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1. Frågeställningar & tillvägagångssätt 

1:1. Inledning 

     ”Det ä’ en intressant tid vid [sic] lefva i, fru professorska, en brytningstid, full med jäsande 

elementer, som håller på att dana sig och antaga bestämda former.”
1
  

     Den som yttrar detta är Robert Dammer, en av de ledande rollerna i Anna Wahlenbergs 

samtidsdrama Lönndörren som publicerades 1892.
2
 Den brytningstid som åsyftas – den tid i 

vilken dramat tillkom – utmärker sig retrospektivt som omvälvande; där sociala reformer, 

industrialisering, urbanisering och en begynnande sekularisering ledde till nya normer och 

nya sätt att tänka, något som även inspirerade ett flertal nya konstnärliga inriktningar. Man 

kunde identifiera sin tid som en tid av uppbrott, en lång rad äldre normer och värderingar som 

framstått som naturgivna kunde ifrågasättas. Kraven på förändring var högljudda och alltmer 

samhälleligt accepterade. Det är en brytningstid som dramats rollgestalter är väl medvetna 

om, och det ovan citerade yttrandet kan ses som en litterär spegling av hur samtiden 

uppfattades i det rådande samhället.  

     I denna brytningstid kom normer och ordningar att ställas mot varandra, provas mot 

varandra. Då gamla identitetsmarkörer ifrågasattes erbjöd sig nya att ta deras plats. Därför var 

brytningstiden som åsyftas mer än något annat en tid av idéer, idéer som konkurrerade med, 

men också kompletterade, varandra. Det gällde att lyfta fram sin identitet, uppfinna den ur de 

definitioner som fanns tillhanda, de möjligheter som stod till buds. Få forum var lika lämpliga 

för den dubbla möjligheten att såväl formulera teser, krav, program som att exemplifiera dessa 

som skönlitteraturen. Här fanns möjligheten att spegla det omkringliggande samhället på ett 

sätt som såväl intellektuellt som emotionellt berörde och ställde de rådande normerna på sin 

spets. Att detta även fick litteraturnormerna att förskjutas på kort tid under senare delen av 

1800-talet är välkänt. Här konkurrerade idéer som när de omtalade och skildrade verkligheten 

kom att påverka hur den uppfattades. Det är inte heller förvånande att scenkonstens direkta 

möte med en publik gjorde teaterscenen till en imponerande tribun för den som ville förmedla 

ett budskap. Den aktuella samhällsdebatten nådde upp på scenen och det finns många fall som 

vittnar om hur scenens problemformuleringar letade sig tillbaka ner i salongerna.
3
 Det spelade 

                                                 
1
 Anna Wahlenberg, Löndörren, (Stockholm 1892), s. 9. 

2
 När dramat utkom var originaltiteln Löndörren, i enlighet med den äldre svenska stavningsmodellen. Denna 

stavning har varit genomgående i det exemplar av texten jag arbetat med. Däremot när pjäsen återges i 

exempelvis senare tids litteraturförteckningar skrivs titeln med dagens stavning: Lönndörren. Jag kommer 

givetvis att följa den ursprungliga stavningen då originalverket citeras, men då det löpande hänvisas till pjästiteln 

använder jag mig av den moderniserade stavningen. 
3
 ”Teatern fungerade som forum för de hetaste av dagsfrågor. Att fysiskt gestalta de nya idéerna var effektivt; 

diskussionen vann i konkretion och fick därtill stark känslomässig appell. När idéerna gestaltades som 
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dramats potentiella påverkan på den allmänna opinionen genom att exemplifiera och 

konkretisera diskussioner kring känsliga ämnen inför ett åskådarkollektiv var heller inget som 

det rådde omedvetenhet om under Wahlenbergs tid. Föreställningen om teaterkonsten som en 

subversiv kraft hade framhävts av kyrkan och andra institutioner sedan medeltiden, och i 

decennierna som föregick åttiotalets idédramer var man tydligt medveten om pjäsers särskilda 

förmåga att framställa problem i samhället och engagera sin publik.
4
 Rollen som 

diskussionsforum för samhällsfrågor är alltså en avgörande fråga när man ser till dramats 

utveckling under det sena 1800-talet, något som återverkade på såväl dramernas form som 

innehåll. Det som ursprungligen väckte mitt intresse för det område uppsatsen behandlar var 

just detta. Dramaformens, i våra dagar ofta underskattade, betydelse för att presentera och 

problematisera sin tids samhällsidéer. 

