pettersson.19

I föreliggande läsning av de tre stadsnovellerna är det estetiska uttrycket nära för-
knippat med modernitet och dagdrivarstämning. Schilds dagdrivarestetik diskuteras 
med utgångspunkt i Pettersson och Mazzarellas resonemang om dagdrivarens håll-
ning. Landsbygdsskildringarna kan av förklarliga skäl inte analyseras utifrån samma 
teoretiska begreppsapparat. Där blir istället de kvinnliga karaktärernas identitet och 
livsmiljö i relation till modernitetsproblematiken central.
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I novellerna förknippas identitet med plats(er), eller livsmiljöer. Ibland är dessa plat-
ser nostalgiskt skildrade i syfte att förstärka känslan av tillhörighet och trygghet, inte 
minst gäller detta, enligt Karen Lockney skildringen av hemmet.20 Kopplingen mellan 
karaktär och plats kan vara individuell eller kollektiv och den platsbaserade identiteten 
uppstår genom att karaktärerna delar språk, kultur och lokalitet.21 Doreen Massey vi-
sar att platsbaserade identiteter är instabila, skiftande och multipla, något som bör no-
teras i relation till modernitetens utmaningar.22 Diskussionen om platsbaserade iden-
titeter kopplas ofta till representation i ett samhällshänseende och också till normer 
och handlingar som skapar inkludering eller exkludering i det skildrade samhället.23

Schildtforskningen: en kontextualisering
Flertalet Schildtforskare, särskilt i den senare forskningen kring och efter millenieskif-
tet, har analyserat novellerna i relation till det moderna och till den finlandssvenska 
samtiden. Mazzarella har i ovan nämnda essä prövat att betrakta Helsingforsskildring-
arna som ett uttryck för det moderna där ”rollspelet, ytligheten och rotlösheten trängs 
sida vid sida med möjligheternas Helsingfors”.24 Hon har också skildrat den finlands-
svenska litteraturhistoriens speciella villkor i verket Det trånga rummet. En finlands-
svensk romantradition.25 Av särskilt värde här är hennes iakttagelser om Schildts rela-
tion till det trånga rummets tradition.

Ciaravolos studier om Schildts författarskap i den samtida kontexten har gett en 
initie rad bild av de problem som stod i förgrunden vid tiden för novellernas tillkomst. 
Verken ”Storstaden och flanören som finlandssvenskt problem”, En ungdomsvän från 
Sverige. Om mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk i Finland 1895–1920 och ”Dag-
drivarlitteraturen” har särskilt bidragit till förståelsen för Schildts gestaltning av dag-
drivaren efter 1915.26

Under 1980-talet kom några studier om berättarteknik, exempelvis Virpi Zucks stu-
die Runar Schildt and His Tradition. An Approach Through Genre, i vilken hon undersö-
ker berättartekniska perspektiv i flera noveller.27 Anne-Marie Londens avhandling Lit-
terärt talspråk. Studier i Runar Schildts berättarteknik med särskild hänsyn till dialogen 
inriktades också på narrativa drag.28 Johannes Salminen kontextualiserade 1910-talets 
Finland i ”Främling under kristallkronorna” och George Schoolfields studie ”Runar 
Schildt in His European Context” placerade in Schildts författarskap i en europeisk 
kontext.29 Vidare har Gunnar Arrias i ett tematiskt inriktat arbete, ”Runar Schildts 
Rönnbruden – en kritisk läsning?”, relaterat novellen ”Rönnbruden” till moderniteten.

I den äldre forskningen, återfinns två verk – Henrik Cederlöfs avhandling från 1967, 
Stilstudier i Runar Schildts novellistik, som handlar om stil i Schilds noveller och Cast-
réns biografiskt inriktade monografi Runar Schildt från 1927.30
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Modernitet och kvinnlig dagdrivarestetik
Den kvinnliga dagdrivarestetiken analyseras i det följande i novellerna ”Den svagare”, 
”Köttkvarnen” och ”Zoja”. Utifrån Petterssons definition av dagdrivare öppnar skild-
ringarna för tolkningen att såväl Zoja som Manja är kvinnliga dagdrivare. De starka 
samband som finns mellan dagdrivarestetik, tid och plats talar för att novellerna bärs 
upp av aktuell tematik, även om karaktärernas rotlöshet och längtan efter ett annat liv 
bär en allmänmänsklig dimension.

Manja presenteras som hustru till Blomqvist i Helsingforsskildringen ”Den svagare”, 
en novell som möjligtvis kan ses som en pendang till Mikael Lybecks verk Den star-
kare från 1900. Manja är i hög grad en kvinnlig dagdrivare. Hon vill hellre dricka kaffe 
på Fazers än ute i båten och hon tillägnar sig ett chict manér och ett nytt språkbruk 
för att kunna smälta in i det nya stadslivet: ”Om ni tror att han har kurage att hassa en 
enda penni så fibbar ni er bra mycket. Jag känner honom jag.”31 Manja, som har polskt 
påbrå, anstränger sig för att hitta olika sätt att känna tillhörighet till den plats som hon 
nu kallar sitt hem. Det visar sig dock vara en utmaning för henne att nöja sig med det 
liv hon har – relationen mellan platsen och den egna identiteten tycks vara skiftande 
till sin karaktär. Det fula, instängda liv hon lever med Blomqvist och deras båda dött-
rar får henne att skämmas. Hon bedrar sin man som för att komma åt ett annat liv.

Genom rollen som älskarinna åt den världsvana svenskamerikanen Johnnie Claës-
son, kallad Djoni, och genom sina inlärda manér, representerar hon en ny kvinnotyp 
som sätter sina egna intressen i centrum, även om det innebär stora offer för henne och 
får svåra konsekvenser för hennes familj. Hennes hunger efter delaktighet driver henne 
att dra nytta av sin kropp för att kunna skaffa sig moderna kläder och det rätta um-
gänget. Manjas längtan efter det nya och det fria och missnöjet med den naive mannen 
väcker läsarens sympati, trots att läsaren förstår att Manja åsamkar sin familj smärta. 
Ciaravolo argumenterar för att berättaren konsekvent intar Blomqvists, det vill säga 
den svages, synvinkel.32 Men Schildt har också låtit den olyckliga Manja, som förvisso 
inte har så många försonande drag, på sitt sätt framstå som lika svag som sin make. 
Sympatin med hennes längtan efter ett nytt liv och i synnerhet efter tillhörighet över-
skuggar i någon mån det faktum att hon bedrar sin make.

Manja återkommer i novellen ”Köttkvarnen” och har nu lämnat man och barn för 
älskaren Johnnie. Om hon tidigare, åtminstone delvis, framstått som egoistisk och kall-
sinnig uppvisar hon nu fler sympatiska och nyanserade drag. Det är uppenbart, även 
för henne själv, att hon inte passar in någonstans och att hon är oförmögen att göra nå-
got åt det. Detta uttrycker Schildt genom spänningen mellan att vara utestängd från 
och oförmögen till ett rikt och mänskligt liv: ”Här v i l l  jag inte vara, men där hemma 
k an jag inte vara… Ingenstans passar jag, ingenstans vill jag stanna, det finns liksom 
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ingen plats för mig i världen…”33 Staden, som tidigare representerat frihet, är nu för-
vandlad till en farlig plats med mardrömslika nattliga vandringar.34

Karaktären Zoja, i novellen med samma namn, tillbringar flera månader fyllda av 
fattigdom och tristess i en småstad i Finland tillsammans med sin ryska familj. Famil-
jen har på grund av revolutionen tvingats lämna Petersburg, där fadern varit en mäktig 
man, och har därefter mellanlandat i Helsingfors, där de levt så länge pengarna räckt. 
Det eftersträvansvärda livet representeras framför allt av Petersburg, Helsingfors och 
i Zojas drömmar också Paris. Zoja är dock både socialt och fysiskt distanserad från 
”handlingslivet”; hon skildras som inaktiv och håglös – ett resultat av distansen till det 
eftersträvansvärda livet. Hennes dagdrömmar om ett liv i världens metropoler tjänar 
som substitut för det verkliga livet. Hennes drömmar är undanglidande, likt det svår-
fångade handlingslivet. När hon går på bio grips hon av en scen:

Storstaden själv kom henne till mötes, förkroppsligad i bilar, velocipeder, spårvagnar, 
autobusar, den slöt henne i sin famn, bedövade henne med sitt dån, berusade henne med 
sina dofter och utdunstningar […] Paris! viskade hon.35

Det bildrika språket visar sambandet mellan Zojas längtan och den framväxande mo-
derniteten. Staden är lockande, rörlig och dynamisk, men också bedövande och för-
tärande.

