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Inledning  

 

Bakgrund     

I min uppsats kommer jag att behandla tre dramatiska verk av författarinnan Alfhild Agrell 

(1849–1923). Hennes verk passar väl in i den litterära inriktning som kallas för det moderna 

genombrottet. Den pågick under perioden 1870 till 1905 och kännetecknas av en strävan efter 

att beskriva framför allt samtidens människor och miljöer. Det moderna genombrottets första 

epok präglades av realism och en vilja att sätta saker och ting under debatt.
1
 Som exempel kan 

nämnas Henrik Ibsens pjäser Samfundets støtter (1877)
2
 och Et dukkehjem (1879)

3
 samt 

Bjørnstjerne Bjørnsons drama En fallit (1874)
4
. I centrum för verken stod äktenskapet och 

förhållandet mellan könen. Ibsens Et dukkehjem, som handlar om en kvinna som lämnar sin 

man och sina barn, genererade ett antal svar från dåtidens kvinnliga författare. Bland dessa 

märks Alfhild Agrell med bland annat sina dramer Räddad (1883)
5
 och Dömd (1884)

6
.  

1880-talet var första gången som en stor grupp kvinnor i Sverige gick ut i 

offentligheten med förhoppningar om självförverkligande, utveckling och protester mot en 

ålderdomlig kvinnosyn. De diskuterade särskilt dåtidens äktenskaps- och utbildningsfrågor, 

och publicerade sig i kvinnotidskrifter som Tidskrift för hemmet och Framåt som utgavs 

mellan åren 1886–1889. Intresset för kvinnofrågor hade ökat i samhället i stort.
7
 En början till 

debatten var Fredrika Bremers idéroman Hertha, eller en själs historia (1856) som handlade 

om Herthas kvävande livsvillkor.
8
 Det kvinnliga genombrottets företrädare hade 

samlingsplatser i Stockholm, Skåne och Göteborg. I Stockholm anordnades salonger under 

ledning av professorsparet Carl och Calla Curman, vilka bevistades av bland andra Ellen Key, 

Anne Charlotte Edgren Leffler och Alfhild Agrell. En betydelsefull samlingsplats var även 
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den så kallade ”Svältringen” som initierades av bland andra Alfhild Agrell och Anne 

Charlotte Edgren Leffler.
9
  

 Alfhild Agrell var som synes en central gestalt i dessa sammanhang och hennes 

verk hör till de kvinnliga författarskap som trots allt inte helt har förpassats till 

litteraturhistorien. Under 2007–2008 fick exempelvis hennes pjäs Räddad ny aktualitet. Den 

spelades då på Östgötateatern, för att sedan åka ut på turné med Riksteatern.
10

 Ingeborg 

Nordin Hennel konstaterar att det är de dramatiska verk av Agrell som diskuterar 

kvinnofrågan som framför allt är den del av hennes författarskap som har överlevt in i våra 

dagar.
11

  

 Jag har valt att skriva om tre pjäser av Alfhild Agrell, eftersom hon fortfarande 

har någonting av värde att säga oss idag. Ett bevis på det är att hennes dramer fortsätter att 

sättas upp på teatern. Verkens tematik är således tidlös.  

Räddad, som är den tidigaste av pjäserna, handlar om Violas kamp för sin son 

Alf i ett kärlekslöst äktenskap. Viola tvingas stanna med sin man Oscar, för att inte förlora 

vårdnaden om sitt barn. Hennes räddning ut ur äktenskapet tror hon ska bli en summa pengar 

som hon har fått. Mot slutet av pjäsen dör emellertid sonen, och Viola är inte längre bunden 

till hemmet, så hon väljer att lämna.  

 Motivet moderskap är ett centralt tema i detta drama. Det var även ett ämne som 

var föremål för den dåtida diskussionen om kvinnans roll i samhället. De kvinnliga författarna 

övertog de manliga författarnas ämnesval så som kvinnans ställning i och utanför äktenskapet, 

sexualiteten, sedlighetsfrågan och den ogifta kvinnan och änkans situation, och 

vidareutvecklade dem.
12

 Moderskapsmotivet återkommer även tydligt i två andra dramer av 

Agrell, nämligen Dömd och Ensam (1886)
13

. I min uppsats har jag valt att studera detta motiv 

i de tre pjäser av Agrell som jag nu har tagit upp. Studien kommer att kopplas till dåtidens syn 

på äktenskapet och åtskillnaden mellan könen. Detta diskuterades bland annat i de dialoger 

som gjordes med Ibsens Et dukkehjem, ett drama som alltjämt är aktuellt.  
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Syfte och frågeställningar 

Jag kommer således att behandla motivet moderskap i de tre pjäserna Räddad, Dömd och 

Ensam. Begreppet moderskap betraktar jag som brett syftande. Det inrymmer frågeställningar 

kring själva moderskapet kontra faderskapet, barnuppfostran, barnets symboliska betydelse i 

äktenskapsfrågan samt den vuxnes förhållande till den egna modern. Till moderskapet kopplar 

jag även den specifika infallsvinkeln vad pengarna får för betydelse för modersrollen.  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Agrell gestaltar moderskapet i de tre 

verken. Genom en jämförelse vill jag ta reda på om författaren använder motivet på olika sätt 

i sina pjäser, och i sådana fall försöka ge en förklaring till varför. Vilket utrymme får 

moderskapet i de skilda pjäserna? Kan det finnas samhälleliga förklaringar till skillnader i 

gestaltningen? Vidare vill jag analysera moderskapets funktion i pjäserna i förhållande till 

dåtidens debatt kring äktenskapet och skillnaden mellan könen.  

 

Metod 

Metoden för uppsatsen är en motivstudie där jag jämför moderskapsmotivet i tre pjäser av 

Agrell. Studien kommer jag att genomföra genom en närläsning av dramatexterna. Det rör sig 

även om en kontextuell läsning, eftersom jag bitvis rör mig utanför verken för att koppla 

samman dess innehåll med dåtidens samhällsklimat.  

Sambanden mellan litteratur och samhället är centralt inom litteratursociologin. 

Johan Svedjedal redogör i uppsatsen ”Litteratursociologi” (2002) för litteratursociologins 

forskningsområden.
14

 Denna inriktning behandlar frågor som hur samhället beskrivs i 

litteraturen, vilken roll litteraturen spelar i samhället samt vilka villkor som gäller för 

litteraturens produktion, distribution och konsumtion.
15

 Min uppsats knyter framför allt an till 

den första frågeställningen. I uppsatsen kommer jag att analysera olika teman. Inom varje 

tema kommer dramerna att behandlas i kronologisk ordning.  

 

Teori 

Ett genusperspektiv kommer att användas i studien. Framför allt så passar Yvonne Hirdmans 

teori kring genuskontraktet som hon bland annat utvecklar i uppsatsen ”Genussystemet – 

                                                           
14

 Johan Svedjedal, ”Litteratursociologi”, Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan Bergsten, Lund 2002, 

s. 81–98. 
15

 Svedjedal 2002, s. 97. 
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reflexioner kring kvinnors sociala underordning” (1993) bra för mina ändamål.
16

 Anledningen 

till att jag har valt att använda mig av genusteori i uppsatsen är att Agrells dramer betraktades 

som kritiska svar till dåtidens debatt om äktenskapet och skillnaden mellan män och kvinnor 

som Ibsen startade med Et dukkehjem. Inom genusforskningen diskuteras betydelsen av kön 

och könsrelationer. Denna inriktning korresponderar väl med den tematik så som 

äktenskapsfrågan och kvinnans egentliga plats som Agrell tar upp i sina pjäser.  

I sin uppsats redogör Hirdman för hur den manliga normen/underordningen av 

kvinnan legitimeras i samhället genom isärhållningen mellan könen. Denna isärhållning 

menar hon sker på olika nivåer: genom tankefigurernas makt, som konkretiseras på den 

sociala integrationsnivån (med vilket menas institutioner och arbetsdelningen mellan könen 

bland annat) samt på individuell nivå. Lagen om isärhållandet går att bryta ner i mindre delar 

visar Hirdman och kan appliceras överallt. I sin text ställer hon frågor som: vilka är de 

ekonomiska, sociala, kulturella och psykologiska faktorer som har stöttat isärhållandet?
17

  

Denna lag tar konkret form genom genuskontraktet. Detta reglerar hur män och 

kvinnor ska bete sig mot varandra i arbetet och i kärleken, vilka kläder de ska bära etc. in i 

minsta detalj. Det osynliga kontraktet är definierat av den som bestämmer över den andra, i 

detta fall mannen. Varje tid och samhälle har sitt eget kontrakt mellan könen.
18

  

Konflikter kring genuskontraktet finns inom dess gråzoner, om hur långt 

kontraktets gränser är möjliga att sträckas. Hirdman förklarar emellertid hur ifrågasättanden 

av kontraktet inte verkar leda till någonting annat än en ideologisk förstärkning av 

tankefigurerna ”han” och ”hon”.
19

  

 Ju starkare principen om isärhållningen verkar, desto mindre ifrågasatt blir den 

manliga normen. Den hårda uppdelningen mellan en manssida och en kvinnosida bidrar till att 

skapa skilda beteenden för de olika könen. Genom att belysa de olikheter som finns mellan 

mannen och kvinnan, kan man motverka att systemet med den överordnade mannen fortsätter 

förklarar Hirdman.
20

  

Jag vill använda Hirdmans teori om genuskontraktet som en förklaring till varför 

mannen betraktades som norm i samhället under Agrells tid. Jag vill undersöka hur detta tar 

sig uttryck i de pjäser jag analyserar och vilken roll det får för synen på moderskapet. Hur och 
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 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Genus i historisk 

forskning, red. Christina Ericsson, Lund 1993, s. 146–161.  
17

 Hirdman 1993, s. 146–152. 
18

 Ibid., s. 152 f. 
19

 Ibid., s. 154 f.  
20

 Ibid., s. 156–161. 
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på vilket sätt som karaktärerna i verken bryter mot genuskontraktet, och därmed utmanar den 

rådande könsmaktsordningen, kommer att diskuteras.  

