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Samtiden	  enligt	  Jane	  Austen	  
	  
Intresset	  för	  Jane	  Austens	  romaner	  och	  liv	  (1775-‐1817)	  har	  knappast	  varit	  större	  än	  
idag.	  Hennes	  berättelser,	  särskilt	  Stolthet	  och	  fördom	  (1813),	  lever	  vidare	  200	  år	  efter	  de	  
först	  var	  publicerade	  inte	  bara	  genom	  deras	  egen	  popularitet	  utan	  även	  genom	  de	  flitigt	  
förekommande	  omarbetningar	  eller	  uppföljare	  i	  form	  av	  romaner,	  filmer,	  tv-‐serier,	  och	  
fanfiktioner	  som	  flödar	  från	  hennes	  fiktiva	  världar	  och	  romanfigurer.	  Hennes	  sex	  
romaner	  har	  förvandlats	  till	  ett	  stort	  textuniversum	  som	  inte	  bara	  existerar	  i	  tryckta	  
texter	  utan	  även	  digitalt	  och	  i	  ljud-‐	  och	  bildversioner.	  Detta	  textuniversum	  har	  även	  
spridit	  sig	  utanför	  den	  fiktiva	  världen	  ut	  i	  verkligheten	  där	  läsare	  från	  hela	  världen	  
besöker	  platser	  där	  Jane	  Austen	  bodde	  och	  växte	  upp	  eller	  där	  romanerna	  filmats	  osv.	  
Genom	  diskussionsforum	  på	  internet,	  såsom	  The	  Republic	  of	  Pemberley,	  fan-‐
gemenskaper,	  såsom	  Bits	  of	  Ivory	  och	  twitterkonton,	  såsom	  @DailyJaneAusten	  med	  över	  
15	  000	  följare,	  når	  dessa	  fiktiva	  världar	  en	  ännu	  större	  (läs)krets.	  
	  
Vad	  är	  attraktionen	  med	  Austens	  romaner?	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  entusiastiska	  läsare	  
vill	  återberätta	  hennes	  berättelser	  igen	  och	  igen?	  Det	  verkar	  inte	  räcka	  med	  att	  läsa	  
Stolthet	  och	  fördom,	  Förnuft	  och	  känsla,	  Övertalning,	  Northanger	  Abbey,	  Mansfield	  Park	  
eller	  Emma,	  utan	  det	  finns	  en	  längtan	  efter	  att	  själv	  tolka	  berättelsen	  från	  sin	  egen	  
synvinkel	  och	  då	  kanske	  göra	  tillägg	  av	  det	  man	  saknar	  eller	  ändringar	  av	  det	  man	  
önskar	  vore	  annorlunda	  i	  romanerna.	  Det	  är	  framförallt	  Stolthet	  och	  fördom	  som	  
återberättas	  och	  det	  verkar	  finnas	  en	  längtar	  att	  skriva	  fortsättningar	  på	  Austens	  
berättelse	  om	  Elizabeth	  Bennet	  och	  Mr	  Darcy	  som	  vittnar	  om	  att	  det	  är	  svårt	  att	  lämna	  
den	  fiktiva	  världen	  Austen	  har	  skapat	  och	  än	  mer	  karaktärerna	  i	  den.	  	  
	  
Många	  omarbetningar	  och	  uppföljare	  till	  Stolthet	  och	  fördom	  förekommer	  i	  mer	  än	  ett	  
medium	  och	  det	  här	  är,	  som	  Suzanne	  R.	  Pucci	  och	  James	  Thompson	  förklarar	  i	  Jane	  
Austen	  and	  Co.,	  en	  trend	  inom	  skönlitteraturen	  idag:	  ”se	  filmen,	  läs	  boken,	  köp	  
soundtrackskivan,	  kolla	  in	  webbsidan	  och	  besök	  den	  engelska	  landsbygden	  där	  filmen	  
eller	  tv-‐serien	  spelades	  in”.	  Likt	  ringar	  på	  vatten	  sprids	  således	  Austens	  fiktiva	  värld	  och	  
hennes	  karaktärer	  får	  nytt	  liv	  och	  når	  nya	  läsare	  eller	  tittare	  som	  blir	  en	  del	  av	  detta	  
ständigt	  växande	  textuniversum.	  De	  nya	  ingångarna	  till	  Austens	  berättelser	  kan	  ses	  som	  
en	  marknadsstrategi.	  Det	  finns	  ekonomiska	  förtjänster	  med	  att	  återskapa	  Stolthet	  och	  
fördom.	  	  
	  