De båda protagonisterna Zoja och Manja har flera gemensamma drag. Båda dyrkar 
staden och deras livshållning präglas i hög grad av en passionerad, om än ironiskt präg-
lad, syn på staden, samt, åtminstone i Zojas fall, en betraktande hållning. När det gäl-
ler dessa noveller tycks spänningen mellan den ironiska distansen och det psykologiska 
djupet prägla Schildts diktning, i synnerhet vad beträffar novellen ”Zoja”. Kanske ska 
denna spänning betraktas som en spänning mellan gestalternas upplevelse av världen 
och författarens blick på sina gestalter. Det skulle möjligtvis kunna förklara oenighe-
ten om när dagdrivartematiken avmattas i Schildts noveller.

Modernitet och kvinnlig flykttematik
I novellerna som belyser stadens dagdrivarkvinnor, ”Zoja”, ”Den svagare” och ”Kött-
kvarnen”, är flykttemat centralt och dessutom relaterat till karaktärernas benägenhet 
att, på grund av tidsandan, fly. Flykttemat kan således ses som ett aktuellt tema i La-
marques och Haugom Olsens bemärkelse. Novellen ”Zoja” präglas av olika aspekter av 
flykt. Protagonisten (a) lever i landsflykt och även i (b) en tillvaro där tidens flykt är 
påtaglig: ”Klockan i rådhustornet slog åtta försynta tveksamma slag, som om den en-
dast motvilligt fullgjort sin plikt att underrätta människorna om tidens flykt, om en 
struken timme av deras livslängd.” (198) Hennes livsdröm är att återigen få tillträde till 
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storstadens brus och hela hennes tillvaro inriktas på att (c) fly från småstadens påtving-
ade tristess: ”Hon hade byggt sig en egen värld av vanvettig längtan och omöjliga in-
billningar […]. Då hon drömt sina orimliga drömmar om flykt för att i andra delar av 
världen söka återfinna den försvunna lyckan, hade tanken på föräldrarnas och broderns 
framtida öde knappast sysselsatt henne.” (220) När hon inser att hon aldrig kommer 
att återse storstaden begår hon självmord, vilket blir hennes sista flykt (d). Novellens 
nav är längtan till storstaden Petersburg. Zoja knyter inga varaktiga band med andra 
människor – inte ens med sin egen högaristokratiska familj, eftersom hela hennes inre 
är inriktat på ett annat och rikare liv än det som kan levas i den lilla staden i Finland, 
där hon nu är krigsflykting.

Huvudpersonen Zoja framstår som en färgstark och exotisk kvinna, med sinne för 
det flärdfullt eleganta. Familjen lider nu som krigsflyktingar brist på medel. Sälbisam-
kappan, hennes sista personliga ägodel, blir en symbol för detta luxuösa jag, som un-
dertrycks genom att familjen måste sälja den. Även om hon, genom att minimera kap-
pans betydelse, försöker att finna sig i att ha begränsade ekonomiska förutsättningar, 
är den – liksom i Gogols novell ”Kappan”36 – inte bara ett statusfyllt klädesplagg, utan 
snarare en symbol för Zojas världsbild. Hon söker upp den antikaffär som ska köpa 
hennes kappa och kikar in i den luggslitna lokalen med dess mångfald av lump och gla-
mour. Lokalen blir en symbol för Zojas sorg över den förlorade kappan samtidigt som 
den också representerar hennes situation som landsflyktig: ”En möblernas nattasyl, en 
samlingsplats för urspårade husgerådssaker.” (193)

I Petersburghemmet hade några stämningsväckande stilmöbler bidragit till en yt-
lig och artificiell esteticism som kontrasteras mot det genuina finländska småstadshem 
Zoja betraktar i en scen som distanserar henne ytterligare:

Zoja kunde se in i ett rum så lågt och litet som ett dockskåp. En gammal kvinna hade 
kommit in och började bädda sin säng för natten. Hon var torftigt klädd och böjd av 
ålder, men över hennes rynkiga ansikte och de stela lemmarnas långsamma rörelser, över 
hela det lilla rummet med sina gamla, prudentligt uppställda möbler, sina vita, nystärkta 
gardiner och de tacksamt blommande krukväxterna bredde sig som en strålglans av lycka 
och obruten frid […] gripen i sitt innersta satt hon också nu och såg in i denna främ-
mande, avlägsna värld. (202 f.)

I ett desperat flyktförsök överväger hon att resa till Helsingfors och där sälja sig till 
någon rik man som kan ta henne till Paris eller Italien. Brodern avfärdar dock dessa 
planer och hoppet släcks. Zoja ligger länge vaken om natten och slutligen tar hon sin 
brors morfin, för att kunna göra en sista resa i sitt eget rum. Detta blir också hennes 
sista flykt. Flykten kan ses som determinerad genom att Schilds beskrivning av att det 
inte var en ”medveten viljeakt” (255) att ta morfinet.
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Flykttemat genomsyrar även novellen ”Den svagare” där Manja är väl bekant med 
längtan efter ett nytt liv. Hon har visserligen gått med på giftermål och barn, men väl-
jer friheten framför det trygga familjelivet, även om den visar sig vara bedräglig. Frihe-
ten ter sig för Manja lika ödesbestämd och destruktiv som någonsin det instängda fa-
miljelivet. Hennes frihetslängtan tar sig ibland underliga uttryck. Anspelningen på ett 
stampande hovdjur – flyktdjuret häst – är bara ett exempel på hur Manja förknippas 
med behov av att opponera sig och fly: ”Manja stannade i portgången och stampade 
med sin lilla hov i stenläggningen.” (118) Samtidigt som anspelningen kan associeras 
till det djuriska och otämjbara hos Manja, blir den också förminskande på samma sätt 
som i de scener där Manja kallas för ”lilla Manja” av såväl maken som av Johnnie.

Maken Blomqvist vill gärna se henne som en exotisk liten docka, som han kan vara 
stolt över och – trots att han förefaller omedveten om det själv – utnyttja för att själv 
ha lite roligt av hennes infall och upptåg. Dessa skyller han på att hon, genom sitt sla-
viska ursprung, är ”liksom en annan sort än vi” (114). På så vis negligerar han också 
hennes strävan efter ett annat och bättre liv. Denna försummelse väcker Manjas vrede: 
”Gudskelov är inte alla likadana nahjusar som du, det finns folk som vill se sig om och 
strävar till någonting bättre.” (118) Hon uppfattar alltså sin make som en drummel och 
drönare (nahjus), fast förankrad i deras osande hem, medan hon själv vill uppnå nå-
got bättre.

Likt Zoja har Manja omgett sig med artificiella attribut för att påminna sig om det 
exotiska liv som egentligen faller sig mest naturligt för henne. Hon har exempelvis fjor-
ton kanariefåglar, som inte bara symboliserar ett exotiskt och färgstarkt liv, utan fram-
för allt hennes flyktinstinkt. De är lika lite som Manja skapta för att leva i fångenskap.

När Robert, Manjas unga älskare i novellen ”Köttkvarnen”, frågar henne hur det 
kom sig att hon lämnade Blomqvist för Johnnie svarar hon att hemmet blev ett fäng-
else för henne:

Ja, jag märker att jag inte kan förklara det, men … själv var jag ett barn som ingenting 
begrep, utom det att jag hade haft det så förfärligt instängt och ledsamt. Jag satt där i mitt 
hem som i ett fängelse, ingen människa kunde jag bli bekant med, aldrig fick jag ta ett steg 
på egen hand. (158 f.)

Flyktens konsekvenser blir på många sätt ett värre fängelse än familjelivet för Manja 
och hon omprövar ideligen sitt beslut. Friheten vinner dock alltid framför tryggheten. 
En paradox är att Manja, trots sin frihetslängtan, blir som besatt av de män hon är till-
sammans med. Det oberoende som hon eftersträvar klarar hon inte av att leva i.

När hon så småningom återvänder till Blomqvist ser hon framför sig att fåglarna 
kommer att skrika och plaska i sina vattenkoppar. Men av fåglarnas ystra läten och le-
kar blir inte mycket, för av de fjorton kanariefåglarna finns bara tre kvar. Blomqvist för-
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klarar, i ordalag som påminner om dem han använder när han talar om Manja, att de 
roat honom: ”Det var nog ett gott sällskap i ensamheten, de sjöng och hoppade på sina 
pinnar och det ena med det andra.” (177) Det är med blandade känslor Manja återvän-
der hem, och hon påminner sig om att hon ”måste tänka på oron, den dunkla, läng-
tansfulla oron som alltid hållit henne sällskap vid detta fönster – och mest när de svarta 
jättekvastarna där bortom taken fått en ljus skiftning i grönt.” (176) Bildspråket är sig-
nifikativt för det slutliga valet, där hon måste välja destruktiv frihet framför trygghet 
och moderskap. Hon förmår inte avstå de möjligheter hon kan gå miste om, instängd 
bakom detta fönster.