Vad gäller dramateori blir min utgångspunkt dels verket Ny svensk 

teaterhistoria 2 1800-talets teater (2007)
21

 som behandlar just 1800-talets teater, dels verket 

Noras systrar. Nordisk dramatik och teater 1879–99 (2000)
22

 av Margareta Wirmark. I sin 

studie diskuterar hon den period inom nordisk teater som hade sin början med Ibsens pjäs Et 

dukkehjem och genererade ett antal svar, framför allt från dåtidens kvinnliga författare. I sitt 

verk har Wirmark en uppdelning mellan dramatiken som lästa texter och hur den gestaltades 

på scenen. Framför allt det första avsnittet kommer att vara användbart i min uppsats, då jag 

gör en närläsning av texterna och således bortser från hur de gestaltades på teatern.   

 

Förhållande till tidigare forskning  

Det finns inte allt för mycket tidigare forskning om Alfhild Agrell och ännu färre med 

inriktningen Agrell och moderskapet. I verket Nordisk kvinnolitteraturhistoria 2. Fadershuset 

(1993) återfinns dock uppsatser om särskilda kvinnliga åttiotalister, bland dessa Alfhild 

Agrell, samt uppsatser om det moderna genombrottet där hon figurerar.
23

 Ingeborg Nordin 

Hennels text ur antologin behandlar både personerna Alfhild Agrell och Anne Charlotte 

Edgren Leffler samt några av deras verk.
24

 

Nordin Hennel står också bakom en studie om Alfhild Agrell: Dömd och glömd. 

En studie i Alfhild Agrells liv och dikt (1981), där hennes syfte är att biografera Agrell och 

placera in henne i det tidssammanhang som hon hör hemma.
25

 Med hjälp av Agrells texter vill 

hon även beskriva hennes kvinnobild.
26

 Det jag framför allt kommer att använda mig av ur 

verket är Nordin Hennels genomgång av de pjäser som jag behandlar i uppsatsen. Nordin 

Hennel sticker ut som den som har ägnat Agrell mest forskning. Hon har även författat en 

                                                           
21
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Leffler”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria 2. Fadershuset, red. Elisabeth Møller Jensen (huvudredaktör), Höganäs 

1993, s. 512–527. 
25

 Ingeborg Nordin Hennel, Dömd och glömd. En studie i Alfhild Agrells liv och dikt, Umeå 1981.  
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studie där hon ställer Ibsens Et dukkehjem mot Agrells Räddad.
27

 Uppsatsen blir användbar 

till diskussionen om hur Agrells drama sågs som ett mörkare svar på Ibsens.  

 Forskning om Alfhild Agrell återfinns i verket Bakom maskerna. Det dolda 

budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare (1997) där skribenter som Anna Williams och 

Yvonne Leffler skriver om kvinnliga åttitalsförfattare.
28

 Dessa skribenters texter blir 

betydelsefulla för min uppsats eftersom de placerar in Agrell i det tidsammanhang som hon 

hör hemma. Barbro Werkmäster har författat en uppsats om Agrell, där hon tematiskt går 

igenom en del av de motiv som går att finna hos författarinnan.
29

 En del av temana går att 

applicera på min uppsats. Eva Heggestads doktorsavhandling är en litteratursociologisk studie 

där den dåtida kvinnans roll i hemmet, i yrkeslivet och i konstnärskapet diskuteras utifrån hur 

det gestaltades i texter av samtida kvinnliga författare.
30

 Detta verk får betydelse för min 

uppsats eftersom den ger en bakgrund till dåtidens samhälle sedd ur ett kvinnligt perspektiv.  

En mer samtida syn på Agrell ger Klara Johanson i en dåtida artikel.
31

 Särskilt 

hennes diskussion om de verk som jag analyserar i min uppsats kommer jag att använda mig 

av.  

Under 2006–2009 skapades ett antal teaterprojekt som hade till uppgift att lyfta 

fram dramatik skriven av kvinnliga författare från framför allt sent 1800-tal. Om denna 

process handlar verket Är de här för att stanna nu? Teaterarvets akilleshäl (2010).
32

 

Antologin innehåller ett antal nyare texter av bland andra Anna Williams och Jenny 

Andreasson. Dessa sätter Agrell i relation till idag, vilket är av värde för min uppsats. 

Kandidat- och magisteruppsatserna om Alfhild Agrell är få till antalet. Bland dessa märks 

Karin Berglund med sin kandidat
33

- och magisteruppsats
34

.  

                                                           
27

 Ingeborg Nordin Hennel, ”Två dockhem, jämförande synpunkter på Agrells Räddad och Ibsens Et 

dukkehjem”, Kvinnolitteraturforskning III, Text – tolkning – värdering, red. Karin Westman Berg & Birgitta 

Onsell, Uppsala 1980, s. 39–56. 
28

 Bakom maskerna. Det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare, red. Yvonne Leffler, Karlstad 1997. 
29

 Barbro Werkmäster, ”I livet. Om Anne Charlotte Leffler och Alfhild Agrell”, Författarnas litteraturhistoria. 

Den andra boken, red. Lars Ardelius & Gunnar Rydström, Stockholm 1978, s. 109–120. 
30

 Eva Heggestad, Fången och fri. 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och 

konstnärskapet, Uppsala 1991. 
31

 Klara Johanson, ”Alfhild Agrell. En skiss”, Ord & bild 1905 (14), s. 446–450.  
32

Är de här för att stanna nu? Teaterarvets akilleshäl, red. Åsa Sarachu, Stockholm 2010. 
33

 Karin Berglund, Männen hafva vissa privilegier – och de flesta bruka dem. Om dubbelmoralen i Alfhild 

Agrells dramer Räddad och Dömd, kandidatuppsats publicerad vid Institutionen för musik- och teatervetenskap, 

Stockholms universitet 2007. 
34

 Karin Berglund, En älskvärd uppenbarelse. Om receptionen av moster Lisen i Alfhild Agrells Dömd, 

magisteruppsats publicerad vid Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet 2008. 
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Ingen tidigare forskning har så som jag valt att fokusera på motivet med 

moderskapet i några utvalda verk av Agrell. På det här området bidrar min uppsats med 

någonting nytt till forskningen om författarinnan.   

 

Disposition 

Dispositionen för min uppsats ser ut som följer: efter inledningen följer en överblick över 

dåtidens debatt kring könen som kom att föras framför allt inom litteraturen och på teatern, 

för att ge en bild av det samhälle som Agrells verk ställs mot. Agrell kom genom sina verk att 

bli en viktig del i denna debatt.  

Efter det följer en genomgång av de tre pjäser av Agrell som jag har valt att 

diskutera i min uppsats. Sammanfattningen av verken följs av uppsatsens huvuddel vilken 

består av studiet av moderskapsmotivet i några utvalda dramatiska verk. Analysen av 

moderskapet är uppdelad tematiskt under skilda underrubriker. Inom varje tema behandlas 

dramerna i kronologisk ordning. Synen på moderskapet så som det framställs i verken kopplas 

samman med dåtidens samhälleliga syn.  

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning som beskriver vad jag har kommit 

fram till, samt en förteckning över använd litteratur.  

 

Historisk överblick över dåtidens debatt  

 

Man brukar säga att Ibsens dramer var samtalsämnet när en bildad man under 1880-talet 

skulle inleda en konversation med en ung kvinna. De skrivande kvinnorna lockades av 

idealismen hos Ibsen. Genom honom kunde den feministiska tendensen hos de kvinnliga 

författarna legitimeras. Skribenter i tiden hämtade idéer och ämnen från Ibsens författarskap. I 

efterhand kom banden till Ibsen att betraktas som ett uttryck för de kvinnliga författarnas 

oförmåga att stå för sig själva.  