 

1:2. Anna Wahlenberg och den litterära traditionen 

     Anna Wahlenbergs författarskap har sällan stått i centrum när man uppmärksammat 

författarna inom idédebatten. Hon är för eftervärlden framför allt uppmärksammad som 

barnboksförfattare, eller som den första översättaren av Tusen och en natt till svenska. Hennes 

tid som en av de mest spelade dramatikerna i Stockholm under 1800-talets slut tas dock så 

gott som aldrig upp. Under sin livstid var hon en självklar representant för det genombrott 

kvinnligt skrivande fick, sju av hennes pjäser kom att sättas upp på Kungliga dramatiska 

teatern, lika många som Strindberg.
5
 Hon kom dock snabbt att reduceras till en parentes i 

teaterhistorien och nämns mest som en kuriositet när Dramatens historia skrivits av bl.a. Stig 

Torsslow.
6
 Sedan hennes död har hon aldrig spelats på nationalscenen, en uppläsning av 

hennes Heder för två gjordes 2007.
7
 Men Wahlenberg var en författare som tog egna grepp 

om sin tids problemformuleringar, grepp som är sällsynta hos hennes mer namnkunniga 

samtida. Ett exempel på ett verk som gått obemärkt förbi såväl på teaterscenen som i analyser 

genom åren är Lönndörren från 1892. Detta salongsdrama om ett äktenskap i kris kom att få 

urpremiär på Dramaten i februari 1893, men har sedan dess sällan spelats. 

     Lönndörren är en formmässigt konventionell fyraktare uppdelad i en lång räcka scener där 

scenbyte sker vid varje ny entré. Miljö- och språkmässigt kan dramat sägas vara representativt 

                                                                                                                                                         
individuella livsöden blev frågorna påtagliga, påträngande.” Margareta Wirmark, Noras systrar, Stockholm 

2000, s. 9. 
4
 Mona Lagerström, Dramatisk teknik och könsideologi, (Göteborg 1999), s. 36. 

5
 Dramawebbens personsammanfattning: http://www.dramawebben.se/forfattare/anna-wahlenberg (2013-01-13). 

6
 Stig Torsslow, Dramatenaktörernas republik, (Stockholm 1975), s. 279. 

7
 Dramatens rollbok: http://www.dramaten.se/Dramaten/Medverkande/Rollboken/?qType=person&value=987 

(2013-01-01). 

http://www.dramawebben.se/forfattare/anna-wahlenberg
http://www.dramaten.se/Dramaten/Medverkande/Rollboken/?qType=person&value=987
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för sin tid, tillhörande den realistiska tradition som fått genomslag under åttiotalet. Dramats 

intrig återges nedan i korthet:  

     När den nygifta professorshustrun Ellen Behrfelt blir konfronterad av sin man, 

matematikprofessorn Nils Behrfelt, tvingas hon bekänna att hon ljugit för honom, då hon 

förnekat att hon före deras bröllop en tid varit hemligt förlovad med Nils Behrfelts ingifte 

släkting, amanuensen Rolén. Detta besked gör Nils vansinnig, då han sedan unga år varit 

besatt av ett sanningsideal och han trott Ellen om att kunna förverkliga det idealet. 

Huvudanledningen till hans fundamentalistiska sanningskrav framträder efterhand, då han 

som ung varit väldigt modersbunden och efterhand insett att modern glidit på sanningen då 

hon berättat saker för honom, något som gjort honom desillusionerad och ständigt 

misstänksam. Förtvivlad försöker Ellen övertyga maken om sin kärlek till honom, men han 

visar sig inte kunna tro på något hon säger. Sedan hon väntat ute i kylan på honom efter en 

teaterföreställning och han vägrat komma till henne blir hon svårt sjuk. Genom att Nils mor 

griper in och övertygar sin son om Ellens oskuld med ännu en lögn tar han henne till sig igen, 

men i slutet visar det sig att hon en gång flera år tidigare blivit sedd med Rolén då de båda, för 

att förverkliga ett ideal om fri kärlek, rymt från hans dåvarande hustru. Nils förskjuter Ellen 

vilket får henne att försöka ta livet av sig. Mellan liv och död lyckas hon få sin förtvivlade 

man att inse att hennes kärlek till honom alltid varit villkorslös. Han tror henne, men pjäsen 

slutar i väntan på en tillkallad läkare och det är oklart om Ellen överlever.  