Modernitet och kvinnlig kärlekstematik
Eftersom Schildts kvinnoskildringar i allt väsentligt skiljer sig åt mellan kvinnor på 
landsbygden respektive i staden behandlas de först genom analys av kvinnlig kärlekste-
matik i landsbygdsnovellerna, ”Rönnbruden” och ”Hemkomsten” och därefter belyses 
temat i stadsnovellerna ”Den svagare” och ”Köttkvarnen”. I de båda landsbygdsskild-
ringarna är tematiseringen att betrakta som evig, trots att intrigen i ”Rönnbruden” 
knyts till samhällsomvandlingen. I ”Rönnbruden” handlar nämligen kärlekstemat dju-
past sett om försakelse, medan det i ”Hemkomsten” handlar om moderskärlek. Den 
kärlekstematik som kommer till uttryck i de båda novellerna om stadskvinnan Manja 
är däremot i första hand aktuell. De handlingar som Manja utför och den rotlöshet 
hon känner är knutna till modernitetens etiska och estetiska dimensioner och till tids-
bundna aspekter som inbördeskriget.

Gustafva, huvudperson i novellen ”Rönnbruden”, är skomakardotter i den lilla byn 
Räfsbacka som är ett typexempel på att en plats kan vara avgörande för identitetskon-
struktionen. Gustafva är en duktig flicka som vill hålla jämna steg med de unga män-
nen. Exempelvis vill hon inte vara sämre än Viktor Sund, som hon älskar på ett lite 
vardagligt vis. Han beskrivs som en ordentlig karl också i det lilla och han är även till 
utseendet sundheten personifierad, med sitt friska och brunbrända ansikte och med 
mössan i nacken. Han vinner heder i allt han gör och får bland annat flera blanka med-
aljer vid skjutbanan: ”Skott på skott tog prick, han fick den sittande haren att slå en 
hvirfvel på sin trumma, göken i trädgrenen ropade sitt kucku på hans bössas bud”.37 
Det närmast naiva språket blir här samtidigt en bild av Viktor själv, som på det ero-
tiska planet är fullständigt ofarlig. Han har snarare en förklädesfunktion – som skydd 
mot åtrån.

Vid ett tillfälle hettar det emellertid till mellan Gustafva och Viktor. Rågen i åkern 
står manshög och Viktor skär för deras räkning ”en gata rakt in i det sakta gungande 
stråhafvet.” (27) I åkerns tätaste rum stannar Viktor till och säger hennes namn, men 
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sedan tystnar han och den vanliga kamratskapen dem emellan tar över. Men Gustafva 
uppfattar ändå spänningen: ”Hon var ensam nära honom. En tunn, vajande vägg var 
allt som skilde dem från andra, men hon tyckte på något sätt att hon aldrig varit så en-
sam med en man, och aldrig heller så nära någon människa på jorden.” (29) Trots den 
uppenbara viljan att vidröra varandra går tillfället dem förbi och hädanefter existerar 
knappt alls någon fysisk beröring mellan dem, oaktat att de blir fästfolk. Strax innan 
det stundande bröllopet dör emellertid Viktor i en sågverksolycka.

De uppenbart sexuella konnotationerna neutraliseras i någon mån i Castréns tolk-
ning av scenen: ”Sommarens hela gyllne poesi vilar över den underbara idyllen, då Gus-
tafva och Viktor inne i rågen glömma all världen omkring dem”,38 medan Arrias dis-
kuterar ett förträngningsmotiv som knyts till den sociala förändringen i samhället.39 
Det erotiska inslaget i scenen betonas, menar han, genom förträngningsmotivets flera 
nivåer: textens/verkets, uttolkarens (Castréns) och aktörens (Gustafvas). Det är dock 
tydligt att novellens erotiska inslag inte kan negligeras, vilket ska diskuteras i det föl-
jande.

Viktors raka motsats är Ardi Westback, en arbetskarl som sprider oro i byn. Ardi be-
skrivs som ”en tattare”, en främling med ”mörka flaxande ögon”, med en övernaturlig 
förmåga och en ”hastig, ostadig natur” (31 f.). Han har närmast diaboliska drag och det 
vilda djurets magnetism – på samma gång hingstens explosiva natur och orrens spel. 
Hans ”manke” glänste ”i blått som orrens bröstfjädrar.” (57) Analogin till det vilda dju-
ret fortsätter med associationer till en gorilla, en primat, med de långa, magra armarna 
och de primitiva ljud han sägs åstadkomma. Samtidigt som han är den råa sexualiteten 
förmänskligad, är han också bärare av närmast androgyna, eller till och med kvinnliga, 
drag. Han övermannas exempelvis cykliskt, likt en menstruerande kvinna, varje månad 
vid nytändningen av oro och sömnlöshet.

Den yttre handlingen cirkulerar alltså kring Gustafva, Viktor och Ardi. Ingen av 
dem är mimetiskt skildrade, utan skildras snarare som teckenkonstruktioner eller ty-
per, vilka fyller bestämda funktioner i texten.40

Några platser fyller en symbolfunktion och är viktiga för berättelsens helhet. Först 
är det byns handelsbod, som är fylld av spännande ting från främmande länder: kryd-
dor och fantasieggande tavlor står för en lockande omvärld. Fram till hon är 15–16 
år går Gustafva med förtjusning till handelsboden. Hon språkar glatt och otvunget 
med de män och pojkar som vistas där, men när hon utanför handelsboden för första 
gången blir betraktad och omtalad som en vacker kvinna, upphör handelsbodens lock-
else. Männen kommenterar henne också på ett sätt som hon inte förstår, men deras 
skrattsalvor gör att hon kan ana sig till betydelsen. Hon skyndar förödmjukad där-
ifrån, kväst av dessa kommentarer och obekväm med att bli omtalad med sexuella an-
spelningar.
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Den andra viktiga platsen, som även Arrias kommenterat utförligt, är marknadsplat-
sen, dit hon går, oskuldsfullt klädd i vitt, en söndag tillsammans med Viktor. Också 
denna plats står för en löftesrik omvärld, och samtidigt för kontrasten mellan Gustaf-
vas oskuld och hennes förträngda begär.

Men det var inte meningen att Gustafva denna dag skulle få se det hemlighetsfulla tältets 
skatter. En enda af dem fick hon sikte på och det blef henne mer än nog [– – –]. Det var 
en fruktansvärd bild. En jättelik svartraggig gorilla hade röfvat en hvit kvinna, han höll 
henne lystet pressad mot sitt bröst med de förfärliga långa armarna. (89)

Vid ett tidigare tillfälle ägde en liknande händelse rum på en bröllopsbal och Gus-
tafva associerar omedelbart till tillfället då Ardi med de ”långa, magra armarna naglade 
henne fast mot hans bröst, hans darrande knän trefvade mellan hennes och hans stora 
giriga mun sökte hennes kinder och läppar” (62).

Den tredje och sista viktiga platsen är den där rönnen står. Som novellens titel vitt-
nar om, är rönnen central och den fyller även funktionen av ett vårdträd med mytisk 
samhörighet med Gustafva, som bor på gården. ”Helig är rönnen på gården” heter det 
i Finlands och Karelens nationalepos Kalevala och även i denna novell måste rönnen 
betraktas som helig. I det här sammanhanget åskådliggörs hur den som fruktbarhets-
symbol blir avgörande för Gustafvas öde. Rönnen blir, parallellt med Gustafvas succes-
siva erotiska uppvaknande, en bild för sambandet mellan kvinnokroppens cykler och 
trädets eviga underkastelse under förgängelse och förnyelse. När rönnen ”dokade sig 
i hvitt och i vindstilla kvällar sände ut sin starka, kallande doft” kallas det exempelvis 
för ”vackertiden” (72), en märkbar analogi till den unga flickan i sin begynnande sexu-
alitet. Cederlöf skriver att Schildt genom att skildra rönnen under olika årstider skapar 
en ”illusion av väsensfrändskap mellan Gustafva och rönnen” och att detta är berättel-
sens huvudidé.41 Rönnen har dock fler betydelser.