Det sistnämnda överensstämmer dock inte med hur det verkligen var. 

Författarinnorna sa ofta emot Ibsen genom att använda sig av hans kvinnobilder i sina verk, 

och revidera dem. De skrev om kvinnobilderna utifrån en annan förståelsehorisont.
35

 Två 

exempel är Anne Charlotte Edgren Lefflers novell ”Tvifvel” (1866) som betraktades som ett 

                                                           
35

 Nordin Hennel 1993, s. 512 f. 
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svar på Ibsens Brand (1866) samt Alfhild Agrells Räddad som sågs som en omskrivning av 

Ibsens Et dukkehjem.
36

 

 Ingeborg Nordin Hennel förklarar i sin text om Alfhild Agrell och Anne 

Charlotte Edgren Leffler hur Ibsens kvinnobild fungerade som en grund som måste skrivas 

om av de kvinnliga författarna för att komma åt en mer trovärdig historia. Centralt för både 

Lefflers och Agrells svar var den unga kvinnans hopplösa situation med frånvarande föräldrar 

och sveket från den äldre kvinnan som fanns i närheten. Resultatet blev en livshotande 

ensamhet och omöjlighet för kvinnan att bli fri. Varken Leffler eller Agrell valde att dölja sin 

inspirationskälla. Nordin Hennel klargör att författarinnorna medvetet valde att hålla Ibsens 

dramer aktuella, så att deras egna pjäser skulle framstå som allt mer skarpa. Valet att lägga sig 

så nära den norska dramatiken hade att göra med att de ville ge sin version av femininitet från 

ett kvinnligt håll.
37

  

 Agrell och Lefflers svar på Ibsens texter medförde att de placerades i framkant i 

tidens idédebatt. Båda fick de 1885 plats i Publicistklubben, vilken tidigare endast hade varit 

öppen för män. Bägges författarskap var inriktade mot framtiden, genom att de ville verka för 

den tid som kommer.
38

 

 1880-talet var tidpunkten då kvinnliga dramatiker på allvar intog scenen genom 

bland andra Alfhild Agrell och Anne Charlotte Edgren Leffler. Tesdramatiken var den form 

som de framför allt använde sig av. Dramat var en farligare form för författarinnorna att verka 

i än till exempel romanen, på grund av dess offentlighet. Dramatikens genomslagskraft kunde 

dock inte underskattas, då teatern ofta bevistades av den dåtida medel- och överklassen.
39

 

 Inom den borgerliga familjen vid denna tidpunkt fick mannen och kvinnan 

skilda verksamhetsfält. Mannen lämnade hemmet för att arbeta utanför det medan kvinnan 

blev kvar i hushållet med uppgifterna att föda barn, sköta om det samt stödja mannen. 

Kvinnans vårdande och känslomässiga karaktär värderades högt. Kärleken och omsorgen om 

barnen var det som höll samman familjerna i städerna.
40

 

 Under 1880-talet var det många kvinnor som tillsammans höjde rösten. I 

samtliga nordiska länder bildades nationella kvinnoförbund, där kvinnorna verkade för att få 

upp kvinnosaksfrågan i de lagstiftande församlingarna samt få till lagar som främjade 

                                                           
36

 Anne Charlotte Leffler, ”Tvifvel”, Ur lifvet. Saml. [1], Stockholm 1882; Henrik Ibsen, Brand. Et dramatisk 

Digt af Henrik Ibsen, Köpenhamn 1866. 
37

 Nordin Hennel 1993, s. 513. 
38

 Ibid., s. 513 f. 
39

 Ibid., s. 515 f. 
40

 Heggestad 1991, s. 20.  
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jämställdhet inom familj- och arbetsliv. Kvinnofrågan dryftades i tidningar, tidskrifter och 

skönlitteratur av det bildade borgerskapets unga kvinnor.
41

 

 Frågor kring kvinnans väsen och sexualitet diskuterades. En frågeställning i 

tiden var diskussionen om sedligheten, vilket var ämnet som slutligen kom att skilja 

genombrottets allians åt. Förutom frågan om dygd dryftades det inom sedlighetsfejden 

spörsmål kring vad sundhet, sanning och kön var. Debatten tog sin början med Stella Kleves 

(Mathilda Malling) novell ”Pyrrhussegrar” (1886)
42

 som 1886 trycktes i Framåt, vilket 

resulterade i stor uppståndelse i form av läsarbojkott och debattinlägg till exempel.
43

  

 En gestalt som förekommer i flertalet av Alfhild Agrells dramer, däribland 

Dömd och Ensam, är den kvinnliga varianten av individualisten och solitären, vilken var en 

hyllad karaktär inom dåtidens litteratur. Hos Agrell blir kvinnan subjekt i sitt eget liv, men på 

bekostnad av ensamhet och social och sexuell isolering. Runt 1886 märktes en nyorientering 

inom litteraturen, där intresset för den debatterande könsproblematiken började svalna. Det 

ledde till att Agrells dramatik slutade att spelas på teatern.
44

  

 Agrell var med sina verk en del i dåtidens könsrollsdebatt. I hennes pjäser 

diskuteras moderskapsmotivet som en del av skillnaderna mellan män och kvinnor. Detta 

motiv kommer jag nu att behandla i några utvalda dramer av författarinnan.  

 

Moderskapsmotivet i Alfhild Agrells verk Räddad, Dömd och Ensam 

 

Genomgång av pjäserna  

I det följande kommer jag att redogöra för den övergripande handlingen i de pjäser av Agrell 

som jag har valt att använda mig av i uppsatsen. Det för att läsaren ska få en bättre förståelse 

för bakgrunden till dramerna, innan jag börjar studera dem på detaljnivå. Min genomgång av 

pjäserna kommer att ske i kronologisk ordning, dvs. i följden Räddad, Dömd och Ensam.  

 Räddad hade premiär på Kungl. dramatiska teatern den 18 december 1882, där 

den kom att spelas 26 gånger fram till 1884. Pjäsen spelades även i Göteborg och i 

Helsingborg.
45

 Pjäsen är en interiör i två akter, varav den första akten består av elva scener 

                                                           
41

 Inger-Lise Hjordt-Vetlesen, ”Modernitetens kvinnliga text. Det moderna genombrottet i Norden”, Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria 2. Fadershuset, red. Elisabeth Møller Jensen (huvudredaktör), Höganäs 1993, s. 333. 
42

 [Mathilda Malling] Stella Kleve, ”Pyrrhussegrar”, Framåt 1886:20, Göteborg 1886, s. 3–7. 
43

 Hjordt-Vetlesen 1993, s. 338 f. 
44

 Nordin Hennel 1993, s. 516 f.  
45

 Dramat översattes till danska och hade premiär på Dagmarteatret i Köpenhamn i november 1886. Räddad hade 

tidigare översatts till tyska och kom senare i engelsk översättning. Nordin Hennel 1981, s. 62. 
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och den andra av femton. Handlingen kretsar kring paret Hjerne, Oscar och Viola, som lever 

tillsammans med sin lille son Alf samt Oscars mor, kallad rektorskan. Makarnas äktenskap är 

olyckligt, från Violas håll betraktat. Hon anser att hon blir behandlad som en hushållerska, 

medan hennes man roar sig med andra kvinnor. Oscar slösar sina pengar på spel och 

middagar, medan Viola får hålla igen på pengarna till hushållet. Den enda anledningen till att 

Viola har valt att stanna vid sin mans sida, är att hon skulle förlora sitt barn om hon lämnade 

hemmet. 

Milde kommer med nyheten att en vän har gett Viola en större summa pengar. 

Pengarna är Violas egna, som hon får använda som hon vill. Samtidigt framkommer det att 

Oscar på grund av sitt spenderande har satt sig i skuld till en person på sitt arbete. Han måste 

snabbt skaffa fram pengarna till lånet. Han får reda på att Viola nyligen har fått en stor summa 

pengar som han förväntar sig att hon ska låna ut till honom, vilket hon vägrar. Viola anser att 

pengarna är hennes räddning ut ur äktenskapet. I samma stund blir Alf, som har varit svag 

under hela berättelsen, allt sjukare och dör till slut. Förtvivlad lämnar Viola hemmet och 

scenen med sitt döda barn i famnen.  

 Dömd från 1884 spelades sammanlagt tolv gånger på Kungl. dramatiska teatern 

och en gång i Malmö. Pjäsen är ett skådespel i tre akter, där den första akten består av åtta 

scener, den andra av fjorton och den tredje av tjugo. Handlingen kretsar kring den unga 

kvinnan Valborg, som efter en utomäktenskaplig affär som resulterat i ett barn, har tvingats ta 

anställning som guvernant hos familjen Hillner för att klara sin och sin sons försörjning. 

Barnets far Sixten Björnklo har lovat att återvända så fort som möjligt för att gifta sig med 

Valborg. Det är ett löfte som han dock sviker.  

