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Var inte rädd för mörkret
ty ljuset vilar där.

Vi ser ju inga stjärnor
där intet mörker är.

I ljusa irisringen
du bär en mörk pupill,

ty mörkt är allt som ljuset
med bävan längtar till.

Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där,

var inte rädd för mörkret,
som ljusets hjärta bär.

Erik Blomberg ur diktsamlingen Jorden 1920
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Sammanfattning/Abstract:

The aim of this study is to investigate how the female author, Charlotte Brontë, describes the 

development of her female protagonist in Jane Eyre and to compare this to how the male 

author, Fyodor Dostoevsky, describes the development of his male protagonist in Crime and 

Punishment, inside the patriarchal 19th century. 

My basic idea is that both characters in these two books have to reach their own unknown to 

find satisfaction and a new existence, and I want to investigate what the characters have to go 

through to find that existence. To help me in my exploration of Jane Eyre I make use of 

Gilbert and Gubars’ book The Madwoman in the Attic and in the case of Crime and 

Punishment, I make use of Pelikan Straus’ article ”“Why did I say ’Women!’?” Raskolnikov 

Reimagined”. Both authors discuss literature from a gender perspective, but without 

comparing female and male characters or authors with each other, which I believe is 

important for a more holistic understanding of gender issue. 

The conclusion of this essay is that these books are describing the main characters’ evolution 

towards their personal unknown with the same tools, a double self, an important symbol, and 

in the end a love partner that embodies that unknown. Furthermore, I conclude that this 

development moves in opposing directions, whereby the female character gets in touch with a 

more traditional male disposition and the male character gets in touch with a more traditional 

female disposition. This mirrors the different position men and women are assigned in the 

patriarchal society. In conclusion, I suggest that all social roles are ultimately confining 

(irrespective of sex), and are attracted to the opposite pole, in order to discover what the 

individual does not have access to in the social sphere. 

Keywords: Jane Eyre, Crime and punishment (Brott och straff), gender, patriarchy, bird 

symbols
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1. Förord 

   Långt innan jag kunde uttala orden såg jag på världen som om den vore en vågskål. 

Jag hatade den vågskålen länge, för jag förstod djupt inom mig att på den vågen vägdes inte 

samma föremål, samma idéer, samma känslor. På den vågen vägdes det som var olika. Där 

balanserade helt skilda ting, och de skulle alltid väga lika så länge människan levde på jorden.

Brutalt, orättvist tyckte jag då. Mänskligt, obarmhärtigt kan jag se idag.

   

   Redan i lekparken var gungbrädan det käraste föremålet, men det var ingen njutning att sitta 

där ensam och inte heller med någon som vägde mer eller mindre. – Flytta närmare mitten!

 – Längre ut! ropade vi. Vi ville att det skulle väga jämnt så vi kunde flyga högt upp i luften. 

Men det var alltid tråkigast att sitta närmast mitten… och tryggast, konstaterade jag långt 

innan jag förstod att gungbrädan var som livet på jorden, som världen, som samhället vi lever 

i. 

   Jag vet, förstår och ser hela tiden att det bor en vågskål även i människans innersta väsen. 

Och jag vet att det är en plåga. Plågan ser jag uttryckas nästan varje dag, och allra starkast ser 

jag den gestaltas i litteraturen. Där kan jag fånga upp plågan mycket lättare än hos mig själv. 

Där kan jag fördjupa mig i den, gå tillbaka, och läsa om den flera gånger. Många gånger ser 

jag också hur plågan bearbetas till en lättnad, glädje och tillfredställelse. Och då förstår jag att 

det är en människa som kämpat för att jämna ut skillnaden inom sig själv, omkring sig själv, 

och alldeles säkert för sin egen skull. 

   I denna uppsats har jag själv givit mig äran att agera vågskål. Som vågskål är min uppgift att 

lägga lika starka likheter och skillnader i varsin skål, att väga och begrunda dem. Två starka 

romaner hämtar jag mitt material från, och jag väljer romaner skrivna av författare som redan 

från födelsen betraktades olika i samhällets ögon. Hur olika dessa författare var som 

människor är svårt att svara på, men till kön var de olika och de behandlar också var för sig en 

kvinnlig och manlig problematik. De gestaltar en skillnad, en ojämnhet, en plåga som ger sig 

till känna i mötet med samhället och människor präglade utav det. Den ena romanen är Jane 

Eyre1 av Charlotte Brontë den andra är Brott och straff2 av Fjodor Dostojevskij, båda är de 

mitt första möte med världslitteraturen. 

1  Brontë, Charlotte Jane Eyre, Översättning till svenska: Gun-Britt Sundström, Albert Bonniers förlag, 1999.
2  Dostojevskij, Fjodor Brott och straff, Översättning till svenska: Hans Björkegren, Wahlström & Widstrand, 

1979.                                                                                                                                                                  
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   De enskilda vågskålar författarna skildrar i sina romaner, vägs på min egen vågskål och 

upptas därmed i ett större sammanhang. Man och kvinna balanserar på mina händer och 

lämnar efter sig en doft av ren mänsklighet.                                                                                

   1.1 Syfte, teori och metod

   De amerikanska forskarna Sandra M Gilbert och Susan Gubar har i sin bok The Madwoman 

in the Attic gjort en omfattande undersökning av några centrala kvinnliga författarskap under 

1800-talet. De visar där hur isolering och flykt är två ständigt återkommande teman, vilka kan 

ses som en reaktion på kvinnans förtryckta situation i det patriarkala samhället.3 Den 

kvinnliga författarens skapande av galna dubbelgångare som avvek från samhällets normer, 

som en ersättning för det fogliga jag kvinnan var hänvisad till, visar hur hon inte bara i 

bokstavlig bemärkelse var förtryckt utan hur hon även var det på ett figurativt plan.4 

   Mitt intresse riktar sig dock inte bara mot den kvinnliga författarens skapande utan även mot 

den manliga, och framförallt ligger mitt intresse i de tydliga skillnader, ja rentav motsatser 

som framträder dem emellan då man ställer viktiga teman och symboler mot varandra. 

Särskilt intressant är hur dessa motsatser främst påträffas inom dessas avsevärda likhet. 

   

   I Charlotte Brontës Jane Eyre och Dostojevskijs Brott och straff är det tydligt hur 

huvudpersonen i båda fallen är missnöjd med både sin situation och sin position i samhället. 

Frågan jag därmed ställer mig är vari missnöjet ligger hos den kvinnliga respektive den 

manliga huvudpersonen, och i sin tur, vad hon/han måste göra åt det och hur detta tar sig i 

uttryck. 

   Gilbert och Gubar har redan besvarat något av min fråga vad gäller de teman den kvinnliga 

författaren främst framkallade i sina verk, som följd av deras förtryckta position i samhället.

Liknande svar på min fråga kan den slavistiska forskaren Nina Pelikan Straus ge vad gäller 

1800-talets manliga situation och särskilt hur det uttrycks i Dostojevskijs Brott och straff. Hon 

avslöjar i sin artikel “”Why did I say Woman!´?”, Raskolnikov Reimagined” hur inte bara 

Brott och straffs kvinnliga karaktärer representeras och förtrycks inom den patriarkala 

hierarkin utan hur även de manliga karaktärerna påverkas negativt av myter kring manlig 

frihet.5

3  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, New Heaven and London Yale University press, 1984, s xi.
4  Ibid.
5  Pelikan Straus, ur Diacritics, Vol. 23, No 1, “”Why did I say Woman!´?” Raskolnikov Reimagined”, The 

Johns Hopkins, s 59
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   För att upprätthålla sin manlighet, såsom den är bestämd i det patriarkala samhället, måste 

män som Raskolnikov och Svidrigajlov (vilka Pelikan Straus visar också har en 

dubbelgångarfunktion i förhållande till varandra) provocera, penetrera, och utradera kvinnor 

på samhällets botten, för att bevisa sin makt genom att ställa sig över kvinnans ”lusaktiga” 

status.6 

   Samma sak fast tvärtom skulle kunna sägas om förhållandet Jane och Bertha i Jane Eyre.  

För att deras kvinnlighet ska upprätthållas såsom den ”bör vara” måste kvinnor som Jane och 

Bertha hållas instängda av män, hos män, och som vi förstår genom Pelikan Straus, även för 

mäns patriarkala manlighets skull. I accepterandet och i icke accepterandet av denna 

kvinnlighet måste Jane och Bertha även hållas åtskilda. Både Gilbert, Gubar och Pelikan 

Straus visar hur dessa förtryckande ”måsten” måste förändras under berättelsens gång för att 

huvudpersonen ska kunna nå ett tillfredställande mål. 

   

   Gilbert och Gubars tolkning av Bertha som agent åt Janes begär sympatiserar jag med och 

kommer därför främst att använda den som stöd i min tolkning av Svidrigajlovs relation till 

Raskolnikov. Även Svidrigajlov ser jag nämligen som agent för Raskolnikovs begär. Därmed 

vänder jag mig emot den traditionella tolkningen av Svidrigajlov som en karaktär med en 

enbart ond funktion.

   Begär och mörker förstås i denna uppsats som det okända hos det manliga och kvinnliga 

jaget som måste ageras ut då det förtrycks inom patriarkatet. Bertha måste begå våldsamma 

handlingar mot män för att agera ut Janes begär och Svidrigajlov måste begå ödmjuka 

handlingar mot kvinnor för att agera ut Raskolnikovs begär. Dessa handlingar är alltså det 

som är okänt och främmande för det kvinnliga och manliga jaget inom patriarkatet. Detta 

okända beteende måste i slutändan tas över av huvudkaraktären i båda romanerna och sker 

symboliskt då deras dubbelgångare tar sina liv, vilket är en förutsättning för att Jane och 

Raskolnikov ska kunna börja sina nya.

   

   Det är tydligt hur Brontë och Dostojevskij beskriver samma ojämna patriarkala samhälle 

och hur båda låter sina huvudpersoner kämpa för att jämna ut det. 

   Pelikan Straus använder sig inte av ord som jämna ut, balansera, harmonisera, ord som jag 

tycker har en viktig poäng då det skapar en förståelse för romanfigurens ”ojämna” situation, ja 

helt enkelt för människans motstridiga väsen. Ändå beskriver hon just Raskolnikovs motsats 

som den enda rätta vägen för att ta steget mot en ny människa, 

6  Ibid, 57, 59.                                                                                                                                                        
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”Only through the experience of gender roles reversed or conflated can 
Raskolnikov glimpse the transformed image of manhood Dostoevsky 
seeks for him.” 7

    Vägen mot en ny manlighet, visar Pelikan Straus, går genom identifikation med kvinnan, 

och därmed vill jag tillägga, hans absoluta motsats.8  Pelikan Straus påpekar hur romanen 

börjar med drömmen om hur en märr blir ihjälslagen av sin ägare, och menar att motivet ”man 

slår kvinna” är genomgående, men visar också hur Raskolnikov i slutändan förstår ”that what 

he beats beats him”9

   På ett liknande sätt, fast tvärtom, kommer jag att visa hur Jane slår tillbaka mot det som 

förtrycker henne, något Gilbert och Gubar inte alls har blundat för i sin undersökning men 

som kommer desto mer till sin rätt genom min inriktning på både manligt och kvinnligt.

   Som kontrast till den viktiga symbolen med den slagna märren i Brott och straff kommer 

den ständigt uppdykande fågelsymbolen att undersökas i Jane Eyre, en symbol som Gilbert 

och Gubar överhuvudtaget inte omnämner i sin analys.10 De påpekar däremot den talande 

betydelsen av Janes namn Eyre, ”invisible as air, the heir to nothing, secretly choking with 

ire” (min kursiv), och omnämner att det som talar ur Jane är direkt kopplat till de vingslag hon 

hör instängd i den röda kammaren.11 

   På detta område finns dock avsevärt mer att utforska som har stor betydelse för Janes 

utveckling. Intressant blir det återigen att ställa Raskolnikovs viktiga identifikation med den 

plågade märren (en symbol för den plågade kvinnan) mot vad jag menar är Janes viktiga 

identifikation med fågeln (symbol, om så inte direkt för mannen, så i allra högsta grad för 

mannens större ”luftutrymme”).

   I dessa symboler finns också en tydlig motsats. Den plågade märren är kopplad till jorden 

som Raskolnikov måste kyssa för att sona sitt brott, och den svävande fågeln är kopplad till 

himlen dit Jane vid flera tillfällen måste lystra för att få stöd, råd och styrka.12 På så vis är det 

också tydligt hur varje anspråk på att bli en hel människa går genom identifikation och 

förståelse av det okända inom henne.