     En sidohistoria skildrar det moderna och frigjorda paret Dammer, som ställs i viss kontrast 

till paret Behrfelt. Deras äktenskap baserar sig på full frihet och självständighet och de 

uppvärderar radikalism och modernitet. Maken, Robert Dammer, slår vad med sin hustru om 

att han ska kunna vinna en stor summa pengar till deras gemensamma projekt, en 

undervisningsreform i språkfrågor. För att vinna rika mecenaters välvilja kurtiserar han Nils 

Behrfelts svägerska Hildegard och döljer denna förbindelse från hustrun, vilket när det 

uppdagas gör henne ursinnig. Han lyckas dock återvinna hennes förtroende då han bedyrar att 

det bara var en list för att generera pengar. Huruvida detta är en lögn eller inte är oklart, men 

paret försonas i slutet. 

     Genom influenser från kontinenten, främst franska författare som Zola och bröderna 

Goncourt och framför allt efter urpremiären av Ibsens Et dukkehjem (1879) kom en tid då den 

svenska litteraturen, som en reaktion mot den tidigare idealiserande poesin representerad av 

de så kallade signaturpoeterna, skulle vara samhällstillvänd. Detta återfanns inte minst i den 

konstteori som växte fram i Skandinavien med Georg Brandes som en centralgestalt. Brandes 

inflytande över det nordiska intellektuella och kulturella livet var omfattande. Han kom att 
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introducera många av sin tids framstående tänkare till den skandinaviska publiken och höll 

även personlig kontakt med en stor andel av de nordiska författarna och konstnärerna.      

     Under denna tid började normer som tidigare ansetts självklara ifrågasättas. Dessa normer 

hade inte bara varit förhärskande genom maktutövning, utan även genom att de trängde undan 

andra värden så till den grad att alternativen knappast artikulerats tidigare. Inte minst vacklade 

religionens tidigare helt dominerande ställning, vars inflytande över människors vardagsliv 

knappt ens påverkats av upplysningstidens omvälvningar. Som en konsekvens av detta kom 

de religiöst styrda koderna för uppförande och ideal att förskjutas, samtidigt som de, när de 

inte längre var självklarheter, kom att få sina högljudda och stridbara försvarare. Dock kom 

även åttiotalets naturalistiska och emancipatoriska uppror att möta en motreaktion. Omkring 

decennieskiftet hade nya författare, där Verner von Heidenstam och Oscar Levertin ofta 

framhävs som förgrundsgestalter, kommit att angripa realismens samhällsproblematiserande 

litteratur och istället framhävt en estetik mer baserad på symbolism, skönhetslängtan och en 

dragning mot nationalromantik. 

     Man kan alltså säga att Lönndörren, om man utgår från att den på flera sätt avviker från de 

förväntade inslagen i ett tendensdrama är en mer naturlig produkt av sin tid än vad den skulle 

varit tio år tidigare. En tydlig reaktion växte fram, även bland författare som benämnde sig 

själva som progressiva, mot det som kallades ”indignationslitteratur”.
8
 Samtidigt var kraven 

på förändring och ifrågasättandet av nedärvda normer ingenting som avtog i samhället 

överlag.
9
 Tidigare kunde de positivistiska inslagen i naturalismen föra med sig en övertygelse 

om det självklara i samhällsförändringen, nu ersattes detta delvis av ambivalens. Den som likt 

Robert Dammer trodde på förändringarna kunde med självsäker visshet definiera tidsperioden 

som en brytningstid, men inte längre på ett övertygande sätt från vad till vad. Tendensdramat 

tappade mark då 1890-talet förde fram andra ideal som delvis blev en fortsättning på det 

föregående årtiondets utveckling, delvis blev en reaktion mot detta. 

     Även om Lönndörren tillkom i denna tid, när de samhällsdebatterande dramerna inte 

värderades lika högt som decenniet innan kan man förvånas över att Anna Wahlenberg, som i 

tidigare verk tagit tydlig ställning för radikal förändring i frågor som gällde kvinnors 

situation, publicerade ett drama vars samhällshållning framstår som så tvehågsen.
10

              

                                                 
8
 Här kan nämnas exempelvis pseudonymen Stella Kleves artikel i tidningen Idun där hon visserligen 

sympatiserar med ”indignationsförfattarnas” synpunkter men menar att det krävs en motreaktion då denna sorts 

litteratur kommit att bli så förhärskande att den framstår som kontraproduktiv. 
9
 Karl-Erik Lundevall Från åttital till nittital, Stockholm 1953, s. 20. 