 Det visar sig nämligen snart att dottern i den familj som Valborg arbetar hos, 

Gertrud, har förlovat sig med Björnklo. Björnklo anländer till familjen Hillner ovetandes om 

att Valborg numera arbetar där. Valborg väljer att konfrontera honom, men Björnklo menar 

att hans tidigare löften om äktenskap inte längre gäller. Som kompensation erbjuder han 

Valborg pengar, som hon tackar nej till. Det enda som hon begär av fadern till hennes barn är 

hans namn för sonens räkning och stöd till hennes mor.  

Pjäsen Ensam slutligen spelades femton gånger på Kungl. dramatiska teatern. 

Dramat sattes även upp i Göteborg och i Helsingfors. I tysk översättning spelades den i 

november 1892 på Stadttheater i Frankfurt am Main.
46

 Pjäsen benämns som ett skådespel i tre 

akter, där den första akten består av fem scener, den andra av sju och den tredje av nio.  

                                                           
46

 Ibid., s. 65.  
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Handlingen rör sig kring den ensamstående modern Thora och hennes vuxna 

dotter Yngva. Hela tiden sprids elaka rykten i samhället kring Yngvas ohederliga bakgrund. 

Under en vistelse borta från sin mor blir Yngva förälskad i löjtnant Allan Eksköld. Kärleken 

är besvarad, och de planerar att gifta sig. Dock stoppas giftermålet av Allans fosterfar Georg 

Eksköld till följd av Yngvas oäkta ursprung. Georg låter meddela att han godkänner Yngva 

om Thora gifter sig med hennes far, och på så sätt gör henne legitim, vilket Thora inte går 

med på. Dramat slutar med att Yngva och Allan väljer att bortse från det faktum att 

fosterfadern inte accepterar Yngva. Thora blir lämnad ensam kvar.   

 

Barnets betydelse i äktenskapsfrågan   

I Agrells drama Räddad är den enda anledningen till att Viola stannar i sitt olyckliga 

äktenskap hennes kärlek till sin son Alf. Hennes och maken Oscars äktenskap är allt annat än 

lyckligt från Violas håll betraktat: 

 

[- - -] Sötman för dig, bottensatsen för mig. Din hustru har för dig ingenting annat varit än en 

lifstidsengagerad hushållerska, en värdelös skugga på ett solbelyst lif, ditt hem endast en 

hviloplats der du hämtat nya krafter till nya nöjen, ditt barn…
47

  
 

Oscar roar sig med andra kvinnor, äter gott och slösar med pengarna, medan Viola är kvar i 

hemmet och tar hand om sonen. Att Alf betyder allt för Viola visar sig genom att hon sköter 

honom och aldrig lämnar hans sida. Oscar och Viola har skilda platser, där hans plats är ute i 

offentligheten medan hon är kvar i hemmet och sköter hushållet. För mannen är hemmet 

endast en plats för rekreation. Att kvinnan och mannen lever separata liv utgör en tydlig del 

av dåtidens genuskontrakt.   

En dag får Viola tillgång till en summa pengar som en släkting lämnat henne. I 

och med det är första gången som hon höjer rösten om synen på sitt äktenskap, då hon tror att 

pengarna är hennes räddning ut ur giftermålet. Oscar kommer att dömas om han inte betalar 

tillbaka de pengar han är skyldig, pengar som Viola vägrar att ge honom. Om Oscar döms 

tillfaller barnet Viola. Detta resonerar Viola kring i citatet som följer, där hon vänder sig till 

svärmodern: 

 

                                                           
47

 Agrell 2007, s. 89. I fortsättningen refereras det till det skönlitterära verket inom parentes i texten. För att 

tydliggöra att det rör sig om pjäsen Räddad används beteckningen R.  
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[- - -] Ni glömmer, min fru, att en af lagen dömd man har inga, icke ens moraliska rättigheter 

öfver sitt barn. Alf blir nu min, helt och hållet min, och jag får uppfostra honom som jag vill – i 

sanning framför allt (R, s. 92).  

 

Violas plan är således att vägra Oscar pengarna, vilket skulle leda till att han döms och hon 

får ensam vårdnad om den gemensamma sonen. Som Viola formulerar det: ”I samma stund 

fängelsets portar öppnas för dig öppnas friheten för mig.” (R, s. 94) Dock blir sonen, som 

varit svag under hela pjäsens gång, så pass allvarligt sjuk under dramats slutskede att han dör. 

Förkrossad lämnar Viola hemmet och scenen med sin döde son i sina armar. Hon väljer att 

skriva under de papper som deklarerar att Oscar får tillgång till hennes pengar, då det inte 

längre finns någon anledning för Viola att han hamnar i fängelse, eftersom barnet har dött. En 

annan bidragande anledning till att Viola skriver under är svärmoderns lockelse om att Oscar 

då kommer att lämna Viola i fred, eftersom det krävs mannens medgivande för att kvinnan 

ska få lämna hemmet. Det finns inte längre någonting som binder Viola till hushållet, så hon 

väljer att lämna. 

Denna slutbild illustrerar hur den enda möjligheten för en kvinna att lagligt 

lämna sitt äktenskap och hem tillsammans med sitt barn kräver att barnet har dött. När sonen 

är borta finns det inte längre någonting som binder Viola till hemmet och äktenskapet, vilket 

förklarar hur barnet utgör äktenskapet. Utan barnet finns helt enkelt inget äktenskap.  

 Med Räddad går Agrell i dialog med Ibsens pjäs Et dukkehjem, som slutar med 

att kvinnan (Nora) går ut genom dörren och lämnar man och barn. Ibsen väljer att inte 

problematisera frågan hur mannen enligt dåtida normer fick vårdnaden om barnen om 

kvinnan valde att lämna. Ställd mot Et dukkehjem betraktar jag Räddad som ett mer realistiskt 

drama, då Agrell diskuterar även kvinnans situation utifrån den rådande samhällskontexten, 

där hon inte kunde lämna sin make och sitt hem utan att också förlora sina barn. Ingeborg 

Nordin Hennel har ett liknande synsätt när hon menar att anledningen till att Agrell valde att 

använda sig av Ibsen som inspiration till några av sina dramer var att hon ville rätta till och 

komplettera hans bild av äktenskapet och kvinnan.
48

   

En annan fråga rörande barnets betydelse inom äktenskapet är frågeställningen 

om utomäktenskapliga barn. Detta tema spelar stor roll i de båda dramerna Dömd och Ensam 

av Agrell, där jag menar att det är att betrakta som själva huvudmotivet. Den tidigaste pjäsen 

av de två handlar om den ensamstående modern Valborg som har tagit anställning hos 

familjen Hillner för att klara sin och sin sons försörjning. Gertrud Hillner har nyligen förlovat 

                                                           
48

 Nordin Hennel 1981, s. 72. 
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sig med fadern till Valborgs barn, trots att han hade lovat att han i framtiden skulle gifta sig 

med Valborg.  

 

VALBORG. 
 

Du har ju svurit, svurit, att jag skulle bli din maka! 

 

BJÖRNKLO. 

 

Det var inte jag. Det var den elegante odågan, kapten Sixten Björnklo, tredje sonen i familjen. 

Hufvudmannen för den »nobla» ätten kan omöjligt gifta sig med en – – 

 

VALBORG. 

 

Med en – hvad –! 

 

BJÖRNKLO. 

 

Med en qvinna utan namn, menar jag. (Ironiskt:) Noblesse oblige.
49

 

 

Valborg vill gifta sig med Björnklo på grund av omsorgen av deras gemensamma son, vilken 

övertar faderns namn om föräldrarna gifter sig och på så sätt blir legitim. Som Valborg själv 

förklarar det i ett svar till Björnklo: ”Jag begär inte er sjelf, inte er rang, inte er förmögenhet – 

men ert namn!” (D, s. 93)  

Då Björnklo inte håller vad han har lovat angående giftermålet mellan honom 

och Valborg, väljer Valborg att ställa honom mot väggen. Hon kallar in nästan hela hushållet 

att döma i frågan. Dessa ställer sig nästan uteslutande på mannens sida, vilket visar hur män 

och kvinnor som har begått samma så kallade omoraliska handlingar (fått barn utanför 

äktenskapet) bedöms olika. Valborg betraktas som en fallen kvinna som stöts bort av familjen, 

medan Björnklo utan bekymmer kan förlova sig med Gertrud.  

Ett liknande fall där en ogift kvinna som fått barn betraktas som en fallen kvinna 

av samhället återfinns i pjäsen Ensam av Agrell. Dramat handlar om Thora som är 

ensamstående mor till den unga kvinnan Yngva. När Thora blev gravid visste hon inte att 

fadern till hennes barn redan var gift. Det hade hans bror valt att inte berätta för henne, då 

brodern själv älskade Thora. Thora är således omedveten om att hon gör ett moraliskt fel när 

hon får barn utanför äktenskapet.  