   Religionsforskaren Owe Wikström skriver i sin religionspsykologiska studie, Raskolnikov,  

den kluvnes väg mot helhet, såhär om Raskolnikovs förhållande till jorden, för att en 

7  Pelikan Straus,“”Why did I say Woman!´?”, Raskolnikov Reimagined”, s 56.
8  Ibid, s 60.                                                                                                                                                            
9  Ibid, s 56.
10  Se bifogad bilaga.
11  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 342, 343.
12  Brontë, Jane Eyre, s 97 (Jane får exempelvis stöd av himlen då hon beslutar att lämna Lowood.) 
s 368 (Hon får råd av månen om att fly Thornfield)
s 486 (Hon får styrka genom himmelens väg, då hon hör Rochesters röst, och kan därmed skiljas från S:t John 

River).
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människa ska kunna förnyas och omgestaltas krävs det att Raskolnikov ”försonar sig med 

människorna, med jorden och med Gud”13 

   Vad Wikström framförallt tillför min undersökning är karaktärernas psykologiska funktion 

som främst är inriktat på Raskolnikov och Sonja. Han menar att Sonja ”representerar 

helheten, lösningen av det dissocierade inom [Raskolnikov] själv”, och jag menar vidare att 

Sonja är den godhet ”den onda” Svidrigajlov agerar ut.14

   Pelikan Straus stöttar mig framförallt i sitt könsperspektiv och i min teori om att även 

mannen påverkas negativt av patriarkatets obevekliga hierarki, vilket blir viktigt i mitt 

undersökande av Raskolnikovs strävan efter att jämna ut skillnaden mellan man och kvinna, 

plågsamt överläge och underläge. 

   Samma utjämnande av plågsamma skillnader vill jag också visa på i Jane Eyre och med 

Gilbert och Gubar i ryggen har jag gott stöd både vad gäller kvinnans situation i samhället och 

de betydelsefulla teman som skildras för att förändra Janes utsatthet. 

   Vad som framförallt behöver tillföras i tolkningen av Jane Eyre är fågelsymbolens 

betydelse som hjälper Jane att sträva uppåt i hierarkin, precis som den ihjälslagna märren i 

Brott och straff hjälper Raskolnikov att sträva nedåt.

   För hjälp och stöd i min tolkning använder jag mig även av Ingeborg Nordin Hennels 

tolkning av negationernas betydelse i kvinnligt skrivande såsom de presenteras av Ebba Witt- 

Brattströms i Ur könets mörker Etc, Jan Erixons bok Någon besökte min själ, Dostojevskijs  

andliga resa, samt Birgitta Svanbergs efterord i Jane Eyre.

   Syftet med min undersökning som helhet är att genom studerandet av dessa skillnader 

mellan den kvinnliga problematiken i Jane Eyre och den manliga i Brott och straff, vilka är 

beskrivna i samma sorts hierarkiska samhälle, skapa en större förståelse för kvinnor och mäns 

obevekliga längtan mot en ny tillvaro. En tillvaro som bara kan förverkligas i mötet med det 

jaget upplever som allra mest främmande. 

      

13  Wikström, Raskolnikov, den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och straff, Bokförlaget Doxa, s 
123.

14  Ibid., s 105.                                                                                                                                                         
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2.0 På tröskeln till samhällets mörker
        – en inledning till problematiken

2.1 Skymningens skilda betydelse ur manligt och kvinnligt perspektiv

   ”I skymningen en mycket het dag i början av juli” tar Raskolnikov sina första steg i 

romanen Brott och straff, ”långsamt och nästan obeslutsamt [börjar han] gå bort mot K-

bron”.15

   När vi möter Jane för första gången är det på ett motsatt vis, hon beskriver kort och koncist, 

”Det var omöjligt att gå någon promenad den dagen”.16 Det är en ”dyst[er] novemberdag” och 

Jane sörjer inte promenaden utan tycker att det är skönt att slippa ”komma hem i den råkalla 

skymningen med stelfrusna fingrar och tår”.17

   Hetta står mot kyla och möjligheten att promenera står mot omöjligheten att promenera. 

Men i skymningen, på gränsen mellan dag och natt, ljus och mörker, synligt, osynligt, känt 

och okänt, just på den gränslinjen står bägge romanfigurer i romanens inledande rader. Både 

Raskolnikov och Jane kommer också att tvingas möta sitt egna och samhällets mörker, sin 

galna och skräckinjagande dubbelgångare, det osynliga men ändå verkliga i drömmarnas och 

barnets omedvetna rike, och sist men inte minst, mötet med det okända andra könet. Att denna 

likhet mellan romanerna tar sig så skilda uttryck som, hetta/kyla, möjlighet/omöjlighet, ser jag 

som ett tecken på romanernas skilda könsperspektiv, det ena ett manligt och det andra ett 

kvinnligt.

   

2.2 Kyla och omöjlighet

   Gilbert och Gubar förklarar de kyliga omgivningarna som Jane möter både utanför fönstret 

och i boken med bilder av bland annat ”upptornade alptoppar av is”,18 som om Jane funderar 

över sitt eget dilemma, om hon ska gömma sig i sitt ingenmansland, (vilket man skulle kunna 

tolka fönstersmygen där Jane sitter i som) eller om hon ska gå ut ”into the cold of a loveless 

world.”19 Det kalla och kärlekslösa i Janes omgivning, gestaltat både genom de yttre 

omständigheterna och det utanförskap hon lider av i sitt hem, är hinder varje kvinna i ett 

patriarkalt samhälle tvingas möta menar Gilbert och Gubar.20

15  Dostojevskij, Brott och straff, s 7.
16  Brontë, Jane Eyre, s 5.
17  Ibid., 6, 5.
18  Ibid., 6.
19  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 340.
20  Ibid., 339.
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   ”Det omöjliga” läser Gilbert och Gubar som en metafor för de svårigheter Jane måste 

konfrontera i sitt mål mot själslig mognad och utveckling av det kvinnliga jaget.21 Men ordet

 ”omöjligt” som negation är också av betydelse. Negationer var mycket vanligt 

förekommande bland de kvinnliga 1880-talsförfattarna enligt Ingeborg Nordin Hennel, och 

tjänade till att skapa en dyster och dramatisk världsbild omkring det kvinnliga jaget där hon 

beskrivs både som oansenlig askunge och aggressiv revoltör. 22 Trots att Nordin Hennels 

undersökning behandlar 1880-talet och Jane Eyre publicerades redan 1847, är beskrivningen 

”oansenlig askunge och aggressiv revoltör” just den rätta benämningen för Jane vilket också 

överensstämmer med Gilbert och Gubars tolkning av Jane som ”invisible as air, the heir to 

nothing, secretly choking with ire.”23   

   Omöjlighet och kyla är alltså en kvinnlig problematik vanligt förekommande i gestaltningen 

av det samhälle den kvinnliga 1800-tals författaren upplevde att hon befann sig i.

      

2.3 Hetta och möjlighet

   Hetta i Raskolnikovs omgivning är inget tema Pelikan Straus tar upp i sin undersökning. 

Däremot beskriver hon ett liknande fast annorlunda typ av förtryck Raskolnikov upplever, 

istället för att förtryckas till en undergiven position upphöjs Raskolnikov till en överlägsen 

position där han måste infinna sig för att nå den typ av manlighet som samhället förordar.24

Pelikan Straus sätter här fingret på en mycket viktig och intressant komponent i Raskolnikovs 

konstruktion, och erbjuder på så vis en tolkning som kan utvecklas i Brott och straff bara 

genom en närläsning av de två första sidorna.

   Förpassad som Raskolnikov är till en vindskupa, befinner han sig ovanför sin värdinna och 

hennes hembiträde, de enda människor som omnämns i det femvåningshus där han bor. 

Iscensättningen av två kvinnor som befinner sig på ett plan nedanför Raskolnikov själv får det 

hela att likna en slags patriarkal hierarki, vilken senare kommer att urarta i mordet på just två 

kvinnor. Men vindskupan beskrivs som ”snarare ett skåp än en bostad” och varje gång 

Raskolnikov måste ta sig ner och förbi sin värdinna (vilken han precis som pantlånerskan är 

skyldig pengar) grips han av ”en plågsam ängslan som fick honom att skämmas och grina 

illa”.25 Raskolnikov funderar över sin rädsla, ”man har allt som i en ask, och ändå går alltihop 

upp i rök bara för att man är feg, feg och ingenting annat… det är ju ett axiom”.26 Vad han 

21  Ibid.                                                                                                                                                                    
22  Witt-Brattström, Ur könets mörker Etc, Norstedts, 2003, s 84.
23  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 342.
24  Pelikan Straus,”Why did I say Women!´? Raskolnikov Reimagined”, s 59.
25  Dostojevskij, Brott och straff, s 7.  
26  Ibid., s 8.                                                                                                                                                             
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verkligen kan tänkas säga är att han i egenskap av man, har sin överlägsna position som i en 

ask (som i ”skåpet” där han bor ovanför kvinnorna) och det enda som hindrar honom från att 

gripa den är hans egen rädsla. Men vidare funderar han, vilket kommer ha en avsevärd 

betydelse för hans utveckling, ”… Undrar just vad folk är mest rädda för…? Jo ett nytt steg, 

att säga ett nytt och alldeles eget ord”.27 

   Att gripa den redan bestämda typen av manlighet kräver bara ett stycke mod, men att skapa 

en alldeles ny är den verkliga utmaningen, skulle man tolka hans funderingar som. Och det är 

just en sådan utmaning Pelikan Straus menar att Dostojevskij verkligen tar, då han låter 

Raskolnikovs fixering vid den kanske största manliga hjälten genom tiderna (Napoleon) i 

slutändan förlora makten över Raskolnikovs medvetande utan att denne för den skull förlorar 

sin manlighet.28 Pelikan Straus skriver också hur Raskolnikovs Napoleon-idé, precis som hans 

relation med kvinnor, ”must be played out and exposed”.29 Hettan som omger Raskolnikov 

blir här av betydelse då den ställs tillsammans med möjligheten han har att promenera fritt, 

den möjlighet han har att, precis som Napoleon, ställa sig över andra som han uppfattar är av 

lägre status än han själv. Hettan precis som ”möjligheten”, blir ”fruktansvärd” och gör luften 

”kvav”, ”- och allt detta blev påfrestande för den unge mannens redan förut trasiga nerver”, på 

samma sätt blir Raskolnikovs Napoleon-idé om berättigat överläge, outhärdlig och måste 

inom kort utageras.30 

   Möjlighet och hetta blir på så vis en manlig problematik som huvudkaraktären måste möta 

och konfrontera i det extremt patriarkala 1800-talssamhället.

 

 2.4 Det första mötet med samhällets mörker

   Gilbert och Gubar påtalar hur beskrivningen av Janes upplevelse i den röda kammaren 

skildrar ett slags möte med det patriarkala samhället, vilket i de påföljande kapitlen utvidgas 

och problematiseras ytterligare.31 Detta första möte med vad jag vill kalla, samhällets mörker, 

menar jag sker stegvis och skildras symboliskt genom hur skymningen sakta men säkert 

övergår i mörker. Den första representanten för samhällets mörker som Jane möter är 

skolpojken John Reed, som bara är fyra år äldre än Jane själv (som är tio år) men redan ser sig 

som husets herre och berättigad till en överlägsen position. 

– Vad vill du? frågade jag osäkert och plågat. – Du ska säga ”Vad vill master 
Reed”, svarade han. Jag vill att du ska komma hit. Han satte sig i en fåtölj och

27  Ibid.
28  Pelikan Straus, “Why did I say Women!´?” Raskolnikov Reimagined”, s 64.
29  Ibid, s 58.
30  Dostojevskij, Brott och straff, s 8.
31  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 341.                                                                                           
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visade med en gest att jag skulle komma dit och ställa mig framför honom. […]
Lydig som jag brukade vara gick jag fram till John. Han ägnade en stund åt
att räcka ut tungan åt mig så långt det gick utan att göra illa tungroten. Jag 
visste att han snart skulle slå till, och medan jag bävande för slaget reflekterade
jag över hur ful och motbjudande han var, han som strax skulle utdela det. (s 9)

   Då Jane efter Johns misshandel besvarar våldet ”med raseri” tar mrs Reed istället över 

våldet med orden, ”- Ta henne till den röda kammaren och lås in henne där”, vilket får mig att 

förstå henne som en slags patriarkatets väktare. Gilbert och Gubar stödjer min tolkning genom 

att förklara hur mrs Reed är surrogat för döda mr Reed som stod lik i den röda kammaren, 

vilket de därmed tolkar som en slags patriarkal dödskammare.32 

   Då Jane blivit inlåst där och konstaterat hur ”[d] agsljuset började försvinna, […] och den 

dystra eftermiddagen övergick i dyster skymning”, upplever hon hur mr Reeds ande besöker 

henne från dödsriket vilket är en känsla som får Jane ”att förlora behärskningen”. Trots att 

Jane är fullständigt förtvivlad och ber mrs Reed om förlåtelse klargör hon stegvis för Jane hur 

inget annat än absolut tystnad accepteras. ”- [J] ag kommer inte att släppa ut dig förrän du har 

lugnat ner dig fullständigt och visat att du lyder”, säger mrs Reed först och fortsätter sedan, ”– 

Tyst! Det här uppträdet är motbjudande”, för att slutligen ”bryskt knuffa” tillbaka Jane in i 

kammaren som strax därpå får erfara hur ”medvetslöshetens mörker [tar] över”. 