”Rönnbruden” är som helhet komponerad efter ett cykliskt mönster; det går exem-
pelvis ett år mellan det erotiska ögonblicket i rågåkern och tillfället när Gustafva är 
redo att möta Ardi. Vid båda tillfällena är det skördetid, de ljusa nätterna är förbi och 
det sinnliga bildspråket vittnar om mognad i det förestående mötet, här med Ardi: 
”Långsamt rann natten förbi, en flod med tunga vågor.” (104) Efter den sömnlösa sen-
sommarnatten drivs Gustafva ut i det fria. Det erotiska bildspråket leder tanken till 
en förestående sexuell förening. Vid hönsgården står Ardi och lurpassar på henne och 
Gustafva är äntligen redo att möta honom.

Ett slags glädje fyllde henne, glädje öfver att vedersakaren, nattmaran, sömnröfvaren var 
där, inom arms räckhåll närapå. Hon kände på sig att ovissheten led mot sitt slut, att hans 
sväfvande hot måste ta bestämd form, och hon nästan längtade att han nu genast skulle 
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slå till och ge ifrån sig allt sitt värsta. Här måste bli klarhet, hurdan som helst; vänta ville 
hon inte mera. (106)

Nu är det dock försent. Ardi kommer bara för att ta adjö av henne och för att säga att 
han har vigt henne vid rönnen. Han varnar också för att Gustafva kommer att dö den 
dagen rönnen blåser omkull eller huggs ner. Schildts ordval ”trästobban” får i samman-
hanget en ödesmättad betydelse. Viktor dör nämligen strax efteråt i en sågverksolycka 
och Gustafva förblir ungmö livet ut, ”liksom flyttad ett stycke åt sidan från allfarivä-
gen” (119). Hela hennes fertila period beskrivs parentetiskt och när hon slutligen dör, 
gör hon det, som Ardi förutspått, för att rönnen huggs ner. De mytiska sambanden 
mellan Gustafva och rönnen betonas således.

Novellen ”Hemkomsten” för oss till en gård strax utanför Räfsbacka. En sömnlös 
natt förflyter för Prinsas-Mari under det att hon släpper tankarna fria. Hon funderar 
över framtiden, över den kommande skörden och över sonen Albin, som anslutit sig till 
den röda sidan i det pågående inbördeskriget och således brutit mot de inkluderings-
normer som råder. Han är, genom detta avfall från bygdens rådande ordning, en lands-
förrädare och familjens stora skam, men när han denna natt återkommer från ryska 
Karelen för att be sin mor om hjälp, är hon inte sen att gå honom till mötes. Han är 
hennes favoritson, trots att han, till skillnad från sina syskon, har gett henne så många 
sorger. Brodern, däremot, har alltid passat in i den gängse samhällsordningen och syst-
rarna har genom ett ”evigt tal om Helsingfors och Helsingfors”, gjort det omöjligt för 
henne att älska dem lika mycket. I deras brev står det dessutom ”bara om parader och 
teatrar med levande bilder, aldrig ett ord om hemkomst eller hemlängtan”.42 Nu när Al-
bin står där i mörkret framför henne, kommer en underlig känsla över henne: ”[H]on 
måste ta sig med handen över vänstra bröstet. Tomt och slappt hängde det under trö-
jan; men en gång hade krafter strömmat ur det till honom som nu stod där i mörkret, 
en brottsling återkommen från dödsrikets förgårdar.” (115) Bilden leder tanken till mo-
derskap och till Albins beroende av modern och hennes möjlighet att hjälpa honom.

Mari gömmer sonen i en lada i skogen trots att hon inser att detta dubbelspel kom-
mer att bli ödesdigert. Efter detta följer ett slags point of no return. Mari ska besöka so-
nen i gömslet och tittar sig omkring för att inte förråda sig själv och honom: ”Ingen 
människa syntes till. Ingen främmande, ingen Albin.” (126) I det här skedet i berättel-
sen kan anaforen tolkas som en iscensatt uppluckring av samhällsnormerna. ”Män-
niska” står här för de hederliga Räfsbackaborna och den närmaste familjen, ”främ-
mande” för utsocknes eller röda och ”Albin” för något helt unikt – något som till sitt 
väsen vare sig är främmande eller familjärt.

Efter denna händelse ställs Mari allt oftare inför en upplösning av sina tidigare ideal 
och hon bidrar även själv till denna upplösning. Hon vädjar till Albin om att över-
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lämna sig själv och ta sitt straff för landsförräderi då hon är fostrad till en kristlig och 
hederlig kvinna, men det rätta framträder i oklara konturer: ”Att ange sig själv och ta 
emot sitt straff…? Var det det enda rätta…? Var det det hon innerst, allra innerst öns-
kade…?” (133) I sin ensamma och ångestfyllda situation framkallar hon gång på gång 
minnen om hur Albin berett henne glädje och hur han varit en stolthet för henne och 
familjen Prinsas: ”Då kunde hon nästan tro att allt var som förr, att hon höll middags-
rast på höängen med sin vackra, ståtliga son, som alla måste avundas henne.” (131)

Den moraliska konflikten trappas upp och hur hon än väljer måste det stå i strid 
med vad hennes hjärta bjuder. Väljer hon moderskärlek sviker hon den moral som 
samhället påbjuder ifråga om landsförräderi, och väljer hon att följa sin moral, sviker 
hon sin son. Trots att hon vet att hon håller på att förlora sin moraliska kompass kan 
hon inte svika Albin och inte heller bortse från den längtan som ansätter henne när 
hon inte kan besöka honom i gömslet, för ”hennes längtan att återse Albin var så stark 
och befallande” (134).

Moderskärleken vinner så småningom över samhällets normer och hon blir den som 
ivrigast motsätter sig att Albin överlämnar sig. Detta medför också en personlighets-
förvandling för Maris del – en förvandling som visar hur plats och identitet kan vara 
instabilt. Mari bedrar nu sina närmaste genom sin besatthet att bevara hemligheten. 
Hon går från att ha varit en god maka och mor till att bli den som ”blivit allt djärvare 
och hänsynslösare, hon formligen plundrade hemmet” (139). Så småningom tycks hon 
regrediera till ett stadium där djuriska drifter styr henne: ”Så hård kunde Gud inte vara 
mot henne, att han återskänkt henne Albin för några flyktiga stunder för att sedan låta 
människorna ta honom ifrån henne och sätta honom i ett evigt fängelse.” (135)

Alla andra människor blir till fienden, inklusive maken, som misstänker henne för 
att ljuga och som utan framgång uppmanar henne att tala sanning. Makens frågor får 
henne att känna avsky för honom. Mari har nu alltså en förändrad relation till Fredrik 
och hon leds av sina instinkter, som i det här fallet förefaller höra samman med moder-
skapet. För den älskande moderns del leder detta till ett oundvikligt nederlag, vilket 
successivt framträder som ett tydligt textmönster. Långsamt dukar hon under för den 
sot som hon tillika rasar mot. Detta gestaltas genom den tilltagande identifikationen 
mellan henne och Albin, då hon blir besatt av att rädda honom och på samma gång sig 
själv; hon mister sin nattsömn och oron lämnar inte hennes kropp någon ro, varken 
dag eller natt: ”Ty vad förmådde alla jordens doktorer och professorer mot den sot hon 
hemligt höll på att duka under för” (138).

Mot novellens slut har Mari helt gått upp i Albin och en total identifikation äger 
rum: ”Låt dem komma, sjöng det inom henne, låt dem komma, hur många som helst. 
De ska inte få fatt mig, de ska inte få fatt oss, Albin och mig, aldrig, aldrig…” (144) 
När Albin slutligen vill ge sig åt skyddskåristerna gör hon ett sista vansinnigt och des-
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perat försök att rädda såväl honom som sig själv, eftersom dessa nu är ett, genom att 
skjuta mot förföljarna med hagelgevär. Att hennes övriga familjemedlemmar finns 
med i ”jaktkedjan” ägnar hon inte en tanke – allt som betyder något är att hon och 
Albin får fly tillsammans. Men att detta slutar i ett nederlag för Mari signaleras direkt 
efter stycket om skjutningen: ”Några avslitna kvistar föllo, de frostmärkta löven dalade 
långsamt mot marken.” (146)

I denna läsning framstår den determinerande moderskärleken som det centrala te-
mat. Denna förbrännande moderskärlek får henne att instinktivt skydda sonen även 
om hon själv förlorar allt genom att göra det – till och med sig själv. Castrén påtalar att 
moderskärlekens djup visar sig i uppoffringen ”till vilken den skänker kvinnorna kraf-
ter och mod.”43 Den kan snarare ses som en tvingande kraft som hon inte kan fjärma 
sig ifrån och som upplöser de normer som Mari stått för tidigare. En liknande tolkning 
för Zuck fram. Hon menar att Mari vill uppnå full identifikation med Albin, men där 
han genom att vägra fly från rättvisan, fjärmar sig från henne. Konflikten mellan mo-
derskap och accepterande av sociala normer blir här framträdande.44

Modernitet och kvinnlig kärlekstematik har belysts i två noveller som utspelar sig i 
landsbygdsmiljö. Novellernas eviga teman kännetecknar skildringen av allmogekvin-
norna. Tematiken skiljer sig dock markant mellan allmogekvinnorna och den enda 
kvinna i stadsmiljö som kan relateras till en kärlekstematik, nämligen Manja, som 
skildras i novellerna ”Den svagare” respektive ”Köttkvarnen”.