                                                           
49

 Agrell 1884, s. 84. I fortsättningen refereras det till verket inom parentes i texten. För tydlighets skull används 

beteckningen D för pjäsen Dömd. 
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Yngva planerar att gifta sig med Allan Eksköld. Allans fosterfar Georg 

motsätter sig dock giftermålet, eftersom Yngva inte är legitim då Thora fick henne utanför 

äktenskapet. Enligt lagen så har Yngva ingen far. Emellertid så föreslår Georg att Thora kan 

gifta sig med Yngvas pappa, som numera är änkling. På så sätt skulle fosterfadern kunna 

godkänna giftermålet, eftersom det skulle göra Yngva legitim. Det går dock inte Thora med 

på. Likt Valborgs barn som fötts utanför äktenskapet i Dömd blir Yngva ärbar först när hon 

tar sin fars namn.  

 Både Valborg i Dömd och Thora i Ensam kan betraktas som starka kvinnor som 

revolterar mot den dubbelmoral som råder i samhället, där kvinnor och män som utfört samma 

omoraliska handlingar bedöms olika, anser jag. Valborg gör det genom att ställa Björnklo mot 

väggen och fråga ut familjen som hon arbetar hos varför det är acceptabelt att en man har ett 

barn utanför äktenskapet men inte hon. Thora gör uppror genom att vägra att ingå äktenskap 

med fadern till hennes barn, vilket skulle göra dottern legitim. På detta sätt bryter dessa 

kvinnliga karaktärer mot rådande genuskontrakt. På liknande sätt går kvinnorna emot 

genuskontraktet genom att svara för sin egen försörjning, vilket de framför allt gör i 

dramernas början.   

 

Barnuppfostran, moderskap kontra faderskap  

Ett mönster som återkommer inom samtliga tre dramer av Agrell som jag analyserar (med 

viss reservation för pjäsen Dömd, vilket jag kommer tillbaka till senare) är den kärleksfulla 

modern som gör allt för sitt barn som ställs mot den frånvarande och auktoritära fadern. Här 

väljer jag att bortse från svärmodern, mannens mor, som i viss mån bryter mot mönstret. 

Denna studeras under en egen rubrik längre fram i uppsatsen.  

 Den kärleksfulla modern gör allt för sitt barn. Hon sätter barnet framför sig själv 

och offrar allt för barnet. Hon lever för sitt barn. Modern har en mycket intim relation med sin 

son/dotter. I pjäsen Räddad representeras den kärleksfulla modern av Viola. Hon gör allt för 

sin son Alf. Hennes kärlek och omtanke om honom illustreras genom att hon konstant sköter 

om honom. Hon är hela tiden orolig för den veke sonens hälsa. Aldrig lämnar hon hans sida. 

Viola har börjat tjäna lite egna pengar eftersom hon tycker att maken lägger för lite pengar på 

sonens kläder, vilket han inte håller med om. Att Oscar tycker att Viola spenderar för stor del 

av hushållspengarna på sonens klädsel framgår av följande citat riktat till Viola: ”Ja, det är 

sant – Alf har fått ny sammetsrock och broderade stöfletter den här veckan. Unga herrn går 

klädd som en prins och prinsens apanage kostar pengar.” (R, s. 17) 
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Sonen betyder allt för Viola, men i slutet av pjäsen blir han svårt sjuk: ”Rädda 

honom, doktor! Han qväfs! Ni tror kanske att det bara är ett barn, ett vanligt barn det gäller, 

men det gäller mycket mer. Jag har födt honom till verlden, men han har skänt mig lifvet 

hundra gånger.” (R, s. 98)   

Den kärleksfulla och omsorgsfulla modern i dramat Dömd representeras framför 

allt av Valborg, som tar anställning som guvernant hos familjen Hillner för att klara sin och 

sin sons försörjning. Valborg tar ensam hand om sonen. Det enda hon begär av fadern till 

hennes barn, Björnklo, är hans namn för sonens räkning. I denna pjäs förekommer även en 

annan modersgestalt, nämligen modern i den familj som Valborg arbetar hos. Hon vet vad 

som är bäst för dottern. Hon och dottern Gertrud illustrerar det särskilda nära band som råder 

mellan mor och dotter i några pjäser av Agrell. 

 Denna intima relation mellan mor och dotter får ännu större utrymme i dramat 

Ensam av Agrell, där den representeras av Thora och hennes dotter Yngva. Thora sätter 

dottern framför sig själv och gör allt för dotterns skull. Att detta är fallet bekräftas av läkare 

Sandén i denna utläggning om Thora där han riktar sig till Georg Eksköld: 

 

[- - -] – jag har, inom parentes sagdt, aldrig sett någon mor vara så galen i sin unge som hon är i 

sin – höll hon till godo med hvad som helst, släpade, svalt och arbetade, så det var skam åt det. 

Du ska’ likväl inte tro, att hon var något helgon. Fan ock, det är man sällan vid några och tjugu 

år. Osäker och inåtvänd, trotsig och häftig, hade det kunnat gå rakt åt fanders, men här just 

börjar det intressanta. Hur hon uppfostrade sig sjelf, hur hon renade och sofrade, så att bara det 

bästa skulle stanna qvar åt barnet. Det högsta, bara det högsta vad godt nog åt det, Gud bevars – 

och så blef hon opraktisk i stället, alldeles förbannadt opraktisk.
50

 

 

Thora vill inte att dottern ska straffas för det snedsteg hon har begått, nämligen att hon har 

blivit gravid utanför äktenskapet. För detta fördöms Yngva av samhället. Känslorna mellan 

mor och dotter är ömsesidiga. Yngva håller av Thora och bryr sig om hur det ska gå för 

henne.  

 Mot den kärleksfulla och omtänksamma modern ställs den frånvarande och 

auktoritära fadern. Det är han som bestämmer. I Räddad tar Viola ensam hand om sonen. 

Maken Oscar rör sig utanför hemmet genom arbetet eller genom att han träffar andra kvinnor 

bland annat. I Dömd är det Björnklo som representerar bilden av den frånvarande fadern. Han 

vill inte ha någon relation till sin son. Det enda han kan tänka sig är att svara för sonens 

försörjning, genom att donera en summa pengar till barnets moder. I Ensam slutligen har 

                                                           
50

 Agrell 1886, s. 64. I fortsättningen refereras det till verket inom parentes i texten. Beteckningen E står för 

pjäsen Ensam.  
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Yngva växt upp enbart med sin mor. Fadern är frånvarande även i den meningen att han inte 

framträder som en karaktär i pjäsen, utan endast talas om, till exempel mot dramats slut då det 

föreslås att Thora ska gifta sig med honom för att göra dottern legitim.  

 I några fall där en närvarande fader saknas kan en ställföreträdande sådan ta 

dennes plats. Det sker till exempel i pjäserna Räddad och Ensam. I Räddad fungerar Milde 

både som ett slags faders- och modersgestalt till Viola, då hennes mor har dött. Milde bryr sig 

om Viola. Det är också han som kommer med nyheten om pengarna, som Viola tror ska bli 

hennes räddning ut ur äktenskapet. I Ensam är det läkare Sandén som får rollen som fader till 

Yngva, då hon inte har någon kontakt med sin biologiska far. Han fungerar även som ett stöd 

till Thora. I Dömd framträder en ställföreträdande moder till Valborg, nämligen moster Lisen. 

De delar liknande erfarenheter om män som sviker bland annat.  

 Den auktoritära fadern representeras i pjäsen Dömd av mannen i huset, kallad 

professorn, eftersom det blir hans uppgift att komma fram till hur familjen ska ställa sig till 

det faktum att Björnklo har ett utomäktenskapligt barn. I Ensam får karaktären den auktoritära 

fadern i form av fosterfadern Georg Eksköld stort utrymme, genom dennes inflytande på det 

unga parets giftermål. Han motsätter sig äktenskapet, och en stor del av dramats handling 

kretsar kring hur de förlovade försöker att komma runt det.  

 Att kvinnan och mannen på detta sätt har skilda roller är förstås en del av 

genuskontraktet. En av dess principer är just att kvinnligt och manligt inte bör blandas. Lagen 

om isärhållandet finns överallt och strukturerar sysslor och egenskaper.
51

 Mannen rör sig 

utanför hemmet och svarar för försörjningen medan kvinnan är kvar i hemmet och sköter om 

det. På så sätt blir hennes huvudsakliga uppgift sysslor förlagda till hemmet så som städning 

och att ta hand om barnen bland annat. Denna uppdelning underlättas genom att det är 

mannen som står för försörjningen medan det inte är lika enkelt för kvinnan att ta sig in på 

arbetsmarknaden.  