   Vad mrs Reed med dessa ord och handlingar tycks skildra är hur livet inom patriarkatet ter 

sig, hur kvinnligt uppror leder till isolering medan det kvinnliga medvetandets absoluta 

mörker och tystnad är det enda som kan godtas.

   Istället för att motvilligt ”bäras” in i erfarenheten av hur det patriarkala samhället fungerar, 

stiger Raskolnikov ”utan längre betänklighet” in i en ölstuga och får i mötet med herr 

Marmeladov en rejäl inblick i den manliga problematiken, vilket också det sker i takt med 

skymningen.

   Det är alltså i herr Marmeladovs gestalt Raskolnikov först stöter på samhällets mörker, 

ångesten inför det samt det ofrånkomliga utagerandet av dess mörka sidor. 

Ölshappet, [Marmeladovs] fördärvade utseende, de fem nätterna som han 
tillbringat i höpråmarna, flaskan och hans morbida kärlek till hustrun och
barnen hade gjort hans åhörare alldeles förbryllade. Raskolnikov lyssnade 
med spänt intresse. […] [-]den där kvällen levde också jag i flyktiga drömmar
om hur jag skulle ordna upp allting åt oss och klä upp ungarna och ge min fru
lugn och ro och rädda min dotter [Sonja] från [prostitutionen] och få henne 
att återvända till familjens sköte… […] 
med ett slags konstlad slughet och garvad fräckhet betraktade han Raskolnikov, 
gav till ett skratt och sade: - Och idag var jag hos Sonja för att tigga pengar till 
en fylla. Ha-ha-ha! (s 28-29) (Min kursiv)

32  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 348, 340.                                                                                  
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   Marmeladov är en fördärvad människa som älskar sin familj men som inte har förmågan att 

omvandla sin kärlek till handling. Raskolnikov tycks se och lära av samhällets mörker, även 

han vill göra en god handling av betydelse för sin familj och även han kommer att misslyckas 

och istället upptäcka det fördärvade inom sig själv. Marmeladovs ord och handlingar skildrar, 

precis som mrs Reeds, hur livet inom patriarkatet fungerar, hur mannens obegränsade frihet 

sammankopplat med fullkomligt ansvar leder till misär och elände men också till en viss 

tillfredställelse, den att få ”stryk”, och bevisar därmed hur att bli beskylld för något också är 

att vara någon. 

   I takt med skymningen leder båda författarna in sin huvudkaraktär i samhällets mörker med 

kyla respektive hetta som symbol för omgivningens tryck på den kvinnliga respektive den 

manliga individen. Det visar sig att mannens möjlighet att ställa sig över kvinnor i allmänhet 

är lika onyttigt för den växande människan som kvinnans omöjlighet att ställa sig över någon 

man överhuvudtaget.

   I utjämnandet av dessa skillnader kan kvinna respektive man bli fria och självständiga, men 

vägen dit är lång att gå både för Jane och Raskolnikov, först måste de möta sitt eget mörker, 

sin galna och monstruösa dubbelgångare. 
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3.0 Dubbelgångarmotivet 

3.1 Dubbelgångaren som agent åt jagets gömda begär

   Gilbert och Gubar har visat hur Bertha fungerar som agent åt Janes begär, allt det Jane 

önskar och känner att hon vill göra men inom samhällets ramar inte kan, det gör Bertha åt 

henne.33

   Hur ser då Raskolnikovs dubbelgångare ut? Agerar även Svidrigajlov ut Raskolnikovs 

mörkaste begär? En sådan fråga kräver ytterligare en fråga. Vad är Raskolnikovs mörkaste 

begär? Är det att överge, plåga, och rent av att mörda kvinnor? Eller är det att stötta, kuvas 

och försonas med kvinnorna? 

   Jan Erixon har fastslagit att Raskolnikov ser sitt eget mörker i Svidrigajlov ”en insikt som 

förskräcker honom”, och skriver vidare om Svidrigajlovs hemska dröm om den lilla flickan 

som förvandlas till en hora vilket han menar bevisar Svidrigajlovs ”totala fördärv”.34

   Jag avser inte att bevisa Svidrigajlovs oskuld i fråga om hans personlighet, han är 

sannerligen en skrämmande och otäck typ som i mötet med Raskolnikov även skrämmer upp 

honom, han som just utfört två mord äcklas i Svidrigajlovs närhet. Men man måste ändå ställa 

sig frågan, vad är Svidrigajlov egentligen skyldig till? Pelikan Straus drar i fråga om 

Svidrigajlovs skuld alltför förhastade slutsatser då hon talar om ”Svidrigajlovs raped girls”, 

och då hon konstaterar hur ”Svidrigajlov beats his wife until she dies”.35 För på dessa 

påståenden finns nämligen inga belägg. Svidrigajlov själv erkänner att han har en avsevärd 

”lust” på kvinnor och att han ser umgänget med kvinnor som ”en sysselsättning”, men det 

finns inget som med säkerhet bekräftar att han verkligen har våldtagit någon.36 Att han 

misshandlat sin fru med ett ridspö erkänner han också, men att han skulle ha mördat henne, 

”På den punkten finns inga bevis”, avslöjar Luzjin.37 

   Både Erixon och Pelikan Straus drar alltså upp företeelser kring Svidrigajlovs person som 

inte har någonting att göra med vad han verkligen gör i romanen. Återigen måste jag ställa 

mig frågan vad som egentligen är Raskolnikovs mörkaste och djupaste önskan? Vad är det 

han inte kan se och greppa hos sig själv? Precis som Bertha agerar ut Janes mörka begär anser 

jag att det finns en koppling mellan Raskolnikovs okända mörker och det Svidrigajlov 

verkligen utför.

33  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 359.
34  Erixon, Någon besökte min själ, Dostojevskijs andliga resa, Bokförlaget Cordia, 2004, s 225. 
35  Pelikan Straus, “Why did I say Women!´?” Raskolnikov Reimagined”, s 57, 58.
36  Dostojevskij, Brott och straff, s 342.
37  Ibid., s 331, 347.                                                                                                                                              
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   Pelikan Straus har visat hur romanen plötsligt skiftar fokus från Raskolnikov till 

Svidrigajlov, men hon blundar för vad han gör och understryker istället hur skrämmande han 

ter sig gentemot Dunja, hon visar på Dunjas styrka då hon besegrar Svidrigajlov, och tolkar 

Svidrigajlovs drömmar som en spegelbild av Raskolnikovs handlingar.38 Ingenstans svarar 

hon på min fråga om vad Svidrigajlov verkligen gör för Raskolnikov, ändå upplever hon dem 

som en symbios och ser att han har betydelse för Raskolnikov, men bara som död, bortvald, 

och handlingsförlamad.39 

   Jag vill mena att Dostojevskij skickligt lurar läsaren i den skrämmande utmålningen av 

Svidrigajlov, både genom vad Svidrigajlov säger och vad andra säger om honom, vilket gör 

att läsaren precis som Raskolnikov bara skakar på huvudet då han utför handlingar som direkt 

går emot vad som sägs om hans karaktär. 

   Men Dostojevskij hjälper också på sätt och vis läsaren eftersom Svidrigajlov verkligen är 

Raskolnikovs djupaste mörker, men det våldsamma överläge som tidigare nämnda forskare 

uppfattat som Raskolnikovs mörker ligger i verkligheten i romanens ljus, precis som ljuset är 

avgörande i mordet på pantlånerskan Aljona Ivanovna.

 – Goddag, Aljona Ivanovna, började han så otvunget han kunde, men rösten ville
inte lyda honom, den stockade sig och skälvde. Jag har… jag har med mig en sak
… till er… men vi ska kanske gå in… i ljuset… […] 
När hon försökte få upp snöret och vände sig mot fönstret för att få ljus (trots hettan 
var alla fönster stängda), lämnade hon honom ur sikte för några sekunder och vände 
honom ryggen. Han knäppte upp rocken och lossade yxan från stroppen. (s 91-92)

Överläge och våld är inget okänt (mörkt) i Raskolnikovs uppfattning om hur män bör vara, 

utan är något han lärt känna bland annat i mötet med herr Marmeladov. Däremot ligger 

underläge och ödmjukhet i mörkret för hans medvetande. 

   Jag anser att Dostojevskijs mening är att genom Svidrigajlov avslöja den manliga normen. 

Det vill säga genom att precis som en norm, ett ideal, sällan existerar eller uppfylls i 

verkligheten skapa våldsamma, skrämmande myter om Svidrigajlovs person som det i 

realiteten inte finns några belägg för. Svidrigajlov kan därmed tolkas som den manliga 

normen och idealet personifierat, det vill säga, han kan tolkas som en bluff.

   Då Raskolnikov möter Svidrigajlov för första gången är han redan pumpad med 

skrämmande fakta om hans person vilket gör att Svidrigajlovs verkliga ärende uppfattas som 

slugt. Men vad han verkligen vill är att hjälpa Dunja genom att erbjuda henne pengar så att 

hon kan bli fri från Luzjin, vilken sannerligen är en människa som utför elaka handlingar 

38  Pelikan Straus,”“Why did I say Women!´?” Raskolnikov Reimagined”, s 57, 63.
39  Ibid., 64.
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exempelvis då han målar ut Sonja som tjuv inför ett helt sällskap.40 Då Raskolnikov efter att 

hört Svidrigajlovs förslag utbrister, ”- Ni är sannerligen galen!”, svarar Svidrigajlov, 

mitt samvete [är] alldeles rent – jag gör erbjudandet utan baktanke. Tro mig eller
inte – men ni och fröken Dunja kommer att upptäcka det senare. Allt beror på 
att jag faktiskt gett er högt ärade syster bekymmer. Jag ångrar mig uppriktigt. (s 341.)

Läsaren kommer också att upptäcka hur Svidrigajlov inte skadar Dunja, utan viker för hennes 

styrka. Hur han inte bara vill hjälpa Dunja utan hur han är beredd att ge Sonja och de andra 

barnen Marmeladov pengarna då han inte får skänka dem till henne. Dessutom så sörjer han 

även för Katarina Marmeladovas begravning.

   Svidrigajlov blir på så sätt agent åt Raskolnikovs mest förträngda begär, vilket kommer 

fram tydligt då Svidrigajlov citerar Raskolnikovs egna ord som argument för hans 

välgörenhetshandlingar,
Är det alldeles omöjligt för er att tro på att jag gör det av vanlig mänsklighet?
Trots allt var hon ju ingen ”lus” (och han pekade bort mot hörnet där den
avlidna låg) som vissa gamla ockrarkärringar. Nå, håll med om det! Och ”borde
Luzjin få leva och göra sina skurkstreck eller är det hon, Katarina Marmeladova,
som borde dö”? Och om jag inte hjälper dem så skulle ju ”Polja gå samma väg”
som Sonja… […] 
– Hur…hur kan ni veta det? viskade [Raskolnikov] nästan 
andlöst. 
– Jag bor ju här bakom väggen […] Jag bor granne [med Sonja.]
 (s 502-03) 

    I Owe Wikströms undersökning får Svidrigajlov mycket sparsamt utrymme och omnämns 

egentligen bara som ”den oberäkneliga och onde” i en kort sammanfattning av romanens 

händelseförlopp.41 Sonja får desto mer utrymme och tolkas som Raskolnikovs motsats, hans 

känsla och religion, ”den del av sig själv som han mest saknar och som därför omedvetet 

tränger sig på”.42 På så vis förkroppsligar Sonja det okända vilket jag alltså ser som jagets 

mörker, det som är förträngt inom Raskolnikov, vilket Svidrigajlov i sin tur agerar ut. Sonja 

är ödmjukhet, medlidande, och omtanke i sig själv men har inte möjlighet att omforma det till 

handling, och det är alltså det Svidrigajlov gör åt Sonja och för Raskolnikov. Svidrigajlov är 

handlingen som måste bli Raskolnikovs egen, och för att det ska ske måste Svidrigajlov själv 

ta sitt liv.

   Pelikan Straus har skarpsinnigt uppmärksammat att den tyngd som faller över Raskolnikov 

då han får beskedet om Svidrigajlovs självmord är en spegelvänd bild av den tyngd som lyfter 

40  Dostojevskij, Brott och straff, s 341, 454-56.                                                                                                  
41  Wikström, Raskolnikov, om den kluvnes väg mot helhet I Dostojevskijs Brott och straff, s 50.
42  Ibid., s 76, 100, 85.
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från Svidrigajlovs hjärta då han känslomässigt besegrats av Dunja.43 Skillnaden mellan min 

och Pelikan Straus tolkning är att då hon uppfattar denna tyngd som ”The weight of sexual 

crises”, en sexuell kris helt frånkopplad från varje form av frihet och makt, så tolkar jag denna 

tyngd som handlingens tyngd, förmågan att utföra ödmjuka handlingar trots att man brottas 

med ondskefulla tankar.44

   

3.2 Manliga och kvinnliga brott och straff inom den patriarkala normen

   Även om Svidrigajlov och Bertha liknar varandra i utagerandet av huvudpersonens djupt 

underliggande begär, så skiljer de sig ändå avsevärt i sin samhällssituation och placering i 

romanerna.