I novellen ”Den svagare” får Manja, som nämnts, rollen som ett slags kvinnlig dag-
drivare, som väljer friheten framför familjen. Konflikten mellan trygghet och ögon-
blicksupplevelse speglas tydligt hos Manja, som drivs av sin längtan efter bekräftelse 
och tillhörighet. Hon söker denna tillhörighet hos männen, vilka aldrig på längre sikt 
kan ge henne den trygghet hon söker och saknar i sig själv. Kärleken är tätt förknippad 
med de möjligheter hon kan få. Därför är det svårt för henne att vara trogen en man, 
särskilt en man som Blomqvist.

Manja, hennes man Blomqvist och hennes otrohet står i novellens blickfång. Blom-
qvist är en äldre man som har stått 22 år i butik. Han är tryggheten och liknöjdheten 
personifierad. Ingen bitterhet eller avundsjuka får fäste hos honom och hans låga krav 
på ägande gör det möjligt för honom att överleva i en omgivning full av konkurrens. 
Den praktiskt inriktade personligheten kommer till uttryck i talet om den gamla kära 
pipan med munstycket som ”var brunt av tobakssåsen och bränt i kanten, men det var 
nu hans munstycke med märken efter hans tänder så att det passade bra och satt stadigt 
i munnen.” (112) Manja föraktar livet med Blomqvist och hans förnöjsamhet väcker 
hos henne en allt större vrede. Detta passerar inte Blomqvist obemärkt – tvärtom fun-
derar han mycket över hennes förändring. Han nöjer sig dock med att konstatera att 
förändringen har att göra med den ”ständiga knappheten” och avskyn inför hans enkla 
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kläder, ”men vem kan ta bättre kostymen på sig när man ska syssla med färgburkar och 
kitt och terpentin?” (111) Det är genom Blomqvists synvinkel vi lär känna Manja och 
kontrasten dem emellan slår rot i hans tankar:

Hon var inte skapt för sparsamhet och knussel, hon var själv så fin och nätt att hon nöd-
vändigt måste söka det fina och nätta här i världen. Det kunde han inte ge henne mycket 
av, och därför kände han sig ibland som en verklig ogärningsman som höll henne inspär-
rad på fångkost. (113)

Samtidigt som Blomqvist uppträder som en uppoffrande, klok och känslig man, låter 
Schildt honom framträda i all sin senfärdighet, inskränkthet och tröghet. När Manja 
klagar över att ”lukten av gammalt flott” förenas med doften av ”petroleum och våt 
vaxduk”, svarar Blomqvist lugnt att han inte känner något. ”Så här har det ju alltid luk-
tat hos oss.” (119) Manjas vilja att förändra saken ignoreras således.

Det finns, trots att Blomqvist ger sken av att högakta sin hustru, också stråk som de-
graderar Manja till en liten flicka och stundom förlöjligar han henne i sin iver att upp-
höja henne:

Nånå, nånå, småskrattade Blomqvist, jag är väl allmogen lik eller lite därunder. Inte nekar 
jag att du är mera klok och behändig av dig än jag, men därför får du ju också göra vad du 
behagar, närapå. Det goda huvudet ska man ära, och det gör jag ju med ditt. (122)

Bakom det milda överseendet finns egentligen en stark rädsla för att möta sanningen, 
trots att Manja är näst intill övertydlig när det gäller otrohetsaffärerna. När maken för-
undrat frågar hur hon lyckas få alla sina moderna kläder från Josef Dorschik så billigt 
medan hattarna är så dyra, svarar hon skrattande att hon hos de kvinnliga modisterna 
inte kan pruta, för fruntimmer är så ”fnasiga och noga” (119). På inrådan av väninnan 
söker Manja upp klädhandlaren ensam när hon vill köpa något, och har därefter alltid 
något klädsamt och modernt på sig.

Efter en restaurangmiddag tillsammans med maken och Johnnie, blir det uppen-
bart att Manja är otrogen, eftersom kvällen slutar med att hon, utan att vänta in ma-
ken, skyndar iväg i en bil med Johnnie. I nattens vånda inser Blomqvist att hon inte kan 
jämföras med andra kvinnor och heller inte kan bedömas enligt gängse moral: ”Manja 
var ju någonting alldeles för sig, helt olik alla andra kvinnor han över huvud taget träf-
fat på i sitt liv. Hon kunde inte mätas med andras mått och inte dömas på samma sätt 
som vanliga, inhemska vardagsmänniskor.” (135)

Manja bor i novellen ”Köttkvarnen” hos Johnnie, som är en cynisk representant för 
kapitalismen. Han utnyttjar henne för langning av vapen till de vita och hon tvingas ta 
stora risker. Hon blir också nedvärderad och förnedrad på andra sätt av honom:
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När jag blev bekant med dig var du en liten slampa som gick klädd i konfektionskläder 
och förde med dig en mindre behaglig doft av våta blöjor och gammalt flott från ditt 
trevna hem. Men ser du jag, jag såg strax att du hade ovanliga utvecklingsmöjligheter, att 
man kunde göra någonting av dig, och det har jag gjort. [– – –] Under min förfarna led-
ning har du utvecklat dig till en liten dam både utvärtes och invärtes. På den tiden talade 
du en ganska dyrbar pigrotvälska, nu kan du klyva näbb med en ärkebiskop. (145)

Den ”utveckling” som Manja har genomgått har alltså initierats och styrts av en man, 
med hans bestämda uppfattning om hur hon ska vara. Johnnie använder Manja som 
ett projekt, en ägodel som han kan sticka åt små presenter då och då utan att äventyra 
sitt herradöme. För att ytterligare befästa sin maktposition, sårar han henne genom att 
göra narr av hennes rotlösa bakgrund, de övergivna barnen och makens lägre status: 
”Herr Blomqvist med vegamössan, herr Blomqvist med skäggstubben” (144). Ett för-
akt för situationen driver Manja att tillfälligt gå tillbaka till Blomqvist och att söka sig 
till nya män, men detta leder henne bara in i en tvångsmässig karusell av sexuella för-
bindelser som lämnar henne otillfredsställd. Ögonblicksupplevelsen får ersätta trygg-
heten i hennes rastlösa tillvaro, där hon så småningom skaffar sig en ny ung älskare vid 
namn Robert.

Robert kommer från en bättre familj och han representerar för Manja inte bara ung-
dom utan också hoppet om en annan, högre samhällsklass. Sitt förflutna måste hon 
emellertid undanhålla och hon tillstår, inte utan skam, att hon har varit gift. Hon för-
nekar dock att hon har barn, av rädsla för hur hon annars skulle framstå i hans ögon. 
Robert svarar att han förmodar att detta varit avgörande vid separationen, för man ”ser 
ju ofta att barnen håller ihop äktenskap som annars vore omöjliga” (159). När Manja 
ska förklara sitt liv och sina val för Robert, framstår hon som en lika velig och obe-
stämd person som Blomqvist: ”Otaliga gånger beslöt jag mig för att gå min väg, men 
det är inte så lätt att göra stora och avgörande saker. […] Man måste ha hjälp utifrån, 
det måste komma någonting som ger den sista påstöten. Och nu tror jag att hjälpen 
har kommit…” (159)

Manja förmår alltså inte att själv ta ansvar för sina beslut, än mindre genomföra dem 
utan draghjälp av andra män. Hon irrar därför planlöst omkring i jakt på stadslivets 
möjligheter. Samtidigt blir hela hennes leverne en protest mot förnuftet och måttlig-
heten och likt dagdrivarna vill hon leva för ögonblicket och sprängas av känslan.