 Rollerna med den kärleksfulla modern och den frånvarande och auktoritära 

fadern är delvis de omvända i dramat Dömd av Agrell. Här är det modern som vet vad som är 

bäst för dottern Gertrud. Samtidigt har hon en kärleksfull relation till dottern. Fadern är öppen 

för diskussion kring hur Valborg och Björnklo bör dömas för sitt omoraliska handlande. Han 

tycker att det är upp till Gertrud själv att besluta om hon vill förlova sig med Björnklo. Mot 

slutet faller dock fadern tillbaka till sin roll reglerad genom genuskontraktet eftersom det är 

han som ska besluta om Björnklo bör dömas eller inte.  

                                                           
51

 Hirdman 1993, s. 149 f.  
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Uppfostran av barnet skiljer sig till viss del åt mellan de tre dramer av Agrell 

som jag analyserar i min uppsats. I Räddad är barnuppfostran en central fråga som leder till 

konflikt mellan makarna Hjerne. Oscar vill att hans mor ska ta hand om barnet, medan Viola 

föredrar att själv sköta om sonen. Oscar vill att modern ska överta Alfs uppfostran, eftersom 

han anser att Viola är: ”för ung, för enfald–, för outvecklad, […] för att handhafva en gosses 

uppfostran.” (R, s. 15) Violas svar till Oscar är att svärmodern kan ta över styrandet av huset, 

men att hon själv vill ta hand om sonen. Ingeborg Nordin Hennel förklarar det som att 

modersrollen är så pass viktig för Viola att hon låter svärmodern ta över alla befogenheter i 

hemmet, bara ingen tar ifrån henne hennes barn.
52

 

Violas sätt att ta hand om Alf är mycket kärleksfullt. Hon befinner sig hela tiden 

vid hans sida. Violas definition av barnuppfostran skiljer sig åt från svärmoderns, där den 

senare betraktar Alf som en klen och ömtålig pojke ställd mot hennes egen son som var stor, 

stark och frisk som liten, förklarar Nordin Hennel. Också Oscars sätt att betrakta 

barnuppfostran skiljer sig åt från Violas. Sonen får inte gråta i sin fars närvaro. Oscar försöker 

att ingjuta en aggressiv och offensiv attityd hos sonen vilket symboliseras genom den bössa 

och sabel han ger honom.
53

 

 Svaret på frågan vem som ska stå för uppfostran av barnet skiljer sig åt mellan 

de tre dramerna av Agrell. I Räddad är det Viola som tar hand om sonen. I Dömd anställs 

barnflickor för att ta hand om barnen, särskilt den yngsta sonen Ivar. Valborg anställs som 

Ivars guvernant, och hon uppfostrar honom genom att leka med honom bland annat. I Ensam 

slutligen uppfostrar Thora ensam dottern, innan hon i giftasålder skickas iväg för ett 

miljöombyte.  

 

Den äldre modern/ matriarken, förhållandet till den egna modern  

I pjäserna Räddad, Dömd och Ensam av Agrell går ett mönster igen där kvinnans döda eller 

sjuka mor ställs mot mannens mor som bidrar till att genuskontraktet upprätthålls. I det 

följande kommer jag diskutera relationen till den egna modern med början med kvinnans 

relation till sin mor vilket åtföljs av diskussionen av mannens förhållande till sin moder. Här 

är det relationerna till de äldre mödrarna som avses, och alltså inte barnets förhållande till sin 

mor (vilken återfinns i pjäsen Dömd genom Thora och Yngva bland annat). 

 Gemensamt för kvinnans relation till sin mor i samtliga tre dramer (med viss 

reservation för pjäsen Ensam vilket jag återkommer till) är att den är kärleksfull. Modern är 
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bland det mest betydelsefulla som kvinnan har. I alla dramerna är kvinnans moder antingen 

död, sjuk eller frånvarande som karaktär i pjäsen. Hon är igenkännande och förstående 

eftersom hon delar samma erfarenheter som kvinnan som i Räddad där både Viola och hennes 

mor har plågats av Violas svärmor.  

 I Räddad avslutas dramat med Violas dramatiska sorti från platsen bärandes sin 

döde son i famnen insvept i en sjal. Svartklädd ämnar hon besöka sin mors grav, där hon 

menar att det finns plats för både henne och sonen. Viola delar liknande erfarenheter med sin 

mor, nämligen att även hon har blivit förtryckt av Violas svärmor. Violas mor var tidigare 

svärmoderns rival. Att svärmodern jämför Viola med hennes mor vittnar följande citat av 

svärmodern om, där hon vänder sig till Milde: 

 

[- - -] Visst är att Viola lika lite som hennes mor förstår att göra sitt hem gladt och tilldragande – 

och får, som hon, finna sig i följderna (R, s. 57).  

 

I Dömd representeras kvinnans moder dels av frun i huset Hilma Hillners föräldrar som inte är 

representerade i pjäsen, till skillnad från hennes makes föräldrar, dels av Valborgs äldre sjuka 

blinda moder. Valborgs relation till sin mor är kärleksfull. Hon vill inte gå bakom ryggen på 

modern, men samtidigt inte göra henne förtvivlad, vilket bland annat leder till att Valborg 

skriver brev i Björnklos namn till henne som hon visar för sin mor, när hon inte får några 

riktiga brev från Björnklo. När det uppdagas att Björnklo inte har för avsikt att gifta sig med 

Valborg begär hon, förutom skydd för den gemensamma sonen och faderns namn för sonens 

räkning, även skydd för sin mor, av Björnklo. 

 I Ensam är Thoras relation till sin mor allt annat än kärleksfull. Hon ville ta 

hennes barn ifrån henne, böjd under samhällets krav. Att relationen till modern var sådan 

framgår av följande dialog mellan Thora och Sandén: 

 

SANDÉN. 
 

[- - -] Er mor, att hon var prestenka och bodde i en småstad, vet jag, dog ju strax före er 

hitflyttning? 

 

THORA. 

 

Ja. Men för mig hade hon varit död länge – dess värre. 

 

SANDÉN. 

 

Kunde tro något sådant. 

 

THORA. 
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Det är dyrt att vara ärlig mot sig sjelf. Min mor ville skilja mig vid Yngva.  

 

SANDÉN. 

 

Klokt. Men det tillät ni naturligtvis inte? (E, s. 12) 

 

Mot den kärleksfulla (oftast) och döda kvinnans moder ställs mannens mor som aktivt lägger 

sig i det unga gifta parets liv. Det kan hon enkelt göra genom att hon bor med mannen och 

kvinnan, det rör sig om ett så kallat generationsboende, som i Räddad. Denna kvinna verkar 

hela tiden för sin sons bästa. Genom att i varje läge stötta sin son med stöd av sina principer 

om mannen som överordnad kvinnan bidrar hon till att genuskontraktet upprätthålls.  

 Oscars relation till sin mor i pjäsen Räddad är kärleksfull. Han aktar henne högt: 

”Jag vet att mamma alltid har varit den klokaste och mest öfverseende af mödrar.” (R, s. 25) 

Modern har högt anseende hos sonen. När hon förolämpar honom för att han inte kan få fram 

pengarna till lånet, kan han därför inte tro att det är hon som talar. I följande monolog 

reflekterar Oscar kring detta: 

 

Drömmer jag? Var detta min mor, min ärade, aktade, rättänkande mor, som talade? Nej, nej – 

jag hörde miste – det kan, det får inte finas någon fläck der. Min olycka har förvirrat hennes 

förstånd – hon talade i yrsel. – Min stackars, stackars mamma! – Men ändå… Nej, nej, jag vill 

inte tänka på hennes ord vidare. Det vore att begå en orättvisa mot henne sjelf (R, s. 77).  

 

Att modern ser ner på sin son för att han inte lyckas skaffa fram pengarna kan förstås genom 

att hon verkar för att vidareföra genuskontraktet. Inom detta hade mannen försörjningsansvar, 

det var hans plikt att försörja kvinnan.  

Oscar anser han och Viola som lyckliga som har hans mor boende hos sig. Han 

tycker att Viola bör rätta sig efter moderns anvisningar i hemmet, som han tycker är positiva. 

Oscars önskan är även att hans mor ska överta Alfs uppfostran, då han betraktar henne som 

mest lämpad.  