   Svidrigajlov är till skillnad från Bertha fri på ett rent kroppsligt plan och bunden på ett 

känslomässigt, det vill säga han är fri från äktenskapet till sin hustru som är död men ofri i sin 

saknad till henne. Raskolnikov påpekar ”brutalt”, ”Jag har hört att ni blivit av med henne”, 

men konstaterar en stund senare, ”Ni verkar sakna Marfa Petrovna?”, och Svidrigajlov 

förklarar att hon fortfarande ”spökar” för honom.45 Svidrigajlov har alltså ”blivit av” med sin 

fru rent materiellt men emotionellt existerar hon fortfarande.

   Bertha är istället bunden på ett kroppsligt plan men fri på ett känslomässigt, och också det är 

en äktenskapsfråga. Mr Rochester, hennes make förklarar, 

Jag var glad när jag äntligen fick henne till Thornfield och fick henne säkert 
placerad i det där rummet på tredje våningen, där hon nu i tio år har gjort den 
inre lönnkammaren till en vilddjurshåla, en trollkula. Det var inte så lätt att 
finna en skötare åt henne eftersom det måste vara någon vars tystnad jag kunde 
lita fullständigt på. Vid sina anfall kunde hon säkert avslöja min hemlighet.
(s 356-57)

Berthas make finner det alltså nödvändigt att kroppsligen låsa in henne då det finns risk för att 

hon skulle ta sig alltför stora känslomässiga friheter och avslöja honom. 

  I betraktandet av både Svidrigajlovs och Berthas situation tycks det mig bekräftat att allt för 

stora friheter som går till överdrift, kroppsliga så väl som känslomässiga, leder till galenskap. 

Det underliga är att samhället med större lätthet tycks kunna straffa kvinnor som tar sig för 

stora känslomässiga friheter gentemot män, ”Vid sina anfall kunde hon säkert avslöja min 

hemlighet”, säger ju Berthas make som argument för att hålla henne inlåst. Medan det tycks 

vara svårare att straffa män som tar sig för stora kroppsliga friheter gentemot kvinnor. 

43  Pelikan Straus,”“Why did I say Women!´?” Raskolnikov Reimagined”, s 63-64.                                         
44  Ibid., s 64.
45  Dostojevskij, Brott och straff, s 330, 335.
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Svidrigajlov bekräftar den senare ståndpunkten då han säger ”- våldtäkt är mycket svårt att 

bevisa, fröken Dunja”.46 

   Hela den sortens skilda problematik tycks också vara ett genomgående tema i romanerna. I 

Brott och straff gestaltas svårigheten att straffas för brott mot den kvinnliga kroppen vilket 

Raskolnikov bevisar då han romanen igenom tampas med sin känsla av skuld och ”överdrivna 

frihet” som följd på hans aggressiva handling mot två kvinnors kroppar.

   Wikström skriver om ambivalensen inom Raskolnikov, ”rädslan för att bli upptäckt plus 

önskan att bli upptäckt, kombinerad med en stark skuldkänsla”, vilket alltså plågar 

Raskolnikov när han inte blir upptäckt.47 

  Häri ligger en väsentlig skillnad mellan Janes problematik och Raskolnikovs. I motsats till 

Raskolnikovs problematik tampas Jane med omgivningens lätthet att straffa henne för sitt 

”obehärskade humör”, vilket är en reaktion på det känslomässiga och kroppsliga våld hon 

utsatts för.48 Stunden efter att hon drabbats av ”raseri” gentemot sin angripare och slagit 

tillbaka meddelar genast mrs Reed, ” – Ta henne till röda kammaren och lås in henne där”.49

Skillnaden ligger alltså i att medan Raskolnikov själv måste erkänna sitt brott för att straffas 

av samhället så straffas Jane omedelbart och utan betänklighet. Orsaken har sin naturliga 

förklaring och ligger i hur samhället är uppbyggd efter en patriarkal norm. 

   Gilbert och Gubar förklarar att kvinnor som mrs Reed bland många andra kvinnor i Jane 

Eyre är styrda och undergivna män och visar hur den röda kammaren är en symbol för det 

patriarkala samhället, inte minst eftersom det var där som mr Reed stod lik.50

   Pelikan Straus visar också i fråga om Brott och straffs konstruktion hur det patriarkala 

hierarkisystemet i romanen präglar alla romanens karaktärer negativt.51 

   Ingen av nämnda forskare lägger dock märke till hur patriarkatet bemöter dessa olika sorters 

brott huvudkaraktären utför och erfar. Romanerna bevisar tillsammans hur minsta hot mot 

patriarkatet bör straffas, medan våld gentemot kvinnor kan ses mellan samhällets fingrar 

såtillvida personen inte själv tar på sig skulden och erkänner sig själv som mördare. Det hela 

gestaltas också tydligare genom huvudkaraktärernas dubbelgångare. Bertha, beskylld för 

känslomässig störning som yttrar sig i aggressivitet gentemot sin man, straffas genom 

fångenskap, medan Svidrigajlov som beskylls för kroppsligt våld mot kvinnor, straffas genom 

en känslomässig isolering vilket yttrar sig i hur han hemsöks av sin döda hustru.

46  Ibid., s 569.                                                                                                                                                      
47  Wikström, Raskolnikov, om den kluvnes väg mot helhet I Dostojevskijs Brott och straff, s 85.
48  Brontë, Jane Eyre, s 10.
49  Ibid.
50  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 340.
51  Pelikan Straus,”“Why did I say Women!´?” Raskolnikov Reimagined”, s 59.                                               
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Patriarkatet går med andra ord strängt åt Bertha i fråga om bestraffning medan det låter 

Svidrigajlov passera tillsynes obemärkt.

   

3.3 Patriarkatets manliga respektive kvinnliga ideal avslöjas

Det är intressant att se hur olika dubbelgångarnas utseenden beskrivs, frågan är om det finns 

någon förklaring eller något samband med den skilda problematik romanerna gestaltar.
Svidrigajlov:

Det var ett egendomligt ansikte som liknade en ansiktsmask: vitt, rödkindat, 
med röda, djupröda läppar och ljusblont skägg; det blonda håret var alltjämt 
ganska tjockt. Hans ögon verkade en aning för blå och blicken var alltför tung 
och fixerad. Det fanns någonting mycket motbjudande i detta vackra och med 
tanke på hans ålder utomordentligt ungdomliga ansikte. (Brott och straff s 540)

Bertha:

Det såg ut som en kvinna, […] lång och kraftig, med tjockt mörkt hår som hängde 
långt ner på ryggen. […] [Ansiktet] var vilt och onaturligt mörkt. Jag önskar 
jag kunde glömma de rullande ögonen och de svarta uppsvällda dragen! […] 
Läpparna var svullna och mörka, pannan rynkad, de svarta ögonbrynen uppdragna 
ovanför de blodsprängda ögonen.” ( Jane Eyre s 327)

Svidrigajlovs ansikte är ungdomligt, rödrosigt, och ger ett välmående och vackert intryck 

samtidigt som det finns något motbjudande i det, medan Berthas ansikte är rynkat, uppsvällt, 

och ger ett enbart sjukt och skrämmande intryck. Sammanfattningsvis är Svidrigajlovs ansikte 

vitt, rent, och kallt, medan Berthas är svart, osunt, och hett. 

   Frågan är med vilka ögon Raskolnikov betraktar Svidrigajlov och med vilka ögon Jane 

betraktar Bertha. Är det deras egen individuella uppfattning som talar eller är det samhällets 

manliga och kvinnliga ideal som de dömer utefter? 

   Wikström och Pelikan Straus får mig att förstå, i fråga om Raskolnikov, hur varken det 

förstnämnda eller det sistnämnda är fallet. Wikström poängterar ju redan i sin titel hur 

Raskolnikovs utveckling går från kluven människa till hel. En alldeles egen individuell 

uppfattning kan därmed inte existera då Raskolnikov i betraktelseögonblicket ännu inte tagit 

emot den nödvändiga helhetssymbolen.52 Pelikan Straus bekräftar också hur Raskolnikov är 

oförmögen att betrakta verkligheten helt självständigt eftersom han ännu inte uppnått det mål 

hon menar att Dostojevskij eftersträvar genom Raskolnikov, en ny typ av manlighet.53

  Båda forskarna förklarar alltså Raskolnikov som en ännu ofullständig individ, det finns 

därmed en ambivalens i Raskolnikovs betraktelse då han förklarar Svidrigajlov både som 

motbjudande och vacker. 

52  Wikström, Raskolnikov, om den kluvnes väg mot helhet I Dostojevskijs Brott och straff, s 114.
53  Pelikan Straus,”“Why did I say Women!´?” Raskolnikov Reimagined”, s 56.                                               
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   Raskolnikov är präglad av samhällets manliga idealbild som Svidrigajlov i sin offentliga 

roll så väl gestaltar genom sina utläggningar om diverse värnlösa kvinnor han förfört, men 

Raskolnikov påverkas också av sin personliga uppfattning som han upplevt ensam med

Svidrigajlov där han bevisat att han är i stånd till ädla handlingar utan onda baktankar. 

Därmed är Svidrigajlov i Raskolnikovs ögon både vacker och motbjudande, kylig och varm 

på en och samma gång. På så vis har han styrkan att släcka samhällets ”fruktansvärda hetta” 

som besvärade Raskolnikov på samma vis som det manliga Napoleon-idealet.

  Även Jane är präglad av mannens (samhällets) kvinnliga ideal då hon betraktar och beskriver 

Bertha, men till skillnad från Svidrigajlov ryms i hennes ansikte inte något spår av skönhet. 

Gilbert och Gubar menar att Janes olikhet med det kvinnliga idealet har plågat henne sen 

dagarna på Gateshead, ”For how is a poor, plain governess to contend with a society that 

rewards beauty and style?”.54 Allra tydligast plågar det henne i Blanche Ingrams gestalt, den 

vackra och rika kvinna som det ryktas om att mr Rochester ska gifta sig med,

Du, sade jag till mig själv, föremål för mr Rochesters känslor? Skulle du ha 
förutsättningar att tilltala honom? Skulle du ha någon som helst betydelse för 
honom? Fy, denna dårskap är motbjudande! […] Hör alltså din dom, Jane Eyre. 
I morgon skall du ställa spegeln framför dig och göra en kritteckning av dig 
själv, naturtroget, utan att släta över några brister. […] Skriv därunder: 
”Porträtt av guvernant; fattig, ful och ensamstående.”
Ta sedan en slät elfenbensbit […] Dra upp konturen till det mest förtjusande
 ansikte du kan föreställa dig, och färglägg det i de mjukaste nyanser efter den 
beskrivning som mrs Fairfax gav av Blanche Ingram. Kom ihåg de korpsvarta 
lockarna, de orientaliska ögonen […] Föreställ dig de nobla och harmoniska 
linjerna, den grekiska halsen och barmen, låt den bländvita runda armen synas 
och den späda handen. […] Ge bilden titeln ”Blanche, en fulländad dam av värld”. 
(s 182- 83)

Då Jane genomgår denna förödmjukande handling för att få kontroll över känslorna till en 

kärlek hon finner omöjlig, använder hon inte en verklig gestalt att avbilda utan en bild 

förmedlad av någon annan. Det är med andra ord inte realism, verklighet, utan dröm, illusion, 

precis som ett ideal inte existerar i verkliga livet. Janes titel på det orealistiska porträttet har 

namnet, ”Blanche, en fulländad dam av värld”, precis som världen, samhället, bygger upp 

orealistiska bilder för människan att eftersträva. 

   Denna idealbild degenererar också i det verkliga mötet med Blanche Ingram, ”[v]ad 

beträffar figuren motsvarade hon punkt för punkt både min bild och mrs Fairfax beskrivning”, 

54  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 350.
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”men ansiktet?”, funderar Jane.55 Ansiktet uttrycker ”sarkasm” och ”högmod”, och hon driver 

elakt med människor av mindre vetande, konstaterar Jane.56

   Blanche Ingram, det kvinnliga idealet, är intressant nog sammanflätat med Bertha trots att 

den bild Jane ger av Bertha inte skönjer några spår av likhet. Men deras likhet bekräftas av mr 

Rochester då han vill urskulda sig i äktenskapet till Bertha genom att förklara att hon tidigare 

varit en skönhet av ”samma typ som Blanche Ingram: lång, mörk och ståtlig”, och vidare, 

”Jag visste inte om det fanns något som helst gott i hennes karaktär […] – och så gifte jag mig 

med henne”.57 Förblindad av det kvinnliga idealet, det kroppsligt kvinnliga idealet, begick mr 

Rochester ett ödesdigert misstag då han ännu inte förstod betydelsen av inre skönhet. 