Vilka	  effekter	  ger	  dessa	  omarbetningar	  av	  Stolthet	  och	  fördom?	  Det	  fokus	  på	  sociala	  
könsskillnader	  som	  belyses	  i	  Austens	  roman	  understryks	  i	  de	  nya	  versionerna	  och	  både	  
dåtida	  och	  nutida	  könsroller	  sätts	  i	  fokus	  t.ex.	  genom	  att	  framhålla	  kvinnans	  
underlägsna	  sociala	  status,	  genom	  att	  istället	  ge	  henne	  en	  socialt	  starkare	  position,	  eller	  
genom	  att	  skapa	  homosexuella	  förhållanden.	  	  
	  
En	  form	  av	  återberättelser	  är	  omarbetningar	  från	  roman	  till	  film	  eller	  tv-‐serier	  och	  det	  
finns	  flera	  exempel	  på	  omarbetningar	  på	  Stolthet	  och	  fördom	  som	  i	  allra	  högsta	  grad	  har	  
bidragit	  till	  expansionen	  av	  Austens	  textuniversum.	  Några	  exempel	  på	  sådana	  
omarbetningar	  är	  de	  två	  tv-‐serierna	  Cyril	  Cokes	  Pride	  and	  Prejudice,	  or	  First	  Impressions	  
från	  1980	  och	  Simon	  Langtons	  Stolthet	  och	  fördom	  från	  1995,	  samt	  Joe	  Wrights	  film	  
Stolthet	  &	  fördom	  från	  2005.	  Langtons	  version	  av	  Stolthet	  och	  fördom	  från	  med	  Jennifer	  
Ehle	  och	  Colin	  Firth	  i	  rollerna	  som	  Elizabeth	  och	  Mr	  Darcy	  resulterade	  i	  ett	  stort	  intresse	  
från	  de	  som	  redan	  var	  Austen-‐entusiaster	  och	  bidrog	  starkt	  till	  att	  skapa	  nya	  entusiaster.	  
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En	  annan	  form	  av	  återberättelser	  och	  uppföljare	  är	  fanfiktioner.	  Fanfiktioner	  är	  inte	  ett	  
nytt	  fenomen,	  men	  under	  de	  senaste	  tio	  åren	  har	  företeelsen	  av	  fanfiktioner	  ökat	  
drastiskt	  mycket	  tack	  vare	  Internet.	  Dessa	  texter	  är	  av	  olika	  längd	  och	  kvalité	  ofta	  på	  
engelska,	  är	  skrivna	  av	  fans	  och	  baseras	  på	  en	  källtext	  som	  de	  uppskattar.	  
Fanfiktionförfattare	  använder	  således	  redan	  existerande	  fiktiva	  världar	  och	  karaktärer	  
när	  de	  skapar	  sina	  egna	  tolkningar,	  omarbetningar	  eller	  uppföljare	  av	  källtexten.	  Dessa	  
berättelser	  är	  alla	  producerade	  för	  att	  man	  tycker	  om	  källtexten,	  inte	  för	  att	  man	  vill	  
tjäna	  pengar,	  online	  och	  ofta	  i	  ett	  s.k.	  fandom,	  en	  speciell	  internetgemenskap	  där	  
författare	  deltar	  anonymt	  genom	  att	  använda	  pseudonymer.	  Dessa	  fandoms	  bygger	  på	  
interaktivitet,	  vilket	  innebär	  att	  man	  deltar	  i	  varandras	  berättelser	  genom	  att	  
kommentera	  och	  bedöma	  dem.	  Vanliga	  kategorier	  inom	  fanfiktion	  är	  fortsättningar	  på	  
källtexten,	  att	  byta	  ut	  huvudkaraktären,	  att	  byta	  tid	  eller	  plats	  på	  berättelsen	  eller	  att	  
ändra	  parförhållanden	  så	  att	  de	  heterosexuella	  förhållandena	  i	  källtexten	  blir	  
homosexuella,	  vilket	  kallas	  för	  slash	  (manliga)	  och	  femslash	  (kvinnliga).	  	  
	  