 Svärmodern, kallad lejoninnan av rivalen Milde på grund av sin starka karaktär, 

har enda sedan Viola för första gången anlände till hemmet förtryckt henne, vilket hon även 

gjorde med Violas mor. Som Viola själv formulerar det till svärmodern: ”Ni har vistats här 

alltid, min fru. Ert inflytande var det som tog emot mig i mitt nya hem och som sedan dess, 

lik en mörk skugga, smugit sig mellan mig och min make.” (R, s. 92) Viola anser att 

svärmodern och Oscar har gaddat ihop sig mot henne. Enligt Viola är det svärmodern som har 

gjort Viola till den förfärliga person som hon har blivit i hemmet.   
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 Svärmodern har en orubblig tro på mannens förstfödslorätt över kvinnan. Dessa 

principer har hon tidigast möjligt inpräntat i sin son. I tron på den överordnade mannen har 

Oscar uppfostrats. I honom har svärmodern ingjutit det mod, den kraft och den energi som 

hon själv inte kunde leva ut eftersom hon är kvinna. Enligt Viola är det svärmodern som bör 

ställas till svars för Oscars omoraliska uppträdande som make. Den synen ger hon uttryck för 

i följande citat, där hon riktar sig till svärmodern: ”[- - -] Det är ni som lärt honom att betrakta 

sina rättigheter som man, men som glömt lära honom hans skyldigheter som menniska. Det är 

ni, som i afgudisk tillbedjan för det kön han tillhör, uppfostrat honom till en pligtförgäten 

make, en dålig far och god son, endast genom de eftergifter ni gjort för hans passioner.” (R, s. 

92)  

Viola vill inte att svärmodern ska överta Alfs uppfostran, eftersom han då skulle 

uppfostras i förakt för henne, barnets mor. När det gäller att få fram pengarna som Oscar har 

lånat, tycker svärmodern att hennes son sviker som man eftersom han inte lyckas få fram 

pengarna, vilket riskerar att vanära både hennes och sonens namn. Svärmodern är den 

bestämmande och auktoritära modern. Det är hon som styr Oscar när det kommer till att 

skaffa fram pengarna. Det är även svärmodern som slutligen tillåter Viola att för alltid lämna 

hemmet.  

Nordin Hennel förklarar hur svärmodern och hennes son har gjort Viola till den 

ensamma, deprimerade och småaktiga person som hon har blivit i hemmet. I Violas närhet 

finns inget kvinnligt stöd, både svärmodern och tjänsteflickorna vänder sig emot henne, vilket 

gör henne till en representant för den isolerade kvinnan i 1880-talets patriarkala samhälle.  

Svärmodern är den manipulerande och cyniska kvinnan som går det patriarkala samhällets 

ärende. Dessa värderingar har hon överfört till sonen. Det gör att det är svärmodern som bär 

den största skulden i pjäsen. Vid dramats slut är det hon som överlever och triumferar genom 

sin räddning av sonen.
54

  

 Vem som pjäsens titel syftar på och alltså blir räddad mot slutet är en fråga 

öppen för diskussion. Vid dramats slutskede lyckas Viola slutligen bli fri från sin förtryckta 

och isolerade plats i hemmet och familjen. Hon är räddad, men priset som hon tvingas betala 

är mycket högt, nämligen förlusten av ett barn. Men samma höga pris sätts på Oscars 

räddning. Om barnet inte hade dött hade inte Viola överlämnat sina pengar till honom. 

Dessutom förlorar han nu sin fru som väljer att lämna äktenskapet. Den enda som räddas i 

någon positiv bemärkelse är mannens mor, dvs. kvinnan som vidareför och inskärper 
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genuskontraktet. Genom att hon lyckas skaffa fram pengarna till sonen undslipper hon den 

skam som det annars skulle ha inneburit. Dessutom får hon ha kvar sin son, även om ett visst 

avståndstagande från Oscars sida märks vid dramats slut. Det som Agrell alltså lyckas visa 

med sin pjäs Räddad är att priset för genuskontraktet är enormt.  

I denna pjäs handlar det inte enbart om en konflikt mellan manligt och kvinnligt 

utan även mellan två kvinnor i form av svärmodern och Viola uppmärksammar Nordin 

Hennel. Liknande konflikter är vanligt förekommande i Agrells verk, men de förekom till 

exempel inte i Et dukkehjem av Ibsen, som Räddad anses vara inspirerad av.
55

   

I pjäsen Dömd finns en karaktär som liknar svärmodern i Räddad nämligen 

farmodern, även om hennes utbredning i dramat inte är densamma som svärmoderns i den 

tidigare pjäsen. Farmodern i Dömd framträder framför allt i slutet av pjäsen, när det kommer 

till avgörandet om hur Valborg respektive Björnklo ska dömas. Farmodern ställer sig på 

männens sida och väljer att döma Valborg men att fria Björnklo. Hon tror inte på Valborg när 

hon talar sanning och betraktar Björnklos lögner som sanning. Att så är fallet gör hon klart i 

följande utfall mot Valborg: ”Det är inte första gången en hederlig man råkat illa ut för en 

fräck och hänsynslös qvinna.” (D, s. 155) Farmodern anser att det är kvinnans plikt att förlåta 

och att hon alltid bär den största skulden.  

 Svärmodern underlättar isärhållandet genom sina idéer om det patriarkala 

samhället. Hirdman förklarar hur normen om isärhållandet tidigt inpräntas i barnen genom 

socialisering. Genuskontraktet går i arv från en generation till en annan. Modern introducerar 

sin dotter och fadern sonen.
56

 Detta stämmer överrens med hur svärmodern i pjäsen Räddad 

tidigt lär sin son att vara en manlig pojke genom att inte gråta etc.   

 

Pengarnas påverkan på modersrollen  

Under den senare delen av 1800-talet präglades det svenska samhället av ett patriarkaliskt 

mönster där mannen sågs som överordnad kvinnan. Detta reglerades bland annat genom 

lagstiftningen. Den gifta kvinnan stod under makens målsmannaskap, vilket hon hade gjort 

enda sedan 1734 års lagstiftning. Det innebar bland annat att hon sågs som omyndig i 

förhållande till världen utanför och i familjen. Mannen var förmyndare för barnen och 

kvinnan och tog hand om hennes egendom. 1800-talets auktoritetsprincip betydde att 

auktoriteten, i form av en person, samlade hushållsenheten så att den kunde fungera utåt. De 

                                                           
55

 Ibid., s. 42. 
56

 Hirdman 1993, s. 152 f.  



 22 

ogifta kvinnorna, de frånskilda samt änkorna var de enda kvinnorna som kunde uppnå en 

något så när juridisk jämställdhet med mannen.
57

 

 Det patriarkala samhället började gradvis att försvagas under slutet av 1800-talet 

genom att lagstiftningen gjordes om till kvinnans favör samt att en ny arbetsmarknad och nya 

utbildningsmöjligheter öppnade sig för henne. Den ekonomiska utvecklingen och 

industrialiseringen brukar anges som förklaringar till försvagningen av patriarkatet.
58

  

Pengar ställer saker på sin spets i dramerna av Agrell. När Viola i Räddad får 

tillgång till pengarna som hon har fått av en vän så är det första gången som hon på allvar 

vågar höja rösten om synen på sitt äktenskap. Hon anser att pengarna kommer att bli hennes 

räddning ut ur giftermålet. Tidigare så har hon varit tvungen att fråga sin make om pengar. 

Oscar slösar med pengarna på dyra gåvor bland annat medan Viola håller igen på pengarna till 

hushållet. Nu vill Viola att hennes pengar ska gå till henne själv och sonen. Ett tecken på att 

pengar har stor betydelse i pjäsen är inte minst det faktum att Oscar är banktjänsteman och 

Milde kamrer. Någonting annat som illustrerar pengarnas betydelse för pjäsen är hur Viola 

likt en slav kan köpa sig fri från sitt äktenskap.  

 I dramat Dömd av Agrell erbjuder Björnklo Valborg pengar som kompensation 

för sitt omoraliska handlande gentemot henne. Som om hon varit en prostituerad och pengar 

kan ersätta allt. Men Valborg väljer att tacka nej till pengarna. Det enda hon begär av 

Björnklo är skydd för sonen och hennes mor, samt Björnklos namn för sonen. Valborg kan 

tacka nej till Björnklos pengar eftersom hon har arbete som guvernant hos familjen Hillner. 

Hon sköter själv sin och sin sons försörjning. Men enbart pengarna från sitt arbete gör inte 

Valborg till en ärbar kvinna. Hon behöver dessutom en legitim far till sin son. Det är dock inte 

aktuellt eftersom denne man, Björnklo, ståndsmässigt står över Valborg och därmed skulle 

göra ett nerköp om han gifte sig med henne. Pengar är vad som skapar klass och på så sätt 

status. Men i detta fall har även pengarna med framtiden att göra då det är vad som blir kvar 

till sonen efter faderns död.   

Kvinnan som med egna pengar kan försörja sig och sitt barn och därmed inte är 

beroende av mannen är ett tema som går igen i alla tre dramer av Agrell som jag analyserar i 

min uppsats. På så sätt kan de själva ta hand om sitt barn. Sättet som kvinnan får tillgång till 

pengarna skiljer sig däremot åt mellan dramerna. I Räddad får Viola en större summa pengar 

tilldelad sig, även om hon tidigare har haft ett antal småjobb vid sidan av där pengarna har 
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gått till Alf. I Dömd tar Valborg anställning som barnflicka hos en familj för att klara sin och 

sonens försörjning.  