   Gilbert och Gubar uppfattar jämförelsen mellan denna Blanche Ingram- skönhet och Bertha 

utifrån tidigare forskares uppfattningar, att Bertha är ett exempel på hur Jane inte bör vara och 

slår ihop det med sin dubbelgångstolkning, att medan hon agerar ut Janes begär samtidigt lär 

Jane en läxa.58 

   Jag ligger nära Gilbert och Gubars tolkning men önskar förtydliga den genom en enkel 

slutsats. Denna slutsats får mark under fötterna av litteraturforskaren Birgitta Svanberg då hon 

skriver att Bertha är ”som en omvänd spegelbild av viktorianismens dygdiga änglakvinna”.59 

Min slutsats lyder därmed att Bertha representerar det kvinnliga idealets bluff. 

    Vad Jane ser i betraktelsen av Bertha är just det kvinnliga idealet såsom det i verkligheten 

kan urarta, precis som Raskolnikov anar i betraktelsen av Svidrigajlovs ansikte att det manliga 

idealet inte existerar, att det finns två sidor av samma mynt och att ingen människa i sig själv 

kan förkroppsliga idealet utan att dess skrämmande baksida hinner ikapp. 

   Precis som Svidrigajlovs funktion som det manligas förmåga att stilla ”samhällets hetta”, så 

har även Bertha en funktion som hettan inom Jane vilken kan släcka ”samhällets kyla”. Detta 

gestaltas vid ett av Janes möten med den kyliga S:t John Rivers,

- [j]ag har förvarnat er om att jag är en envis man, svarade han, svår att övertala.
- Och jag är en envis kvinna, omöjlig att avfärda. – Och jag är kylig, fortsatte han,
jag låter mig inte påverkas av hetsighet. – Men jag är het, och elden smälter isen. 
Brasan där har fått all snön på er kappa att smälta och rinna ner så att mitt golv 
blivit en sörjig gata. (s 445)

   Tack vare dessa extrema karaktärer som Bertha och Svidrigajlov, vilka båda två har en 

mystisk och hemlighetsfull plats i romanerna, kan huvudkaraktärerna Jane och Raskolnikovs 

55  Brontë, Jane Eyre, s 196
56  Ibid., samt s 197.                                                                                                                                              
57  Brontë, Jane Eyre, s 352
58  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 361.
59  Svanberg, Jane Eyre, en oregerlig ande, Efterskrift som ingår i:
 Brontë, Jane Eyre, s 536.
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allra mest förbjudna (hemliga) begär utageras, i citatet ovan ser vi hur Jane redan har tillägnat 

sig något av Berthas intensiva glöd.60 

   Baksidan av samhällets extrema ideal uppfyller kvinnan och mannens hemliga önskan om 

en helt ny tillvaro. Bertha leder Jane till den rätta vägen, bort från Thornfield som 

representerar manligt överläge och kvinnligt underläge dels genom Janes sociala ställning 

som anställd av mr Rochester och dels genom Berthas fångenskap i sin makes hus.

 

   Svidrigajlov leder Raskolnikov på den rätta vägen genom att visa att en så ”förskräcklig 

typ” som han själv kan bo vägg i vägg med den goda, Sonja, att så att säga ”onda” människor 

kan utföra goda handlingar vilket är en slags skruvad spegelbild av berättelsen om Lasarus 

som dör men återföds, en väg Raskolnikov också måste vandra.

   Wikström menar att då Raskolnikov hör Sonja läsa om Lasarus uppståndelse så är det som 

om han identifierar sig med det döda som kan få liv, Wikström skriver, ”[m]en i Självets 

arketyp finns liv och återupprättandet kan ske genom medlidandet, representerat genom 

Animan Sonja”.61 Men bekännelsen kan bara äga rum genom att grundsymbolen, korset, 

gestaltas i romanen, konstaterar Wikström.62 

   Fixeringen vid det religiösa i Wikströms undersökning gör att han missar väsentliga detaljer 

som är helt avgörande för Raskolnikovs bekännelse. Sonja, som jag tidigare visat, är 

medlidsam av naturen och visar det genom ömma känslor för alla människor, men 

Svidrigajlov utför en medlidsam handling vilket som sagt är helt avgörande för att 

Raskolnikov ska kunna återuppstå till en ny man. 

   Det Pelikan Straus menar att Dostojevskij vill framkalla i sitt verk, ”[a] new version of a 

masculintity that will escape violence but resist impotence”, kan inte ske genom identifikation 

med en kvinna, utan endast genom det kvinnliga uttrycket i en mans gestalt, det manliga 

idealets extrema motsats i en och samma skepnad vilket Svidrigajlov förkroppsligar.63 

   

3.4 Övertagandet av den nödvändiga handlingen inom jaget

Avslutningsvis kan vi konstatera hur de handlingar dubbelgångarna utför åt huvudkaraktären 

slutligen måste övertas och omformas i dennes inre, och i fråga om den saken är romanerna 

helt i överensstämmelse trots att uttrycken skiljer sig. Svidrigajlov måste ta sitt liv, så att de 

goda handlingar Raskolnikov sett honom utföra kan övertas av honom själv genom att 

60  Ibid., s 348. Samt: 
Pelikan Straus,”“Why did I say Women!´?” Raskolnikov Reimagined”, s 62.                                                     
61  Wikström, Raskolnikov, om den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och straff, s 103
62  Ibid., s 104.
63  Pelikan Straus,”“Why did I say Women!´?” Raskolnikov Reimagined”, s 64.                                               
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omvandlas i kärlek till det goda Svidrigajlov utfört vilket representeras av Sonja, därmed kan 

dubbelgångaren sluta förfölja honom. Även Bertha måste ta sitt liv, så att de onda handlingar 

som behöver göras för det goda syftets skull kan övertas och omvandlas i kärlek till det onda 

och goda som Bertha utfört vilket också det är förbundet med Janes kärlek till mr Rochester. 

När det skett kan även Janes dubbelgångare, Bertha, lämna henne ifred. 

   Det förstnämnda argumentet har redan förklarats tillräckligt i föregående kapitel, men det 

sistnämnda stycket tycks vara i behov av några klargöranden. 

   Bertha måste alltså ta sitt liv, utplåna sig själv och samtidigt utplåna det patriarkala 

Thornfield genom att sätta det i brand för att Janes utveckling ska fortgå. I processen måste 

också patriarkatets herre komma till fysisk skada för att han istället, som Gilbert och Gubar 

påtalar, ska tvingas hämta styrka ”from within him self” (Min kursiv).64 

   Jane måste i sin tur finna tillfredställelse i denna omvandling av mr Rochester så att de 

tillsammans kan mötas själsligen. Mr Rochester säger,

- Jag är som den gamla kastanjen på Thornfield som blixten slog ner i, sade
han efter en stund. Och med vilken rätt skulle en sådan ruin kunna be en
knoppande kaprifol att skyla dess förfall med sin unga grönska?
 - Ni är ingen ruin, sir – ni är inget åskfällt träd, ni är frisk och grönskande. (s 515-16)

   

 Inom mr Rochester finns det inte längre något ”fult behov” av överläge, utan ”fulheten” har 

istället flyttat till hans yttre skal vilket Jane i detta citat bekräftar inte är av någon betydelse.  

  Bertha har genomfört både en ond och en god handling då hon tänt eld på Thornfield. Ond 

och god av samma orsak, det vill säga att hon har riskerat en människas liv. Brontë tycks vilja 

visa genom Bertha att något ont även kan bära med sig något gott och därmed också hur 

riskerandet av ett fattigt liv kan vara förutsättningen för ett rikt.

   Gilbert och Gubar påpekar hur Ferndean, dit mr Rochester rymt med sitt öde, påminner om 

skolan Jane där gick som liten, för precis som där är Ferndean gammalt och förfallet och 

placerat i den djupaste skog.65 Mr Rochester tvingas alltså erfara något liknande som Jane 

upplevt, och de byter på så vis roller, då Jane får vara hans ledsagare genom livet istället för 

tvärtom. Det hela ser jag skildras genom ett enkelt utbyte av föremål,

– Mr Rochester, jag märker nu att solen står lågt på himlen, och Pilot har
faktiskt gått hem för att äta. Får jag titta på er klocka.
– Fäst den vid ditt skärp, Jane, och låt den sitta där, jag har ingen användning 
för den. (s 517.)

64  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 369.
65  Ibid., s 369.                                                                                                                                                      

25



   Den slutliga omvandling och kärleksförening som sker i både Brott och straff och Jane Eyre 

tillhör egentligen ett enskilt kapitel och kommer att förklaras mer ingående där. Anledningen 

att det ännu inte är dags för denna förening är för att vägen dit är lång att gå och kräver att 

jaget identifierat sig med en tydlig symbol som förmår jämna ut skillnaden mellan subjektet 

och dess kärleksobjekt.  

   Genom detta kapitel förstås huvudkaraktärernas djupaste begär, varifrån detta begär uttrycks 

samt hur det ser ut och vad det kan tänkas stå för. Dessa olika begär kommer att visa sig ha en 

direkt koppling till de skilda symboler som återkommer kring huvudkaraktären i vardera 

romanen, vilket kommer att hjälpa denne i tillägnandet av en ny tillvaro och samhällsposition. 

 

4.0 Identifikation med den befriande symbolen

4.1 Identifikationen med den ihjälslagna märren

   Strax innan Raskolnikov beslutar sig för att mörda pantlånerskan förs han genom 

drömmarnas rike tillbaka till sin barndom och upphämtar där ett motiv som kommer att bli 

avgörande för hans tillägnande av ett nytt jag, eller en ny sorts manlighet för att använda 

Pelikan Straus ord.66

   I drömmen bevittnar han hur en stackars ”ljusbrun bondmärr” blir ihjälslagen av sin ägare 

och hur han själv i förtvivlan och medlidande springer fram och omfamnar hästen samt i 

raseri kastar sig över den skyldige ”med sina små knytnävar” .67 

   Pelikan Straus förklarar skarpsinnigt hur drömmen skildrar ett slags man-slår-kvinna- tema 

som återkommer romanen igenom och som slutligen måste kastas om inom alla relationer 

mellan kvinnor och män, exempelvis så kommer Raskolnikovs våld mot pantlånerskan senare 

att kastas om i Raskolnikovs andra dröm, då hon istället för att dö under hans slag bara 

skrattar allt högre.68 Men omkastningen sker stegvis och likaså identifikationen med den 

ihjälslagna märren och kvinnorna som Pelikan Straus förklarar som nödvändig för 

Raskolnikovs utveckling.69 

   Raskolnikovs uppvaknande ur drömmen ser jag även som ett slags uppvaknande från barn 

till vuxen, från pojke till man och här blir det tydligt hur Raskolnikov måste fatta ett beslut,

66  Pelikan Straus, ”Why did I say Women!´? Raskolnikov Reimagined”, s 54, 64.
67  Dostojevskij, Brott och straff, s 68, 72.
68  Pelikan Straus ,”Why did I say Women!´? Raskolnikov Reimagined”, s 56.
69  Ibid.
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”- plötsligt var allt definitivt avgjort”, konstaterar berättaren.70 Raskolnikov tycks plötsligt 

inse hur han måste välja manlighet för att bli man, inte pojkaktighet, vilket i det här fallet 

innebär även våldsamhet, istället för ödmjukhet, mot den kvinnliga kroppen. 

Men inte långt efter mordet börjar igenkännandet och omkastning göra sig gällande. Första 

gången sker då han själv får erfara ett piskrapp över ryggen samt ta emot någons 

medlidande.71 Andra gången sker då han ”igenkänner” herr Marmeladov på marken alldeles 

vanställd efter att ha blivit överkörd av två hästar, trots att kusken ropat åt honom tre gånger 

att flytta på sig.72

   Pelikan Straus läser händelsen som om den stackars ihjälslagna märren (offret, kvinnan) 

hämnas på sin ägare (mördaren, mannen) i Raskolnikovs dröm.73 

   Jag önskar vidga tolkningen genom en kort tillbakablick. Marmeladov, har jag visat, var den 

första representanten för det patriarkala samhällets man även om han var en fördärvad sådan, 

och han erbjöd Raskolnikov en skildring av relationen mellan man och kvinna. Raskolnikov 

ser av Marmeladovs berättelse att mannen alltid har sista ordet, och eftersom Raskolnikov 

också vill vara man innebär det att även han måste få sista ordet i ”sin affär” med 

pantlånerskan. Denna tragiska händelse som drabbar Marmeladov har alltså till stor del att 

göra med Raskolnikov själv vilket demonstreras genom den liknande händelse han själv höll 

på att falla offer för. Händelsen då Raskolnikov blev piskad av en kusk efter att denne redan 

hade ”ropat tre-fyra gånger” speglar hur kusken som kört över Marmeladov förtvivlat 

förklarar hur han ”ropade till honom först en gång och sen en gång till och sen en tredje 

gång”.74 Raskolnikov förklarar hur ”[h]an var ovanligt upprörd” vilket jag ser som ett tecken 

på Raskolnikovs angelägenhet att rädda denna samhällets man för sin egen nyss tillägnade 

manlighets skull.75 Herr Marmeladov kan dock inte räddas och inte heller den typen av 

manlighet han står för.