Det erotiska språket är det språk hon talar och förstår, och hennes självbild består 
därför i att hon ser sig själv som en sexuell varelse. Efter bara några dagar tillsammans 
med Robert tycks han dock fjärma sig från henne. Hon befinner sig återigen i en des-
perat kamp för sexuell bekräftelse:
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– Robbie, Robbie, klagade Manja i full förtvivlan. – Varför bryr du dig inte om mig mer? 
Är jag inte vacker nog? Är jag för gammal? Är jag inte tillräckligt fin och bildad för dig? 
[– – –] Hon tog hans hand och förde den in under sin pälsjacka. Mina bröst, viskade hon, 
om du tror att någon ung flicka har dem vackrare än jag så tar du miste, hon har det inte, 
jag svär, hon har det inte… (183)

Castrén beskriver Manja som en hänsynslös och egoistisk ”kraft, som kuvar mannen”.45 
En annan möjlig tolkning är att hon är bunden av ett kvinnoideal som män, i det här 
fallet Robert, har definierat: ”Du skall inte tänka, Manja, du skall vara glad och nöjd 
och ge hyggliga svar.” (179) Hennes mest framträdande karaktärsdrag är dock ett starkt 
frihetsberoende, vilket kommer till uttryck vid ett tillfälle när hon måste be om till-
fälligt husrum hos Blomqvist: ”Men jag vill ha min fulla frihet, gå och komma och bli 
borta när som helst, och du får inte fråga mig om någonting. Inte om någonting.” (175)

I krigets förvecklingar blir dock alla förlorare: för Roberts skull mördar Manja John-
nie och Robert faller därefter offer för de röda som en följd av att Manja oavsiktligt 
förråder honom. Slutligen står hon alltså ensam kvar. Hennes ansträngningar har va-
rit förgäves och således går hon miste om sin personliga trygghet. Det undanglidande, 
eftersträvansvärda handlingsliv som dagdrivaren, enligt Pettersson, längtar efter finns 
utom räckhåll.

Den tematiserade kärleken framställs, som påvisats, olika i skildringarna av kvinnor 
i staden respektive på landsbygden. Kärleken hos allmogens kvinnor kopplas samman 
med försakelse eller destruktiv moderskärlek. I båda fallen framstår den kärlek kvin-
norna hyser som determinerad i den meningen att den oundvikligen för dem mot un-
dergång. För Manja, stadskvinnan, står den sexuella kärleken i centrum. Skildringen av 
hennes begär kopplas också samman med den undergångstematik som präglar kärlekste-
mat i såväl landsbygds- som stadsnovellerna. Som nämnts sker dock detta genom skilda 
sätt att bygga upp tematiken. Lite förenklat kan man säga att landsbygdsskildringarna 
skildrar eviga teman, medan stadsskildringarna konstrueras utifrån aktuella teman.

Modernitet och dödstematik
Dödstemat är framträdande i Schildts noveller. Cederlöf menar att det till och med 
överskuggar de övriga komponenterna i vad han kallar för Schildts motivtriangel – 
kärleken, ensamheten, döden.46 Cederlöf påtalar att en tilltagande förtvivlan hos 
Schildt avspeglas i åtminstone Räfsbackanovellerna. I det följande visar analysen att 
dödstemat byggs upp av eviga teman; i ”Rönnbruden” gestaltat som ett ödesstyrt un-
dergångstema och i ”Hemkomsten” som förlåtelse och moderskärlek. Dessa allmängil-
tiga inslag måste dock problematiseras eftersom den värdemässiga och sociala upplös-
ningen starkt kan relateras till det rådande krigstillståndet.
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I ”Rönnbruden” blir Gustafva en symbol för sambandet mellan industrialismen och 
modernitetens framväxt på bekostnad av det agrara samhället. I en tid av social och po-
litisk turbulens står sig landsbygdens folk slätt och de har ingen konkurrenskraft gent-
emot industrins framväxt. Schildt är dock inte odelat negativ till denna förändring, vil-
ket han visar genom att porträttera flera av karaktärerna i allmogen som inskränkta och 
rädda för det främmande. Ardi porträtteras exempelvis som en avvikande och opålitlig 
tattare: ”Vi har en tattarpojke blandmed oss. Få se hur många af oss som ska bli af med 
sina hästar i år.” (41) Efter en scen där Ardi, bland de övriga unga männen i byn, ut-
märkt sig som den diaboliska Svarta Katten, låter Schildt det kontrasterande bildsprå-
ket illustrera bygdens främlings- och förändringsrädsla: ”Snön tålde ingen annan färg 
än sin egen denna natt […] det stod knappt till att upptäcka hvar ett lefvande hjärta 
slog under den gemensamma hvita svepningen.” (43) Gustafva förtränger den sociala 
verkligheten och samhällsomvandlingens pris precis som hon förtränger sina egna er-
otiska begär. Det är emellertid uppenbart, menar Arrias, att berättaren inte avser att 
förtränga dessa.47

Att Gustafva förtränger den sociala omvälvningen förefaller dock märkligt med 
tanke på att industrialiseringen kan sägas vara en indirekt orsak till fästmannen Vik-
tors död i en arbetsplatsolycka på sågverket, där de ”främmande arbetskarlarna inkar-
nerar den pågående samhällsomdaningen” och följaktligen den nya samhällsklassen.48 
I Arrias tolkning av novellen har rönnbrudsmotivet en berättarteknisk funktion, som 
synliggörs genom den socio-ekonomiska expansionen på bekostnad av den agrara kul-
turen.49 I denna läsning understryks att novellen genomsyras av en undergångstematik 
som förvisso kan kopplas till Arrias argumentation om den socioekonomiska expansi-
onen, men som också är central i den mytiska samhörighet, präglad av försakelse, som 
råder mellan Gustafva och rönnen.

Rönnen, som Gustafva vigs vid, har en viktig symbolfunktion både som mötesplats 
och som en inkarnation av ”konflikten mellan estetisk lust och ekonomisk rationali-
tet”.50 Men den rymmer också en föraning om en kommande tragedi: ”Det knastrade 
till i en af rönnens stelfrusna grenar, den svarta knotan öfver hennes hufvud sträckte 
på sig och strödde ut ett regn af gnistrande rimfrostkorn.” (70) Tidigt i berättelsen, 
när Gustafva blir överraskad av Ardi vid rönnen ”som stod där så svart och spärrande 
ut sina nakna grenar” och spontant brister ut: ”Fy, döden!” (49), antyds att denna tra-
gedi relateras till döden.

Efter att ha vigts vid rönnen förblir Gustafva sexuellt orörd. Åren går och hon för-
sörjer sig som väverska och senare sömmerska. Hennes glädje är den gamla rönnen, 
vårdträdet, som alltjämt bjuder henne glädje och tröst, men dessvärre står rönnen i vä-
gen för järnvägen som ska byggas och måste därför huggas ner. Gustafva försöker till 
att börja med förhindra detta, men inser till slut att hon som ”ensam, fattig kvinna (…) 
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med seende ögon måste gå mot döden” (137). Det finns ingen valmöjlighet för henne – 
hon måste klarsynt betrakta händelseförloppet. Zuck menar att Gustafva väljer döden 
hellre än att kompromissa med den förflutna tidens band och värden.51 Rönnens be-
tydelse i novellen tyder dock snarare på ett förutbestämt slut för Gustafva, som väntar 
in döden när rönnen huggs ner. När hon tittar ut en sista gång ”öfver rönnen som stod 
där och skälfte under yxhuggen, öfver magra åkrar i träde” (139) indikeras närmast en 
våldtäkt på henne själv, en barnlös, gammal ungmö, men också en våldtäkt på bonde-
kulturen.52 Hon lägger sig i sina brudlakan för att vänta in döden – ödet leder den vil-
lige. Detta symboliserar också undergången för bondekulturen.

I novellen ”Hemkomsten” har, som vi sett, bondekvinnan Mari en central roll och 
berättaren delar konsekvent hennes perspektiv. I den här läsningen är dock både Mari 
och Albin centrala gestalter, eftersom kärleken till sonen är avgörande för tolkningen 
av kvinnoskildringen. Salminen lyfter fram den förbrännande och ovillkorliga lidelsen, 
som ger berättelsen en mytisk storslagenhet.53 I denna lidelse finns själva navet, när-
mandet till den bibliska passionsberättelsen.