10
 Som exempel på hur Wahlenbergs tidigare produktion anses ha legat i linje med den s.k. 

indignationslitteraturen kan belysas hur Eva Heggestad om Små själar skriver att den ”företer 

indignationsromanens flesta kännetecken”.  (Heggestad, s. 134). Även Ann-Lis Jeppsson tar upp hur 
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     Men Wahlenberg var också en författare som redan tidigare uppvisat skepsis mot 

tendensdramatikens förhållningssätt till de aktuella frågorna. Att Wahlenberg hade en delvis 

annan agenda redan i mitten av åttiotalet, en pragmatisk och mer individanpassad hållning 

framhålls bland annat av Karl-Erik Lundevall.
11

 När man undersöker hur Wahlenberg själv 

betraktade sitt tidiga författarskap så är en vanligt citerad källa När vi började: 

Ungdomsminnen af svenska författare – en antologi från 1902. Här vittnar Wahlenberg om att 

hennes intention var att genom sin litteratur lyfta fram emancipationsfrågan.
12

 Något som 

bland annat Eva Heggestad tar fasta på när hon talar om hur Wahlenberg skriver ”I sant 

åttitalistisk indignationsanda”.
13

 Ett tidigare stycke i samma text, återgivet hos Ann-Lis 

Jeppson,
14

 pekar dock mot att Wahlenberg, likt Stella Kleve, inte ansåg att den så kallade 

indignationslitteraturen nödvändigtvis ställde de rätta frågorna, eller ställde frågorna på rätt 

sätt: ”Andra bråkade om att få likställighet med mannen och ville därför reformera samhället. 

Men de hade inte sett saken så djupt som jag. Det var icke för någon fåfäng och meningslös 

likställighet vi skulle kämpa, utan vi skulle göra det för att rädda det stolta och 

människovärdiga inom oss”.
15

 

     Anna Wahlenberg var inte en av epokens mest aktiva debattörer. Hennes påverkan på den 

övriga samtida litteraturen, med undantag för barnlitteraturen, har betraktats som liten. Även i 

den offentliga debatten har hon ansetts vara ett relativt oansenligt namn, något som på det 

stora hela är svårt att invända mot.
16

 Men som en återkommande spelad dramatiker med 

samhällsproblematiserande innehåll som dessutom framgångsrikt exporterades till andra 

länder, inte minst Danmark, framstår hon ändå som en opinionsbildare och debattör även för 

en vuxen publik som man inte ska ignorera när denna litterära periods påverkan på samhället 

ska sammanfattas.
17

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Wahlenbergs romaner har kampen för kvinnors rätt till arbete som huvudsakligt tema, där ett tydligt ideal 

formuleras. (Jeppsson 1981, s. 141). 
11

 Lundevall 1953, s. 67. 
12

 ”Ja, till och med de mest inbitna motståndarna till kvinnoemancipationen trodde jag skulle afväpnas genom 

min klara och träffande skildring af kvinnans mest beaktansvärda nöd.” Anna Wahlenberg, ”Mina 

förstlingsarbeten”, När vi började: ungdomsminnen af svenska författare, red. Karl Warburg m.fl. 

http://archive.org/stream/nrvibrjadeun00sver/nrvibrjadeun00sver_djvu.txt (2013-01-04), s. 136. 
13

 Eva Heggestad, Fången och fri (Uppsala 1991), s. 128. 
14

 Ann-Lis Jeppson, Tankar till salu (Uppsala 1981), s. 136. 
15

 Wahlenberg 1902, s. 135-136.  
16

 Lundevall 1953, s. 28. 
17

 Wirmark 2000, s. 303. 

http://archive.org/stream/nrvibrjadeun00sver/nrvibrjadeun00sver_djvu.txt
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1:3. Syfte, frågeställningar & begrepp 

     Syftet med uppsatsen är att analysera Lönndörren för att undersöka i vilken mån verket 

kan placeras inom en tradition av dramer avgränsade till det sena 1800-talet vars tydliga 

intention var att debattera för tiden viktiga samhällsfrågor. Här kommer en tes att drivas att 

dramat skriver in sig i en sådan tradition genom de frågeställningar det lägger tonvikten vid, 

de motivval som görs, men att den ambivalens som uppvisas i dessa frågor kontrasterar mot 

den didaktiska tendens som kan skönjas i samhällsdebatterande dramer vid denna tid. Det blir 

ett delvis annat sätt att bruka dramat för att föra debatt. Wahlenberg tillhör den skara 

dramatiker som sätter problem under debatt, men visar också hur svårt det kan vara att finna 

giltiga lösningar och hur bejakandet av vissa konkreta ideal kan te sig som något förhastat.  