   Tredje gången detta tema man-slår-kvinna ger sig tillkänna är i mötet med Svidrigajlov, då 

Svidrigajlov förklarar hur han slagit sin fru ”ett par gånger med ridpiskan”.76 Det framgår 

tydligt att Svidrigajlov vill poängtera likheter mellan Raskolnikov och honom själv, även om 

han omöjligtvis (vid detta första möte) kan veta hur lika de verkligen är i känslor och 

handlingar. Svidrigajlovs och Raskolnikovs dialog lyder:

70  Dostojevskij, Brott och straff, s 76.
71  Ibid., 135.
72  Ibid., 206, 207.
73  Pelikan Straus,”Why did I say Women!´? Raskolnikov Reimagined”, s 56.                                                    
74  Dostojevskij, Brott och straff, s 135, 206.
75  Ibid., 206.
76  Ibid., 331.
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[–] Ja, sade jag inte att vi har någonting gemensamt?– Det har ni verkligen aldrig 
sagt! svarade Raskolnikov skarpt. – Inte? – Nej! – Det hade jag för mig. […] 
Jag vet inte varför, men jag tycker det finns någonting hos er som liknar mig. ( s 336)

Svidrigajlov och Raskolnikovs likhet ligger i kärleken till Raskolnikovs syster Dunja, och den 

våldsamma handling den kärleken har framkallat. Raskolnikov vill hjälpa sin syster genom att 

mörda och råna pantlånerskan och Svidrigajlov vill vinna Dunjas hjärta genom att förnedra 

sin hustru så att han slutligen kan bli av med henne, ”plötsligt föll de där båda piskrappen 

över henne som manna från himlen!... Det första hon gjorde var att säga till om att vagnen 

skulle spännas för”, förklarar Svidrigajlov.77

   Raskolnikovs motvilja att jämföras med Svidrigajlov kan förklaras genom Pelikan Straus 

tolkning om hur Raskolnikov begår brott av princip medan Svidrigajlov ”begår” brott driven 

av sin sexualitet.78 Vad Raskolnikov därmed kan tänkas finna motbjudande är anspelningen

på att hans förhållande till sin syster skulle vara av incestuöst slag, men han kommer ändå att 

tvingas inse att vilket våld det än handlar om så kan det ändå aldrig rättfärdigas.

   Deras grundläggande likhet i kärleksobjekt och våldsamhet kommer slutligen att kastas om i 

närheten till Sonja. Svidrigajlov bor granne med Sonja och Raskolnikov blir känslomässigt 

bunden till henne då hans behov efter att bekänna sitt brott trycker på. Det är också i kapitlet 

där Raskolnikov erkänner sig själv som mördare inför Sonja som vändpunkten sker, vilket 

gestaltas genom Svidrigajlovs välgörenhetshandling gentemot flera kvinnor och Katarina 

Marmeladovas utrop, ”Hästen är ihjälriden!”79

   Från och med detta kapitel ser jag hur Raskolnikov börjar sin färd nedåt, mot jorden, mot 

kvinnlighet och lidande, vilket endast kan ske genom att Sonja placeras ett steg upp på 

samhällsstegen tack vare Svidrigajlovs gåva som räddar henne från prostitutionen, och genom 

att Svidrigajlov själv tar sitt liv. Svidrigajlovs goda handlingar måste därmed övertas av 

Raskolnikov, och det onda, (inom Raskolnikov) som Svidrigajlov karaktärsmässigt 

demonstrerat, utplånas. 

   Därmed tvingas Raskolnikov gestalta bilden av den plågade märren vilket allra tydligast 

sker då han på Sonjas inrådan faller på knä mitt på torget. Hästen som ”störtar till marken som 

om hennes fyra ben hade klippts av samtidigt” påminner om scenen på torget vilket ”drabbade 

[Raskolnikov] som ett anfall […] och med ens föll han till marken”.80

77  Dostojevskij, Brott och straff, s 331.
78  Pelikan Straus, ”“Why did I say Women!´?” Raskolnikov Reimagined”, s 58.                                              
79  Dostojevskij, Brott och straff, s 501.
80  Ibid., s 72, 604.
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    Även identifikationen med barnet inom honom är av betydelse i hans väg mot bekännelsen, 

och innebär att det resonemang jag uppfattade hos honom före mordet är på väg att 

förändras.81 Att bli man behöver inte betyda ett avfärdande av de känslor han hade som pojke 

inser han nu, om inte direkt så i alla fall indirekt, vilket skildras strax innan han faller mot 

marken. Meningen lyder: ”Allting inom honom mildrades och tårarna började strömma”, 

vilket är ett svar på hans tidigare känslor inför märren i hans dröm då ”han har hjärtat i 

halsgropen och tårarna strömmar”.82 Skillnaden mellan mannens känslor och pojkens är att 

känslorna är milda istället för förtvivlade, vilket kan bero på den erfarenhet och insikt 

Raskolnikov har tillägnat sig som vuxen.

   Men ytterligare några händelser som kräver en kort redogörelse måste ske innan han går 

mot bekännelsen.

   Den fruktansvärda hetta som besvärade Raskolnikov då han vandrade mot sitt brott för nio 

månader sedan, mildras samma natt som Svidrigajlov tar sitt liv av ett häftigt regnoväder, och 

besvärar inte längre Raskolnikov då han dagen därpå besöker sin mor.83

   ”- Jag råkade ut för regnet igår, mamma…, började Raskolnikov”, och han ber henne sedan 

välsigna honom, de sammansluts i en omfamning och då barnet (Raskolnikov) skiljs från sin 

mor påminner det om en slags återfödelse, precis som de nio månader av börda Raskolnikov 

(och modern) genomgått.84 

   Likaså omfamnas han av sin syster, tar på sig Sonjas kors och går ut i skymningen för att 

kyssa jorden ”eftersom [han] har syndat mot den”.85 Härmed har han genom modern 

accepterat återfödelsen, försonats med kvinnan, tagit emot helheten i sig själv och mött det 

okända med kärlek, vilket alltså sker symboliskt med en enda gest då Raskolnikov kysser 

jorden.86

4.2 Identifikationen med fågeln som övervinner alla hinder

   Forskningen är mycket sparsam vad gäller den symbol som jag ser är av avgörande 

betydelse för Janes utveckling mot en kvinnlighet som hon kan leva med. Kanske har den 

förbisetts eftersom den i viss mån är sammanlänkad med Janes dubbelgångare Bertha, som de 

81  Erixon, Någon besökte min själ, Dostojevskijs andliga resa, s 224.
82  Dostojevskij, Brott och straff, s 604, 71.                                                                                                         
83  Dostojevskij, Brott och straff, s 615 (Raskolnikov har ”suttit inspärrad i nio månader” och ”Det är nästan ett 

och ett halvt år sedan han begick sitt brott”), s 589.
84  Ibid., s 593.
85  Ibid., s 596, 599, 601, 604.
86  Wikström, Raskolnikov, om den kluvnes väg mot helhet I Dostojevskijs Brott och straff, s 113 (talar om 

korset (eller Mandalan (Jungs uttryck)) som en symbol för helheten inom jaget)
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betydelsefulla forskarna Gilbert och Gubar använder som ett slags ledmotiv för hela deras 

undersökning, The Madwoman in the Attic. Genom deras fokus på Berthas 

personlighetsbeteende och handlingar, som en kompensation för den stillsamma och 

ordentliga Jane, missar de symbolen som förtydligar och möjliggör dess syfte.87 

    I studerandet av hur symbolen uppkommer vid avgörande händelser i Janes barndom på 

Gateshead förstås dess betydelse också i det större dramat som kommer att utspela sig senare i 

romanen, vilket är ett resonemang i enlighet med Gilbert och Gubars ståndpunkt om hur ”the 

little drama enacted on ‘that day’ which opens Jane Eyre is in itself a paradigm of the larger 

drama that occupies the entire book”.88

   Första gången denna symbol ger sig till känna är då Jane sitter uppkrupen i fönstersmygen 

”lycklig [t]” studerande boken ”History of British Birds”.89 Detta är Janes första möte med 

fåglarna, i det här fallet sjöfåglar som håller till vid ”‘ensliga klipputsprång’ som bebos endast 

av dem” långt uppe i norden.90 Dessa fåglar menar jag är en symbol för trotsandet av 

”naturen” och för hur man kan överleva på en obehaglig plats bara man är av samma ”art”. 

   Detta är just vad Jane kommer att erfara (och är kanske även det som driver henne) då hon 

måste gå emot samhällets och den bestämda kvinnlighetens natur, först på Gateshead och 

sedan utförligare beskrivet på Thornfield (som för övrigt är omringat av fåglar och deras bon), 

för att slutligen överleva tillsammans med sina likar, hennes kvinnliga kusiner och den 

omvända mr Rochester. 

   Då hon fördjupar sig i denna bok är det som om hon ser en möjlighet i ”omöjligheten” i 

hennes tillvaro och kanske är det därför som hon plötsligt vågar trotsa den lilla patriarken, 

John Reed. Jane förklarar, ”Jag kämpade emot hela vägen. Det var nytt för mig”, och då hon 

blivit inlåst i den röda kammaren upplever hon hur, ”öronen fylldes av ett ljud som jag 

uppfattade som vingbrus”.91 

Här kopplar Gilbert och Gubar samman Janes upplevelse med galenskap och ”the dangerous 

double” som i sin tur kopplas samman med Bertha, vilken de ser som den arga och vildsinta 

sidan av Jane.92 

   Jag har tidigare visat hur jag sympatiserar med deras tolkning av Bertha som agent åt Janes 

begär, men här blir det tydligt att detta begär inte bara handlar om aggressivitet och 

förstörelse (även om det uttrycks så av Bertha och av Jane som liten flicka) utan i allra högsta 

87  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s xi.
88  Ibid., 341.
89  Brontë, Jane Eyre, s 6, 7.                                                                                                                                 
90  Brontë, Jane Eyre, s 6.
91  Brontë, Jane Eyre, s 11, 17.
92  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 343, 360.
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grad handlar om frihet som övervinner alla hinder. Tydligare blir det om man tittar på Berthas 

namn. Gilbert och Gubar gör flera tolkningar om vad de olika namnen i romanen kan betyda, 

men om Bertha lämnas saken osagd. Jag menar att namnet Bertha, för det första är nära 

sammankopplat med ordet ”birth” och för det andra hur kombinationen ”bird” och ”heart” i 

femininum tycks viska om hennes namn och betydelse i romanen. 

   Janes utveckling skildrar också vid två tillfällen en slags födelse, första gången efter att hon 

vaknat upp ur ”medvetslöshetens mörker” och andra gången efter att hon ”[sjunkit] ner på den 

våta trappan” utanför Marsh End, blivit liggande ”orörlig” i tre dygn för att slutligen på den 

fjärde dagen börja ”tala [och] röra” sig igen.93

   Det vingbrus Jane hörde i röda kammaren tycks på något vis ha lyft henne eftersom hon 

vågar trotsa mrs Reed trots den skrämmande upplevelse hon nyss erfarit, det var som om 

något ”talade ur mig”, förklarar Jane. Gilbert och Gubar har också sammanfört dessa 

händelser och menar att det är Janes farliga dubbla medvetande som talar, men att detta är 

kopplat till en fågel eller frihetssymbol nämner de inte.94 Att fåglar och Janes trots hör 

samman blir tydligare vid ett tredje möte med en verklig fågel, en scen Gilbert och Gubar inte 

ens omnämner. 

   De redogör dock för scenen därpå då Jane på nytt trotsar mrs Reed ”som om ett osynligt 

band hade brustit och jag hade kämpat mig ut i en frihet jag aldrig kunnat föreställa mig”.95 

Jag menar att detta trots mot mrs Reed symboliskt sett får sin styrka då Jane i föregående scen 

först tinar bort ”den silvriga hinnan på glasrutorna” med sin andedräkt och sedan öppnar 

fönstret för att mata ”en liten hungrig rödhakesångare”.96 

   Rödhakesångare heter ”redbreast” på engelska och jag menar att detta är en direkt 

anspelning på Janes röda hjärta som bor i hennes bröst vilket efter hennes konfrontation med 

mrs Reed kommer att ”vidgas och jubla i den mest märkliga känsla av befrielse”.97 Hennes 

födande av ”det lilla röda bröstet” påminner alltså om hur besegringen av mrs Reed ger föda 

åt hennes hjärta. Den is Jane med sin andedräkt smälter bort från fönsterrutan påminner också 

om hur hon trotsar mrs Reeds kyla.