I Ensam slutligen försörjer Thora själv sig och dottern då det saknas någon 

fadersgestalt i pjäsen. Med dessa kvinnor som svarar för sin egen försörjning utmanar Agrell 

genuskontraktet där det är mannen som ansvarar för ekonomin.  

 De arbetande kvinnorna i pjäserna Dömd och Ensam ställs mot 

medelklasskvinnan som saknar arbete i Räddad. Det är inte av en slump som Agrell tecknar 

detta mönster av kvinnorna från skilda klasser. Under 1800-talets senare del ökade det 

kvinnliga utträdet på arbetsmarknaden mycket på grund av den sjunkande 

äktenskapsfrekvensen och det förändrade mönstret där färre gifte sig och åldern för att ingå 

äktenskap ökade. Många kvinnor ställdes nu utanför den ekonomiska försörjning som ett 

giftermål innebar. Kvinnorna på landsbygden hade sina självklara arbetsuppgifter i hemmet 

och i jordbruket. Då var det betydligt svårare för kvinnorna i städerna att skaffa sig ett 

ansvarsområde och en inkomst. Det ställdes också krav på dessa kvinnor att de skulle ha ett 

socialt accepterat arbete.
59

  

 

Sammanfattande diskussion 

 

Uppsatsens syfte var att diskutera moderskapsmotivet i tre utvalda dramatiska verk av Alfhild 

Agrell, nämligen Räddad, Dömd och Ensam. Jag analyserade hur temat gestaltas i de olika 

verken. Genom en jämförelse undersökte jag moderskapets skilda utbredning i dramerna, och 

försökte ge en förklaring till varför det ser olika ut. Jag undersökte på vilket sätt som 

moderskapet säger någonting om samtidens syn på äktenskapet och åtskillnaden mellan 

könen. Temat moderskap betraktades som brett syftande som innehåller frågeställningar som 

den vuxnes relation till sin gamla mor, barnets betydelse i äktenskapsfrågan samt 

barnuppfostran. Frågeställningarna diskuterades under fyra skilda underrubriker, där 

dramerna togs upp i kronologisk följd.  

I det följande kommer jag att redogöra för uppsatsens resultat och de slutsatser 

som jag drar av dessa. Resultaten för varje underrubrik kommer att redovisas var för sig, med 

början med underrubriken barnets betydelse i äktenskapsfrågan.  

 I pjäsen Räddad tvingas Viola stanna i sitt olyckliga äktenskap eftersom hon 

riskerar att förlora sin son Alf om hon lämnar. Vid dramats slut dör sonen, och Viola har inte 
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längre någonting som binder henne till hemmet så hon väljer att gå. Om kvinnan väljer att 

lämna sitt äktenskap så riskerar hon att förlora vårdnaden om eventuella barn till mannen, 

vilket visar hur dåtidens lagstiftning såg olika ut för mannen och kvinnan. En annan åtskillnad 

som gjordes mellan könen, vilken diskuterades under denna underrubrik, var synen på 

utomäktenskapliga barn. Både lagstiftningen och genuskontraktet såg olika på mannen och 

kvinnan i denna fråga. Ett exempel på det hämtade jag från dramat Dömd där Valborg  ansågs 

ha ett utomäktenskapligt barn, men inte Björnklo. Kvinnan betraktades som en fallen kvinna, 

men inte mannen.  

 Underrubriken som följde kallade jag barnuppfostran, moderskap kontra 

faderskap. Där ställdes den kärleksfulla modern i form av Viola i Räddad, Valborg i Dömd 

och Thora i Ensam mot den auktoritära och frånvarande fadern som representerades av Oscar 

i Räddad, Björnklo i Dömd och Yngvas far i Ensam. Den kärleksfulla modern tar hand om 

barnet. För henne betyder barnet allt och hon lever för sitt barn. Fadern är frånvarande till 

exempel genom att han spenderar sin tid utanför hemmet som maken i Räddad eller genom att 

inte vara en karaktär i pjäsen som Yngvas far i Ensam. I den sistnämnda pjäsen representeras 

den auktoritära fadern av fosterfadern, då hans inflytande på det unga parets giftermål spelar 

stor roll.  

I dramat Räddad är kvinnans plats i hemmet där hon tar hand om barnet medan 

mannen lever ett utsvävande liv utanför hushållet. På det här sättet får makarna skilda roller, 

vilka är reglerade av genuskontraktet. En av kontraktets principer är att manligt och kvinnligt 

inte bör blandas. Genom att fortsätta att leva skilda liv upprätthålls genuskontraktet. En annan 

frågeställning som diskuterades under denna underrubrik var synen på barnuppfostran, där 

Oscar i Räddad vill att hans mor ska överta Alfs uppfostran medan Viola själv vill sköta om 

sonen.  

Den äldsta generationen mödrar analyserades under en egen rubrik. Jag valde att 

ställa kvinnans relation till sin gamla mor mot mannens relation till sin. Kvinnans förhållande 

till sin i flera fall döda eller sjuka mor är kärleksfull. Ett undantag är dramat Ensam där 

relationen till modern är frostig då hon ville skilja Thora från hennes dotter. Eftersom den 

äldre modern flertalet gånger har varit med om samma sak som sin dotter så kan hon se sig 

själv i henne. I Räddad förstod modern Viola eftersom de båda hade blivit förtryckta av 

Violas svärmor till exempel.  

Mannens relation till sin mor är även den kärleksfull. Denna kvinna lägger sig 

aktivt i sin sons liv vilket underlättas genom att hon som i Räddad bor med mannen och 

kvinnan. I nämnda pjäs anser Viola att svärmodern och hennes son har gått samman emot 
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henne. Det är svärmodern som har gjort Viola till den eländiga person som hon har blivit i 

hemmet menar hon. Svärmödrarna i Räddad och Dömd underlättar isärhållandet genom sina 

idéer om det patriarkala samhället där de betraktar mannen som överordnad kvinnan. Dessa 

tankar har de sedan från en tidig ålder överfört på sina söner.  

 Slutligen analyserade jag pengarnas påverkan på modersrollen. I pjäsen Räddad 

blir pengarna som Viola har fått den utlösande faktorn som gör att hon kan säga sanningen om 

sin syn på sitt olyckliga äktenskap. Hon tror att pengarna ska bli hennes räddning ut ur 

giftermålet. Tidigare har hon fått snåla med pengarna till hushållet och varit tvungen att be sin 

make om pengar eftersom det är han som sitter på pengarna. Med sina egna pengar blir hon 

inte lika bunden till sin make. I dramat Dömd erbjuder Björnklo Valborg pengar som 

kompensation för sitt omoraliska handlande mot henne. Det faktum att hon kan tacka nej till 

pengarna hänger samman med att hon har ett jobb och kan försörja sig och sin son. Det som 

Valborg är ute efter genom äktenskapet med Björnklo är hennes och sonens förändrade status 

som skulle följa med det, vilket skulle innebära att barnet inte längre skulle betraktas som 

utomäktenskapligt. Kvinnan som själv försörjer sig och sitt barn utan någon hjälp från 

mannen uppträder även i pjäsen Ensam i form av Thora. Genom eget arbete och försörjning 

kan kvinnan själv ta hand om sitt barn utan inblandning från mannen.  

 Moderskapsmotivet får stor utbredning i de tre dramer av Agrell som jag har 

analyserat i denna uppsats. Det jag menar att författarinnan ville säga genom sitt användande 

av temat är hur stor betydelse barnet hade för kvinnan, hon levde för sitt barn. Trots det stod 

lagstiftningen och genuskontraktet på faderns sida. Mannen var dessutom ofta frånvarande i 

sitt barns liv. Ett mönster märks i pjäserna där kvinnan går från att vara helt ekonomiskt 

beroende av mannen genom äktenskapet till att bli en ensamförsörjande kvinna. Denna 

utveckling stämmer överrens med dåtida förhållanden där det kvinnliga utträdandet på 

arbetsmarkanden ökade mycket på grund av den minskade äktenskapsfrekvensen. Kvinnan 

gick från att vara ekonomiskt beroende av mannen genom äktenskapet till att svara för sin 

egen försörjning och därmed få ökad makt över sitt liv.   

Dramerna av Agrell som jag analyserar i min uppsats skrevs för mer än hundra 

år sedan. Trots att de bitvis känns tidstypiska och därmed förlegade, kan delar av dem 

fortfarande ha någonting att säga oss än idag. Inte minst lämnar de spår till varför det ser ut 

som det gör idag i samhället genom lagstiftningen och genuskontraktet.  

 Även om vi idag har kommit en bra bit på väg vad gäller jämställdheten i 

samhället så ser vi ändå spår av äldre tiders kontrakt. Till exempel så är kvinnan oftare än 

mannen hemma med barnet, en kvinna som skiljer sig förlorar inte vårdnaden om barnet 
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(snarare tvärtom) och kvinnan försörjer sig själv vilket ger henne makt både inom och utanför 

äktenskapet.  
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