Novellens titel kan läsas som en parallell till Bibelns berättelse om den förlorade so-
nen. Albin kommer hem efter att ha gjort sig skyldig till många synder – han har stu-
lit, spelat bort pengar och till och med mördat. Han har dessutom gjort allt detta som 
en landsförrädare under pågående krig. Hemma har Albins familj fått sona hans skuld 
genom att vara utskämda i bygden. De tror dock sedan länge att han är död. I den bib-
liska berättelsen tas den syndiga återvändande sonen emot med öppna armar av fadern, 
medan brodern, som hela tiden skött sig väl, känner sig förorättad. I Albins familj är 
han den som under hela sitt liv förorsakat problem. Ernfred, brodern, har tålmodigt 
gått i faderns spår utan att kliva snett. Fadern är snickare, ett yrke som han stolt refere-
rar till: ”Snickaryrket skall tas med allvar, brukade han säga, det hör till dem som det 
talas om i Bibeln.” (109)

När Albin en natt återvänder hem får han inte komma in i hemmet. Medan han fort-
farande står utanför dörren och talar till Mari tror hon att hans döda själ inte fått ro utan 
jordfästningsformulärens heliga ord och hon faller på knä och börjar att be dessa ord. 
När hon inser att det verkligen är Albin, som tycks henne hemkommen från dödsriket, 
kan hon likväl inte släppa in sonen. Mari påpekar att fadern hatar de röda. Redan här får 
vi se ett tecken på att Mari agerar den förlåtande modern. Hon går ut till honom, klädd 
i helgdagskläder, och ger honom mat för att han inte ska röja sig. Maten ska ”skänkas av 
gott hjärta”, säger hon (126). Till en början är hon dock kritisk och klandrar Albin för 
att han inte följt den rätta vägen: ”Har du inte fått samma uppfostran som andra, heder-
liga människor, med kristendom och skola och allt som hör till?” (121)

Referenserna till de bibliska och kristna inslagen varvas med ett bildspråk som vars-
lar om undergång, symboliserad av det cykliska förloppet i naturen: ”Tolvslaget föll, 
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månaden bytte namn. Juli sjönk och augusti steg fram, en ny månad med nya plikter. 
Skördar att skörda och sådder att så.” (110) Fortsättningsvis får också bildspråket ge en 
föraning om vad som väntar Mari och hennes son Albin:

Där ute drog en tung vind genom kronorna. Det lät som om någon släpat en stor matta 
över trädtopparna, ibland lagt ner den för att pusta och så fortsatt igen. Ett mödosamt 
arbete, ändlöst och hopplöst på något sätt. [– – –] Där ute var det alldeles tyst, bara sval-
let i tränas kronor gick tungt och med ångestfull suckan. (111 ff.)

Mari ställs, som nämnts, inför svåra moraliska val. Hon går från att vara den förlå-
tande modern till att vara en brottsling. Kopplingen till passionsberättelsen under-
stryks, samtidigt som det vardagliga fortlöper: ”Lidandets väg kan ha simpla statio-
ner” (142), konstateras det när hon går mellan lagården, hönshuset, brunnen, stugan 
och svinstian. På samma gång som dagarna är de längsta Mari någonsin varit med om 
och hon därför tycker sig ha förlorat sin känsla för tid, varvas bildspråket skickligt med 
rytm och tempo och smälter samman i en känsla av oundviklig och snar undergång:

Det svallade och sjöd i den täta skogen, hon tyckte att bränningar slogo ihop över honom 
[– – –] Ett – tu, ett – tu… hon tyckte sig höra slag av klackjärn mot landsvägens grus… 
det är någon som går… ett – tu, ett – tu… han har bråttom, han går så taktfast och fort 
[– – –] det är någon som förföljer honom, någon som jagar honom som ett farligt djur, 
han springer inte mer, han stormar fram, han flyr för sitt usla liv… (121 f.)

Ciaravolo påtalar att krigstillståndet medfört en social och psykisk upplösning som 
även kan skönjas i stilen då ”prosan förblir i stort sett realistisk, men de förvirrade själs-
tillstånden ger den ett expressionistiskt drag”.54 Det expressionistiska draget och även 
kopplingen till krigets soldater är tydligt. På samma gång som citatet illustrerar Albins 
situation, är det Mari själv som står i blickfånget – det är hon, bondekulturens kvinna, 
som måste möta sin undergång. Den undergången påbörjas med fjärmandet från de 
kristna värden hon stått för. Hon visar karaktärsdrag som trots och övermod när hon 
ljuger för sin man och sin son, och hon plundrar hemmet på ett hänsynslöst sätt för 
att Albin ska få det han behöver. Vid ett tillfälle utmanar hon till och med Gud, när 
Fredrik kräver att hon ska tala sanning och hon låser sig i sin kamp: ”Med den stelhet 
som nu fallit över henne tyckte hon sig kunna möta hans hårda blick i tusende år, ja, 
om det så gällde, se in i solen själv eller Guds Herrens eviga ansikte.” (142) Albin, vars 
skägg och hår står ut som en ”apostelgloria” runt hans ansikte, vill inte längre gömma 
sig, utan ge upp och ta sitt straff. Mari vägrar dock att ta reson trots att grannen Ollas 
berättar att han hittat en mugg, likadan som den han nu dricker ur hemma hos dem, 
i skogen. Han misstänker att röda gömmer sig i skogen och föreslår en ”klappjakt på 
dem.” (141)
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Samtidigt som Mari till sin personlighet hårdnar, mjuknar maken Fredrik som till 
en början var orsaken till att inte Albin fick röjas inför familjen. Fredriks osäkerhet och 
förvirring rubbar maktbalansen mellan makarna. Både Fredrik och Ernfred misstänker 
att Mari håller Albin gömd och de ställer frågor om det eftersom de inte vill stå i den 
situationen att de jagar sin son och bror. När Mari nekar till att Albin lever sätter sig 
Fredrik ner. ”Han var trött och utan krafter. Det var för mycket, och det hade kommit 
så hastigt på. Han såg ingen klarhet.” (144) Allt tyder på att Fredrik deltar i den jägar-
kedja som slutligen hittar Mari och Albin. Mari rycker till sig Albins hagelgevär och 
skjuter urskillningslöst mot alla som närmar sig, som jagar dem båda – inklusive den 
andra sonen och maken Fredrik. Novellens slutord visar Maris fysiska eller psykiska 
död: ”Men som om skottet träffat henne själv, föll Mari från Prinsas framstupa på sitt 
ansikte, och hennes krokiga fingrar borrade sig in i den fuktiga jorden.” (146)

Det har diskuterats om Mari dör fysiskt eller psykiskt, men detta saknar betydelse, 
skriver Zuck. Hon framhåller istället att Maris själsliga död skulle kunna tillskrivas 
den antydda författarens ambivalens. I döden skulle modern nämligen kunna gottgöra 
allt ont hon gjort och på så vis erbjuda läsaren ett ögonblick av katharsis inför hennes 
storslagna karaktär.55 I denna läsning av novellen, relateras hennes död, psykiskt eller 
fysisk, till en upplösning av tidigare kristna och sociala värden. Albins rekrytering till 
de röda och hans systrars flykt hemifrån har fungerat som startskottet för Maris un-
dergång.

Allmogekvinnorna Mari och Gustafva framställs alltså som undergångsdömda och 
som bilder för negativ förändring. I Maris fall hänger den negativa förändringen sam-
man med en värdemässig och social upplösning, medan det för Gustafvas del handlar 
om en socioekonomisk förändring som underminerar bondekulturens existensvillkor. 
Trots sambandet mellan karaktärerna och de förändringar som tidsläget tvingar fram 
tolkas ändå novellernas skildringar som eviga teman, uppbyggda genom offer och li-
dande.

Sammanfattande diskussion
Studien syftade till att utifrån fem av Runar Schildts noveller, ”Den svagare”, ”Kött-
kvarnen”, ”Zoja”, ”Rönnbruden” och ”Hemkomsten”, utgivna mellan 1917 och 1920, 
belysa hur kvinnliga protagonisters identiteter formas i relation till tid och plats i en 
framväxande modernitet. De skildrade kvinnorna är dömda till undergång och under-
gångstematiken bärs upp dagdrivarestetik och underordnade teman: kärlek, flykt och 
död.

De tre förstnämnda novellerna skildrar kvinnor i stadsmiljö och de två sistnämnda 
skildrar kvinnor på landsbygd. Eftersom livsvillkoren för dessa grupper av kvinnor 
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på ett fundamentalt sätt skiljer sig åt, är relationen mellan grupperna meningsfull att 
skildra i ljuset av moderniteten. Ett sätt att göra det är att granska hur teman i kvinno-
skildringarna mellan kvinnor på landsbygden respektive i staden skiljer sig åt.