   Denna fågelsymbol kommer att bära Jane under hela romanen, och först då hon verkligen 

identifierat sig med den kommer hon att nå sitt mål. Det sker genom en spegling av hennes 

dagar på Gatehead, först genom att hon ser (som bilderna hon ser i boken) som en fågel från 

sitt fönster på Lowood, sedan genom att hon omringas (som vingbruset i hennes öron) av 

93  Brontë, Jane Eyre, s 18, 387, 392.
94  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 343.                                                                                        
95  Brontë, Jane Eyre, s 40.
96  Ibid., 33.
97  Brontë, Jane Eyre, s 40.
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fåglar på Thornfield, och slutligen hur hon blir fri (som fågeln utanför hennes fönster) som en 

fågel på Marsh End.

   Då Jane lämnats av sina vänner, Helen Burns och miss Tempel på Lowood, beskriver Jane 

hur hennes ”blick gled över allt det andra för att vila längst där borta, på de blå höjderna”, och 

hennes blick är därmed som en fågel.98 Ett exempel, av många, på hur Jane är omringad av 

fåglar på Thornfield är då hon för första gången betraktar omgivningarna, ”Den grå fasaden 

avtecknade sig mot en skog av råkbon, vars kraxande invånare nu befann sig i luften”, 

reflekterar Jane.99 På Marsh End beskriver Jane hur hon äntligen lyckas värja sig inför sin 

kyliga kusin S:t John. Jane berättar: 
Jag gjorde mig fri från S:t John, som hade följt med och försökte hålla kvar mig. 
Nu var det min tur att ta ledningen. Det var mina krafter som var i verksamhet. […] 
Det tycktes mig som om jag trädde mycket nära ett mäktigt väsen, och min själ
kastade sig i tacksamhet ned inför hans fötter. Jag reste mig efter min tacksägelse,
fattade ett beslut och gick sedan till sängs, utan rädsla, med avklarnat sinne, och 
väntade bara på gryningen. (Min kursiv) (s 487)
 

   Jane har vid detta ovan nämnda citat fullständigt identifierat sig med fågeln och blivit fri 

från det handlingsförlamade tillstånd hon hade till S:t John, det finns endast ett orosmoment 

kvar vilket är kopplat till hennes kärlek mr Rochester, men när hon snart möter honom är det 

som hans jämlike, fri både ekonomiskt och känslomässigt. 

Vagnen stannade då jag gav tecken. Jag steg upp, denna gång utan att behöva
göra av med hela min förmögenhet som betalning för sittplatsen. Så var jag på
väg tillbaka till Thornfield och kände mig som brevduvan när den flyger hemåt 
(s 490 Min kursiv)

I och med att Jane har rest sig upp från en underlägsen position kan hon känna sig som en 

”brevduva på väg hem”, Jane har med andra ord blivit en självständig och fri kvinna.

4.3 En jämförelse mellan romanernas huvudsymboler

   Vid en jämförelse av de symboler som den kvinnliga respektive den manliga författaren 

använder sig av ser man flera tydliga motsatser framträda inom dess avsevärda likhet.

   I syftet om att återfödas till en ny människa måste Raskolnikov identifiera sig med märren 

och kyssa jorden, medan Jane måste identifiera sig med fågeln i alla dess betydelser.

   Jord möter man och kvinna möter himmel, båda möter det som samhället allra minst vill att 

de ska förknippas med och romanerna kan därmed ses som en protest mot patriarkatet. 

   Då Raskolnikov ser hur samhället erbjuder honom en ”frihet” gentemot kvinnor tar han den 

för att bli man, men ”friheten” blir en plåga som leder till erkännande och straffarbete i 

98  Ibid., s 97.
99  Ibid., 114.                                                                                                                                                         
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Sibirien, ”i fängelset, i friheten”, skriver berättaren och gör därmed läsaren införstådd med 

vad den verkliga friheten är för Raskolnikov.100

   Janes tidiga insikt om hur kvinnligt uppror leder till isolering och förtryck i samhället 

formar henne till en ordentlig och celeber ung dam på utsidan, men då hon inser att hon 

återigen riskerar att förtryckas och isoleras precis som Bertha och som i hennes barndom, 

förstår hon att hon måste fly, vilket slutligen leder till den frihet hon eftersträvat. Ännu en 

tydlig motsats framträder alltså, det vill säga frihet och fångenskap och likheten är densamma 

även här, båda författarna tycks vilja jämna ut samhället genom att byta ut platsen som 

huvudkaraktären var tillägnad till en plats som är dess motsats. 

   Båda författarna tycks också se barnet som människans sanna väsen då de visar hur 

huvudkaraktärens temperament som barn är berättigat och känslomässigt korrekt och därför 

bör följas genom en vuxen handling. Detta kan bara ske genom att en rad händelser inträffat, 

först och främst krävs det att jagets dubbelgångare (samhällsidealets baksida) utför händelser 

som leder denne till identifikation med den viktiga symbolen (motsatsen till det som 

förknippas med idealet), och när detta börjat ta form kan dubbelgångaren ta sitt liv, jaget ta 

över dennes handlingar och slutligen omforma dem till sann kärlek.

   Symbolerna jag har beskrivit i vardera romanen är alltså avgörande för att huvudkaraktären 

själv ska göra något aktivt i sin frigörelse från de roller de blivit hänvisade till av samhället. 

   Vad som återstår i min undersökning om människans möte med det okända är alltså en 

beskrivning av hur dessa handlingar måste omvandlas i kärlek till det främmande könet.

   

100  Dostojevskij, Brott och straff, s 625.                                                                                                               
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5.0 Den förenande kraften
      – en avslutning på problematiken

5.1 Modern och kärleken till Sonja

   Wikström talar om den självklara eller tydliga bilden av återfödelse som skildras i slutet av 

romanen, men jag önskar poängtera att precis som Brott och straff inte är någon enkel roman 

på utsidan, ligger sanningen dold inom dess fullkomligt självklara insida. I Brott och straff  

sker det nämligen inte bara en utan två återfödelser, vilket är en slutsats som egentligen inte 

kräver mer än ett stycke matematisk erfarenhet. 

   I romanens Epilog förklaras det hur Raskolnikov har ”suttit inspärrad i nio månader [och 

hur det] är nästan ett och ett halvt år sedan han begick sitt brott”.101 Tolv plus sex är lika med 

arton och arton minus nio är lika med nio, därmed ligger det nio månader mellan brott och 

erkännande och nio månader mellan straff och försoning. I bägge fallen tolkar jag alltså de nio 

månaderna som en födelse, eller en symbolisk återfödelse av Raskolnikov.

   Perioden mellan brott och erkännande är som Pelikan Straus har visat oundvikligt förenat 

med kvinnor. Det talas dock aldrig om kärlek till kvinnan utan förhållandet skildras med 

Pelikan Straus glasögon som plågsamt symbiotiskt. 

   En relation som verkligen är förknippad med plågsamhet och symbios är Raskolnikovs 

förhållande till sin mor. Modern skriver exempelvis i sitt brev till Raskolnikov, hur den långa 

tiden som de inte varit i kontakt med varandra ”har plågat mig”, och Raskolnikov svarar med 

hur ”[m]oderns brev pinade honom.”102 Men förhållandet är plågsamt romanen igenom, ”oro, 

skrik av fasa, jämmer” kännetecknar Raskolnikov och hans mors första möte i romanen, och 

moderns ”ansikte var förvridet av fasa” då Raskolnikov lämnar henne efter deras omfamning, 

och vad jag menar Raskolnikovs första återfödelse.103 

   Där Pelikan Straus undersökning avslutas kan man säga att Wikström tar vid, åtminstone i 

fråga om händelseförloppet. Med Wikström religionspsykologiska inriktning finns det mycket 

stoff att hämta ur romanens sista del och i föreningen med Sonja, en Anima-gestalt i 

jungianska termer och en Kristus-gestalt i religiösa.104 Vilka termer man än väljer att använda 

sig av så är Sonja med all säkerhet det Raskolnikov behöver inom sig själv, det som 

fortfarande är honom okänt. Raskolnikovs verkliga möte med Sonja, i och med att han inte 

släpper hennes händer, är hans första självständiga möte med kvinnan och kärleken, vilket jag 

101  Dostojevskij, Brott och straff, s 615.
102  Ibid., 39, 50.
103  Ibid., 227, 594.
104  Wikström, Raskolnikov, om den kluvnes väg mot helhet I Dostojevskijs Brott och straff, s 118, 119.
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menar bara kan ske genom moderns död.105 Moderns återfödsel av Raskolnikov som sker på 

skiljelinjen mellan brott och erkännande, övertas alltså av Sonjas återförlösande verkan på 

Raskolnikov då han står på randen mellan straff och försoning, ”Kärleken hade återfött dem; 

det ena hjärtat rymde oändliga källor av liv för det andra hjärtat”.

      

5.2 Den symboliska fadern och kärleken till mr Rochester

   Gilbert och Gubar förklarar hur Janes två kvinnliga släktingar på Marsh End, Diana och 

Mary har namn som tillsammans anspelar på Urmodern, medan Janes manliga släkting, S:t 

John, ”has an almost blatantly patriarchal name”.106 S:t Johns namn anspelar alltså på något 

som är ”blatantly patriarchal”, uppenbart patriarkalt, och vad kan vara en mer uppenbar 

representant för patriarkatet än fadern? Jag ser alltså S:t John som en slags symbolisk fader åt 

Jane och inte bara genom hans talande namn utan också genom hans karaktär och förhållande 

till henne. 

   Kylan som bredde ut sig omkring Jane på Gateshead, som en symbol för det patriarkala 

samhället hon var fångad i, flyttas i och med romanens del om Marsh End istället över till S:t 

Johns gestalt, vilket är något flera forskare visat och inte minst Gilbert och Gubar.107 Han 

fungerar också på sätt och vis som hennes uppfostrare då han, efter en noga granskning av 

Jane, beslutat sig för att ge henne äran att lära sig hindustani. Jane beskriver hur deras relation 

stegvis försätter henne i ett vansinnigt underläge, ”[han] sade ’gå’ och jag gick, ’kom’ och jag 

kom, ’gör det här’ och jag gjorde det. Men jag trivdes inte med mitt slaveri.”108 Hans avsikt är 

att ta med henne till Indien som hans missionärshustru, inte för att han älskar henne av kärlek 

utan för att han ser att hon är stark och målmedveten, ”du är skapad för arbete, inte för 

kärlek”, fastslår S:t John.109 S:t John liknar verkligen en mycket sträng fader, och inte desto 

mindre då Jane svarar att hon inte kan förenas med honom i äktenskapet. 

    Då Jane slutligen tvingas ge besked om hon ska följa S:t John eller ej, tycks hennes hjärta 

tala, förnuft lämnar plats för känsla då hon hör mr Rochesters röst som varken kom ”ur luften, 

inte från underjorden, inte ovanifrån”, vilket därmed måste komma inifrån Jane själv.110 Detta 

hjärta följer Jane också och då hon möter mr Rochester är det i ett sant själsligt samspel. Jane 

har samma förutsättningar som mr Rochester till både kropp och själ nu när han är blind och 

saknar ena handen och hon är ekonomiskt oberoende, vilket Gilbert och Gubar också visar 

105  Ibid., s 119 (Om betydelsen av att Sonja inte släpper Raskolnikovs händer.)                                                 
106  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 365.
107  Ibid., 366.
108  Brontë, Jane Eyre, s 461,
109  Ibid., s 466.
110  Ibid., 487.
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genom att påtala hur mr Rochesters fysiska defekt ger honom ett rikare inre liv, och Janes 

yttre välfärd ger henne ett rikare liv utvärtes.111

    Första gången Jane upplever en återfödelse (om man bortser från hennes barndom som är 

en spegelbild av hennes liv som vuxen) är då hon räddas utanför huset på Marsh End av ingen 

mindre än S:t John. Hennes symboliska fader har alltså räddat henne och gett den primära 

förutsättningen att återfödas.

  Precis som i Brott och straff sker också en födelse mellan Jane och mr Rochester men här 

gestaltas det genom en konkret födelse av deras gemensamma barn, och kanske är även här 

förutsättningen för ett välmående barn att den symboliske fadern dör, för det är just så Jane 

Eyre avslutas. ”‛Min herre’, skriver [S:t John], ’har förberett mig. Varje dag förkunnar han 

allt tydligare: ‘Ja, jag kommer snart‘, och varje gång svarar jag allt ivrigare: ‘Amen. Ja, kom, 

Herre Jesus!‘’”112

   

5.3 En kort jämförelse

   I en kort jämförelse av dessa romaners skilda uttryck för mötet med kärleken och avskedet 

till vad man kan betrakta som nyckelföräldern för kvinna respektive man, blir det tydligt att 

det patriarkala samhället eller det förflutna måste gå i graven för att lämna plats åt det nya 

jaget och den nya relationen mellan könen. Symboliskt skildras det hela genom två 

återfödelser jaget måste erfara, det ena i relation till sin uppfostrare, det andra i relation till sin 

älskade. 