Det	  finns	  många	  olika	  fanfiktioner	  baserade	  på	  Stolthet	  och	  fördom:	  över	  2.500	  finns	  på	  
den	  stora	  generella	  Fanfiction.net.	  De	  flesta	  versioner	  behåller	  Austens	  fiktiva	  värld	  och	  
karaktärer,	  vilket	  mycket	  väl	  kan	  vara	  attraktionen	  med	  källtexten	  att	  döma	  av	  titlar	  
såsom	  ”A	  Sequel	  to	  Pride	  and	  Prejudice”	  av	  Misty	  Woods	  och	  ”Pride	  &	  Prejudice	  2:	  
Return	  to	  Darcy”	  av	  Limbob,	  titlar	  som	  även	  visar	  att	  dessa	  fiktioner	  är	  uppföljare	  till	  
Austens	  berättelse.	  Trots	  att	  Austen	  i	  en	  epilog	  i	  Stolthet	  och	  fördom	  blickar	  in	  i	  
karaktärernas	  framtid,	  så	  vill	  fans	  se	  en	  fortsättning	  på	  berättelsen	  och	  fortsätta	  följa	  
dessa	  karaktärer.	  	  
	  
Det	  finns	  en	  texttyp	  som	  liknar	  dessa	  fanbaserade	  berättelser,	  men	  är	  skapad	  av	  
författare	  på	  en	  professionell	  nivå,	  dvs.	  mot	  provision,	  och	  publiceras	  som	  tryckta	  texter,	  
mestadels	  i	  romanform.	  Den	  största	  skillnaden	  mellan	  dessa	  två	  texttyper	  är	  att	  
fanfiktioner	  publiceras	  online	  för	  en	  intern	  grupp	  av	  andra	  fans,	  medan	  de	  
professionella	  författarna	  publicerar	  romaner	  genom	  vilka	  de	  hoppas	  kunna	  göra	  en	  
ekonomisk	  förtjänst.	  På	  så	  sätt	  är	  dessa	  romaner	  inte	  nödvändigtvis	  skrivna	  av	  fans,	  
men	  de	  är	  skrivna	  för	  fans.	  Ett	  besök	  i	  en	  bokhandel	  eller	  en	  sökning	  i	  en	  
internetbokhandel	  visar	  att	  det	  finns	  många	  publikationer	  som	  ändrar	  eller	  fortsätter	  
Stolthet	  och	  fördom	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt.	  	  
	  
Många	  av	  dessa	  romaner	  återberättar	  Stolthet	  och	  fördom	  med	  en	  annan	  huvudkaraktär,	  
förlägger	  handlingen	  i	  en	  samtida	  miljö	  eller	  fortsätter	  på	  Austens	  berättelse.	  Ett	  
exempel	  är	  Mr	  Darcy’s	  Diary	  av	  Amanda	  Grange	  från	  2006,	  vilken	  berättas	  från	  Mr	  
Darcys	  synvinkel.	  Ett	  annat	  exempel	  är	  Pride/Prejudice	  av	  Ann	  Herendeen	  från	  2010.	  
Slashtecknet	  i	  titeln	  visar	  att	  Austens	  heterosexuella	  parkombinationer	  är	  omarbetade	  
till	  homosexuella	  förhållanden	  (slash	  eller	  femslash)	  i	  fanfiktion-‐stil.	  Genom	  att	  skriva	  
Pride/Prejudice	  ger	  Herendeen	  litterär	  röst	  och	  utrymme	  åt	  samkönade	  förhållanden,	  ett	  
tema	  som	  varken	  existerar	  i	  Austens	  romaner	  eller	  i	  många	  andra	  romaner	  i	  samma	  
genre	  eller	  tidsepok.	  	  
	  