Lamarque och Olsen skiljer mellan topical themes, som är beroende av kontext och 
perennial themes, som är allmänmänskliga. Här har begreppen parafraserats som aktu-
ella respektive eviga teman. Begreppen är inte alltid lätta att åtskilja i en praktisk till-
lämpning, men de förefaller detta till trots vara användbara eftersom de visar hur olika 
teman samspelar i skildringarna av respektive grupperna av kvinnor. Genom karaktär-
stolkningar har texternas underliggande strukturer, som i sin tur sammanflätas med 
karaktärernas egenskaper och handlingar, analyserats. Begreppsparen ”stad och land”, 
”män och kvinnor” samt ”flanör och dagdrivare” har bidragit till att analysen kunnat 
relatera kvinnornas identiteter till modernitetens tid och platser. Den kvinnliga tema-
tiken i novellerna vävs, som nämnts, ihop med utryck för modernitet. Uttrycken varie-
rar dock beroende på om det är kvinnor i stad eller på landsbygd som gestaltas. Samt-
liga underställda teman i båda grupperna av kvinnoskildringar illustrerar djupast sett 
ett annat, förutbestämt undergångstema.

De tre stadsnovellerna är utgivna efter 1915, det år som enligt Ciaravolo inleder 
perioden i vilken flera forskare noterat en avmattning för dagdrivarlitteraturen, samt 
för Schildts del också beskrivit en varmare och mer inlevelsefull diktning relaterat till 
denna avmattning. En rimlig förklaring till den varmare diktningen som dock, enligt 
Barck, kombineras med en fördjupning av dagdrivargestaltens främlingsskap, är att det 
finns en estetisk spänning mellan hur gestalterna upplever och skildrar världen och den 
blick, den inlevelse, med vilken Schildt ser på sina gestalter.

I uppsatsen förs en argumentation om huruvida kvinnorna i de analyserade Hel-
singfors-novellerna ”Den svagare”, ”Köttkvarnen” och ”Zoja” kan betraktas som dag-
drivare. Dagdrivarepitetet beror snarast på hur begreppet dagdrivare definieras. Pet-
terssons distinktion mellan flanören och dagdrivaren har använts i denna läsning. 
Distinktionen består främst i att den omvittnade ironiska hållningen och handlings-
förlamningen hos flanören är självvald medan samma epitet hos dagdrivaren är oön-
skade och påtvingade. Dagdrivaren betraktar det eftersträvansvärda men svårgripbara 
livet, men hittar inget sätt att leva det.

I skildringen av Manja, huvudperson i ”Den svagare” och ”Köttkvarnen”, och Zoja, 
huvudperson i novellen med detta namn, representerar det urbana stadslivets virvel 
förvisso en ny rörlighet och frihet för karaktärerna, men den innefattar samtidigt upp-
lösningen av tidigare fasta värden. För Manja leder friheten till ett om möjligt ännu 
värre fängelse än hon haft som maka och mor. För Zoja tar längtan efter storstaden 
överhand och hon väljer att fly in i döden hellre än att finna sig i det trista liv som små-
staden och fattigdomen erbjuder.
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Både Manja och Zoja framställs som annorlunda i den meningen att de har slaviskt 
ursprung. De kan, som Schildt skildrar dem, således inte jämföras med infödda var-
dagsmänniskor – istället är de främmande fåglar i Helsingfors. I det sammanhanget 
blir platsens betydelse för identitetskonstruktion central. Ingen av kvinnorna kan finna 
sig tillrätta i sina nya livsmiljöer. Schildt har dock gett dem viss rätt att slita sig fria från 
livets tristess. För båda dessa kvinnor är den moderna staden förknippad med stora 
uppoffringar och de själva kan också i någon mån ses som offer i denna svindlande 
längtan efter den förbrännande storstadspulsen. Det rikare livet, handlingslivet, fram-
ställs som något eftersträvansvärt, men karaktärerna lyckas inte nå det.

När det gäller landsbygdens kvinnor står andra problem i förgrunden. I två av no-
vellerna, ”Hemkomsten” och än mer ”Rönnbruden”, tycks kvinnorna symbolisera en 
intressekonflikt mellan bondekulturens undergång och överlevnad, särskilt om kristna 
värden och ideal betraktas som en väsentlig del av den gemensamma kulturen.56 I kon-
flikten mellan å ena sidan den sociala och ekonomiska omvandlingen och å andra si-
dan bondemiljön med dess kristna etik upplöses tidigare värden. Allmogen för i båda 
novellerna en tynande tillvaro. Salminen skriver att Schildt idealiserar det agrara sam-
hället i ”Rönnbruden” och att han på så vis ”redan valt sida i tiotalets stora politiska 
konflikt.”57 Att Schildt idealiserar den agrara kulturen kan vara riktigt – det finns 
onekligen en nostalgisk ton i skildringen av platsen, samhället och hemmet i ”Rönn-
bruden”.58 Resonemanget om att han tagit ställning i frågan bör dock nyanseras. Han 
framställer nämligen en ambivalent bild av såväl agrar kultur som stadsliv.59 Gustafva 
stannar vid sin rönn, sexuellt obefläckad och således skild från stadslivets erotiskt lad-
dade miljö. Hon försöker förhindra samhällsomvandlingen genom att förtränga såväl 
den sociala verkligheten som sina erotiska begär, men även hon tvingas ge upp. Hen-
nes ensamma och tämligen glädjelösa liv under den fertila perioden tecknar knappast 
en enbart idealiserad bild av det agrara samhället.

I ”Hemkomsten” framställs Albin som ett offer eftersom han slutligen ger upp och 
är villig att ta sitt straff, men när han gör det är det som en predestinerad segrare, sett ur 
läsarens etiska perspektiv. Mari, däremot, slutar som en besegrad brottsling, långt från 
sina forna värderingar och därmed långt från sitt sociala sammanhang. I båda novel-
lerna framställs jorden och hembygden som bilder för det som gror och växer. Frukt-
samheten har en motivisk funktion genom att bildspråket binder kvinnan vid såväl sin 
kropp som vid ett cykliskt förlopp, illustrerat av årstidernas växlingar och framför allt 
av skördetiden. Genom det cykliska förloppet understryks undergångstematiken, som 
alltså framstår som determinerad.

Kvinnorna i de undersökta novellerna är undergångsdömda, antingen genom fysisk 
eller psykisk död. Schoolfield har påtalat att de Helsingforsbor som intresserat Schildt 
redan är dödsdömda och att de rusar mot sin egen undergång.60 Det senare tycks i 
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hög grad gälla även karaktärerna i Räfsbackanovellerna, även om dessa inte kan sä-
gas rusa mot undergången utan snarare faller offer för den. Det lagbundna inslaget är 
starkt, vare sig det handlar om stadens kvinnor eller den agrara kulturens kvinnor, och 
det gäller alla de underställda teman som belysts. Genom en analys av eviga respektive 
aktuella teman uppvisar dock kvinnoskildringarna en skillnad. I skildringar av lands-
bygdens kvinnor förefaller eviga teman dominera, medan det i skildringar av stadens 
kvinnor är aktuella teman som dominerar. Möjligtvis kan detta stå för ett försök från 
Schilds sida att porträttera den ambivalens han kände för Helsingfors och den kärlek 
han kände till Lovisa, platsen där han som barn tillbringade somrarna.
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Depictions of Women in an Emergent Modernity. Doomed Female Deadbeats and Country 
Women in Runar Schildt’s Short Stories (Kvinnoskildringar i en framväxande modernitet. 
Undergångsdömda dagdrivar- och allmogekvinnor i Runar Schildts novellistik)

This paper focuses on five of Runar Schildt’s short stories, published 1917–1920. The aim is 
to illustrate how female protagonists’ identities are shaped in relation to time and place in an 
emergent modernity. The depictions have been highlighted by using an underlying aesthetic 
related to theories of deadbeats, and a number of themes: the theme of escape, the theme of 
love and the theme of death. The selection of short stories was made observing the criterion of 
female protagonists. Peter Lamarque’s and Stein Haugom Olsen’s definition of perennial and 
topical themes, and Torsten Pettersson’s and Merere Mazzarella’s definitions of deadbeats have 
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been used in the analysis. The analysis shows that the women in the selected short stories are 
doomed to defeat. This defeat is expressed in different ways: for the country women as physi-
cal or psychological death and for the urban women through a deceptive freedom. Women 
are associated with modernity by either representing it or by being attracted or alternatively 
being repulsed by it. In three of the short stories I refer to the women as deadbeats. This only 
applies to urban-life women. In the short stories that concern agrarian-culture women or coun-
try women, the doomed defeat is connected to loss of values and cultures that cannot sur-
vive in contemporary society. Based on selected themes I show how topical themes dominate 
the depictions of urban women, while perennial themes dominate the depictions of country 
women.

Keywords: Finnish-Swedish Literature, Runar Schildt, Short Stories, Female Deadbeats, 
Country Women