  Båda författarna tycks lämna det nya förhållandevis osagt, och det är istället den långa 

processen som beskrivs. Som läsare inser jag också hur processen fortsätter att verka i 

samhället än idag.

111  Gilbert, Gubar, The Madwoman in the Attic, s 369.                                                                                        
112  Brontë, Jane Eyre, s 525.                                                                                                                                 
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6.0 Sammanfattande diskussion

  Grundläggande i både Charlotte Brontës och Dostojevskijs nämnda verk är att deras 

huvudkaraktärer känner sig missnöjda med den position de är tilldelade inom den patriarkala 

hierarkin. Men eftersom det ena verket behandlar missnöjet ur en kvinnlig synvinkel och det 

andra ur en manlig tar sig uttrycken skilda former. 

   Problematiken eller missnöjet i Jane Eyre uttrycks genom jagets ”omöjlighet” till 

självförverkligande, där kyla är det omgivande element som symboliserar samhällets förtryck. 

I Brott och straff uttrycks missnöjet och problematiken genom jagets extrema ”möjlighet” till 

självförverkligande och den typen av förtryck gestaltas istället genom ”omgivningens hetta” 

som så att säga pressar den manliga individen till en extremt upphöjd position.

   För att Raskolnikov och Jane ska kunna hantera detta förtryck har dom till hjälp en 

dubbelgångare, som så att säga kan agera ut det missnöje som är förbjudet för dem själva att 

uttrycka inom samhällets ramar för kvinnligt och manligt.

   Janes kvinnliga dubbelgångare Bertha representerar på ett tydligt vis det kvinnliga idealets 

bluff och utgör därmed ett så extremt hot mot patriarkatet så att hon måste hållas instängd 

inom dess väggar. Även Raskolnikovs manliga dubbelgångare Svidrigajlov representerar 

samhällets manliga ideals bluff men beskrivs ypperligt ambivalent då han både uttrycker det 

som bör uttryckas för patriarkatets upprätthållande, och utför handlingar som går direkt emot 

det. Men precis som det inte är Berthas uttryck i samhället som Jane måste tillägna sig utan 

hennes handlingar mot det, så är det också Svidrigajlovs handlingar som Raskolnikov måste 

tillägna sig och alltså inte det som sägs om honom eller såsom han mestadels beskriver sig 

själv.

   För att dessa handlingar, som talar för Janes och Raskolnikovs tillfredsställelse, ska kunna 

övertas av dem själva måste de finna kraft och styrka genom en symbol som tydligast 

förknippas med deras barndom. I Janes fall handlar det om den oövervinnliga fågeln som hon 

först läser om och sedan omringas av, för att slutligen av egen kraft ge föda åt och därmed 

identifiera sig med. I Raskolnikovs fall handlar det om den ihjälslagna märren i hans dröm om 

sin barndom, vilken förföljer honom först genom egen erfarenhet av dennes utsatthet, sedan 

genom att patriarkatets fördärvade representant går under för den, och slutligen genom att han 

själv tvingas identifieras sig med den i och med Svidrigajlovs ödmjuka handling mot vad den 

ihjälslagna märren symboliserar. 
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   I och med tillägnandet av denna symbol har Jane identifierat sig med något som främst varit 

berättigat män, precis som Raskolnikov har identifierat sig med något som främst varit 

berättigat kvinnor.                                                                                                                    

   Denna kvinnlighet Raskolnikov vill åt och den manlighet Jane vill åt, återfinns i deras 

kärleksobjekts tidigare positioner. Sonja som i romanens början var en kvinna kuvad till en 

extremt underlägsen samhällsposition, räddas senare upp ur den av Svidrigajlov, medan mr 

Rochester som i romanens början var en man upphöjd till en extremt överlägsen 

samhällsposition, tvingas ner på jorden genom en fysisk skada orsakad på grund av Bertha.

   Detta innebär att Sonjas underläge kan övertas av Raskolnikov och mr Rochesters överläge 

övertas av Jane och detta är alltså vad den oövervinnliga fågeln och den ihjälslagna märren 

hjälper till med. Men den nödvändiga omformuleringen av detta underläge och överläge till 

ödmjuka respektive emfatiska handlingar kan endast ske i och med att dubbelgångaren lämnat 

deras liv.

   Både Raskolnikov och Jane måste också ta tydligt avstånd från det förflutna för att de ska 

kunna börja sin nya självständiga bana i enlighet med dem själva istället för samhället. 

Därmed krävs det att de konfronterar sin uppfostrare, Jane hennes symboliska fader S:t John 

och Raskolnikov sin mor, vilket sker genom att Janes inneboende hetta (som Bertha 

förkroppsligar) släcker den patriarkala S:t Johns kyla och Raskolnikovs inneboende kyla (som 

förkroppsligas av Svidrigajlovs kyliga och rena sida) dämpar samhällets tidigare hetta och 

samtidigt den plågsamma relationen till modern. 

   Det hela gestaltas genom två återfödelser, den första förknippad med huvudkaraktärernas 

uppfostrare och den andra förknippad med deras kärleksobjekt. 

   I och med denna slutliga födelse mellan huvudkaraktärerna och deras kärleksobjekt, som 

bara kan ske genom att de traditionella positionerna omvänts, har de förenats med det okända 

inom dem själva och kan börja sina liv som hela människor.

  Genom denna uppsats blir det tydligt hur kvinnor och män måste kämpa åt olika håll för att 

inte förgås av de positioner de tillägnats inom patriarkatet. Det är tydligt hur författarna tar till 

liknande hjälpmedel för att genomföra huvudkaraktärernas resa mot en ny erfarenhet, 

position, och inte minst en ny typ av relation. 

   I jämförandet av dessa verks symboler har en mängd intressanta upptäckter gjorts som jag 

tvivlar på skulle ha kommit fram med samma skärpa ifall verken hade analyserats var och en 

för sig. 

   Det är med en känsla av djup insikt i människans komplicerade men fullkomligt logiska 

väsen som jag lämnar ifrån mig denna uppsats.
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Bilaga

Fågelmotivet i Jane Eyre

Nedan följer en bilaga över alla de meningar, i dialog, miljöbeskrivning och 

personbeskrivning mm, som innehåller eller syftar på en eller flera fåglar. Som man kan se 

följer ofta en händelse som är av avgörande betydelse för Janes liv och utveckling strax efter 

en mening som innehåller ett fågelmotiv. Fågelmotivet som alltså tycks vara en viktig symbol 

för Janes egen frigörelse.

Gateshead
Sidan 6: Janes ser på bilderna i boken ”History of British Birds”, där bl.a. bilderna av 

sjöfåglarna och deras ensliga tillhåll inom kyliga landskap fascinerar Jane.

Sidan 17: Då Jane blir galen av sin isolering och fångenskap i den röda kammaren hör hon 

”som vingbrus” i öronen. 

Sidan 33: Då Mr Brockleburst närmar sig Gateshead och Jane strax ska komma att förolämpas 

av honom och Mrs Reed står Jane i barnkammaren och matar en ”liten hungrig 

rödhakesångare” utanför fönstret. 

Lowood
Sidan 97: Då Jane har förlorat sina käraste väninnor och börjar längta efter något nytt i 

tillvaron ser hon ut genom fönstret och hennes blick glider längs ”de blå höjderna” och följer 

vägen till dess slut som en fågel samtidigt som hon uppfattar Lowood som en fängelsegård.

Thornfield
Sidan 114: Runt omkring Thornfiled finns fullt av fågelbon, och fåglarna kan ta sig över dess 

stängsel även till det vilda ociviliserade landskapet. ”Med nöje [lyssnar Jane] på råkornas 

kraxande.

Sidan 122: Då Jane är på taket kan hon titta in hos fåglarna, se dem, vara i jämnhöjd med 

dem.

Sidan 125: Precis som då Jane fortfarande befann sig på Lowood svävar hennes blick som en 

fågel då hon står på Thornfields tak och blickar ut och bort. ”Då hände det att jag önskade mig 
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förmåga att se bortom denna gräns, att med blicken nå den brusande världen, städer och 

platser fyllda av ett liv som jag hade hört talas om men aldrig sett.”

Sidan 127: En stund innan Jane träffar Mr Rochester ser hon små bruna fåglar som hon liknar 

vid ”ensamma vissna blad som hade glömt att falla”.

Sidan 128: Strax innan Jane träffar Mr Rochester och hjälper honom då han fallit, sitter Jane 

och ser ut över landskapet och ser fågelbona som omringar Thornfield i väster och månen 

skymta i öster.

Sidan 159: Mr Rochester talar om Janes sinnelag som utåt sett är stramt och konventionellt 

men påpekar hur han då och skymtar ”en märklig sorts fågel titta ut mellan burens trånga 

galler – en livlig, rastlös, beslutsam fånge. Om den bara vore fri skulle den svinga sig upp till 

himlen”, förklarar mr Rochester.

Sidan 261:  Då Jane är tillbaka på Gateshead för att bevittna Mrs Reeds död, skymtar hon 

boken ”British Birds” på ”sin vanliga plats på tredje hyllan”. (För tankarna till den tredje 

våningen på Thornfield där Bertha hålls gömd och slutligen ska kasta sig fri från).

Sidan 281: Då Jane återser Mr Rochester efter Mrs Reeds död sitter han ute på ängen och Jane 

beskriver honom som någon med förmågan att ”sprida glädje omkring sig att även de smulor 

han strödde ut åt främmande fåglar som mig var en kräslig kost”.

Sidan 285: Jane hör en näktergal ”sjunga i skogsdungen” strax innan både hon och mr 

Rochester bekänner sin kärlek.

På samma sida följer Jane en nattfjärils färd mellan henne och Mr Rochester i trädgården. 

”[Nattfjärilen] slår sig ner vid mr Rochesters fot och han böjer sig ner för att titta på den.”

Sidan 289: Mr Rochester befaller Jane att lyssna till näktergalen som sjunger i skogen, strax 

innan han ger Jane sin kärleksförklaring.

Sidan 291: Mr Rochester ber Jane att inte kämpa emot som en skräckslagen fågel som ”trasar 

sönder fjädrarna i sina förtvivlade försök att komma loss”. Jane svarar att hon inte är någon 

fågel, och inte heller fångad utan en fri människa med en självständig vilja. En stund senare 

när hon hör näktergalen sjunga brister hon i gråt.

Sidan 296: Dagen efter kärleksmötet hör Jane råkornas kraxande och småfåglarnas sång ”men 

ingenting var mer fullt av glädje och sång än mitt eget jublande hjärta” bekänner 

berättarrösten. Ändå kommer hon snart möta verklighetens äktenskap av kostymering, rollspel 

och utsmyckning.

Sidan 332: En fågel kretsar kring kyrktornet där Jane och mr Rochester ska vigas men där 

istället sanningen om hans tidigare äktenskap uppdagas.
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Mot Marsch End

Sidan 370: Jane, då hon förtvivlad rymmer från Thornfield, hör plötsligt fåglar sjunga och 

tänker på hur de är symboler för kärlek. Den tanken får henne att grubbla över sin identitet.

Sidan 381: Janes önskar att hellre bli uppäten av fåglar på heden än att dö mitt på gatan i byn, 

den önskan för henne till Marsch End, hennes släktingar och hennes räddning.

Marsch End

Sidan 417: Nära på självständig och fri står Jane utanför sin stuga då berättaren beskriver hur 

” fåglarna sjöng sina sista strofer, ’och mild var luften och daggen frisk’”.

Mot Ferndean

Sidan 490: Då Jane lämnar Marsch End och sätter sig på vagnen känner hon sig som 

”brevduvan när den flyger hemåt”.

Sidan 491 o 492: Strax innan Jane tror sig få återse Thornfield men finner istället finner det 

nedbrunnet i ruiner, ser hon fågelbona, och hör fåglarnas kraxande. Hon upplever även hur 

fåglarna ser på henne och tycker att de liksom undrar varför hon tvekar så början och varför 

hon sedan beter sig så dumdristigt och djärvt strax innan hon vänder blicken mot den plats där 

Thornfield en gång låg.

Ferndean

Sidan 500: Då Jane återser Mr Rochester upplever hon honom som en örn fångad i en bur som 

fått sina ögon utstuckna.

Sidan 510: Då de möts kallar han henne sin lärka, och hon upplever det som om han är en 

fjättrad konungslig örn som tvingas be en sparv om föda.
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