En	  av	  de	  mest	  kända	  romaner	  som	  fortsätter	  på	  Austens	  berättelse	  är	  Emma	  Tennants	  
Pemberley	  från	  1993.	  Förutom	  att	  förändra	  huvudkaraktärens	  självförtroende	  (från	  
stark	  och	  självsäker	  till	  att	  sakna	  självförtroende)	  lyfter	  Tennant	  fram	  och	  kritiserar	  
Austens	  ”så	  levde	  de	  lyckliga	  i	  alla	  sina	  dagar-‐slut”	  genom	  att	  i	  inledningsmeningen,	  som	  
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speglar	  Austens,	  visa	  att	  mannen,	  men	  än	  mer	  kvinnan,	  alltid	  kontrolleras	  av	  sociala	  
konventioner:	  ”Det	  är	  en	  allmänt	  erkänd	  sanning	  att	  en	  gift	  man	  som	  äger	  en	  stor	  
förmögenhet	  måste	  vara	  i	  behov	  av	  en	  son	  och	  arvinge”.	  Tennant	  följer	  i	  Austens	  fotspår	  
vilket	  kan	  ses	  i	  att	  hon	  klart,	  men	  subtilt,	  kritiserar	  dessa	  sociala	  konventioner.	  
	  
Den	  omarbetning	  som	  på	  senare	  tid	  klättrat	  på	  bestseller-‐listorna	  är	  Seth	  Grahame-‐
Smiths	  Stolthet	  och	  fördom	  och	  zombier	  (2009).	  Den	  här	  romanen	  är	  en	  s.k.	  mash-‐up	  
(blandning)	  av	  Stolthet	  och	  fördom	  å	  ena	  sidan	  och	  olika	  zombieberättelser	  å	  den	  andra.	  
I	  Stolthet	  och	  fördom	  och	  zombier	  är	  systrarna	  Bennet	  starka	  kämpar	  som	  är	  tränade	  i	  
kampsporter	  och	  därmed	  har	  en	  social	  funktion	  i	  att	  försvara	  sina	  vänner	  och	  grannar	  
från	  zombier.	  Även	  om	  Austens	  Elizabeth	  är	  en	  stark	  karaktär,	  så	  är	  kvinnliga	  karaktärer	  
generellt	  inte	  porträtterade	  som	  starka	  i	  Stolthet	  och	  fördom,	  men	  när	  Austens	  roman	  
görs	  om	  till	  en	  zombieberättelse	  blir	  de	  starka	  och	  fyller	  en	  viktig	  roll	  i	  samhället.	  	  
	  
Vad	  är	  det	  då	  som	  får	  Austens	  läsare	  att	  vilja	  berätta	  sin	  egen	  version	  av	  eller	  göra	  sin	  
egen	  uppföljare	  till	  Stolthet	  och	  fördom?	  Som	  det	  stora	  antal	  omarbetningar	  och	  
uppföljare	  vittnar	  om	  är	  det	  passion	  och	  pengar	  som	  lockar	  fanförfattare	  och	  
professionella	  författare	  att	  skriva	  berättelser	  baserade	  på	  Stolthet	  och	  fördom.	  	  
	  
Vilka	  effekter	  ger	  dessa	  nya	  versioner?	  I	  flera	  av	  de	  nya	  versionerna	  sätts	  könsroller	  i	  
centrum	  genom	  att	  antingen	  fokusera	  på	  kvinnans	  svagare	  position	  gentemot	  mannen	  
som	  i	  Pemberley	  eller	  genom	  att	  ge	  kvinnan	  ett	  socialt	  viktigt	  uppdrag	  och	  styrka	  att	  
utföra	  det	  som	  i	  Stolthet	  och	  fördom	  och	  zombier.	  Ett	  annat	  sätt	  att	  fokusera	  på	  
könsroller	  är	  t.ex.	  att	  ändra	  om	  de	  heterosexuella	  förhållandena	  till	  homosexuella.	  
Genom	  att	  belysa	  könsroller	  på	  ett	  flertal	  sätt,	  lyfter	  dessa	  versioner	  av	  Stolthet	  och	  
fördom	  fram	  både	  historiska	  och	  samtida	  frågor	  om	  sociala	  ojämlikheter	  baserade	  på	  
kön.	  
	  
	  

Anette	  Svensson	  