     Att tala om förekomsten av ”en tradition av dramer” som Lönndörren kan placeras i är i 

sig vanskligt. Inte minst då pejorativa uttryck i Wahlenbergs samtid kommit att få genomslag 

som giltiga genrebegrepp eller klassificeringar.
18

 En sådan benämning är ”tendenslitteratur”, 

en annan ”indignationslitteratur”. Dessa klassificeringar blottläggs i moderna studier som 

etiketter män har placerat på kvinnor, och i sällsynta fall andra män, som behandlat kvinnors 

situation. Etiketter vars dåvarande huvudsyfte var att i den litterära debatten urskilja de som 

kunde grupperas dit, med en skiljelinje mellan de som diskuterade emancipation och de som 

diskuterade andra aktuella samhällsfrågor, exempelvis religion. Mona Lagerström är en av de 

forskare som tagit upp problematiken med att använda sig av de begrepp som lexikalt använts 

för att beskriva författare som Anne-Charlotte Leffler och Alfhild Agrell i över hundra år. 

Själv använder sig Lagerström i sin analys av Lefflers tidiga verk begreppet ”det 

samhällskritiska karaktärsdramat”.
19

 Att historiska begrepp som brukats nedsättande tjänar 

som giltiga analytiska begrepp idag är naturligtvis, som Lagerström framhåller, problematiskt.  

     Samtidigt framstår en avgränsning gällande författarna som rörde sig kring dessa frågor 

som välmotiverad, beträffande såväl tid och plats som form och innehåll. Det skulle kräva en 

uppsats i sig att mer utförligt argumentera för giltigheten av en sådan kategorisering; här nöjer 

jag mig med att även de som velat problematisera den återkommer till att gruppera vissa 

författare ifråga om motivval, frågeställningar och stil. I dessa frågor kan det vara nyttigt att 

precisera vilken riktning som åsyftas inom det mer heltäckande, men minst lika omtvistade, 

begreppet åttiotalism. Det skulle vara lika problematiskt att inte framhäva den gemensamma 

tematiken i en rad författarskap och den påverkan de hade på varandra i ett begränsat 

språkområde (Skandinavien) under en begränsad tid. Att inte betona att den samhällskritik 

                                                 
18

 Lagerström 1999, s. 33, 230. 
19

 Lagerström 1999, s. 66. 
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som framfördes var en egen avgränsad estetisk rörelse och därigenom inte understryka att det 

rör sig om en riktning, vars litterära betydelse var omfattande för såväl framväxten av 

samhällsskildrandet i skandinavisk litteraturhistoria, som ett kvinnligt genombrott i 

författarlängderna, framstår som obefogat. Ett mer neutralt begrepp som idédrama skulle 

kunna framstå som en kompromiss, men det har aldrig brukats specifikt om denna period, 

vilket gör detta till ett lika vagt begrepp som det Lagerström använder. Det lexikala begrepp 

som idag generellt brukas om perioden är ”tendensdrama” eller ”tendenslitteratur”, idag till 

synes brukat lexikalt helt utan nedsättande undertoner. Att sådana funnits gör naturligtvis 

uttrycket kontaminerat, men att stipulera ett helt nytt ord framstår som omotiverat och andra 

försök att sammanfatta periodens riktning känns för allmänt hållna. 

     En invändning mot att räkna in Wahlenberg i en sådan tradition är att hon ibland placerats i 

motsatsställning till det problemdebatterande dramat. Margareta Wirmark är en av flera 

forskare som ställer Wahlenberg i kontrast till den tidigare idédramatiken, och ser henne som 

representant för de nya trenderna där komedi prioriterades.
20

 Men en sådan klassificering 

känns som primärt associativ, baserad på under vilken tid Wahlenbergs popularitet på 

teatrarna var som högst, och vilka andra, i hög grad komiskt inriktade, dramatiker som 

spelades parallellt med henne.  Det är knappast heller Lönndörren som i första hand avses om 

Wahlenberg definieras som komediförfattare. Att betrakta just detta drama som lättsam 

underhållning och i motsatsställning till tendensdramer skulle framstå som ett mycket 

märkligt resonemang. 

     Två begrepp som kommer att vara centrala för min analys är ideal och identitet. Båda 

begreppen kan lyftas fram som återkommande teman i Lönndörren utan att Wahlenberg själv 

explicit nämner dem särskilt mycket. Framför allt ideal är ett begrepp som kan vara svårt att 

definiera och kan brukas på många sätt. När jag talar om ideal i Lönndörren är det inte i dess 

mest formella filosofiska betydelse, begreppet motsvarar närmast idéer, tillstånd, egenskaper 

vilka framstår som förebildliga målsättningar eller visioner för någon av aktörerna. Den 

ordning enligt vilken tingen borde vara. Ofta när ett specifikt begrepp idealiseras i 

Lönndörren; t.ex. frihet eller sanning så innebär detta idealiserande att detta begrepp ges 

företräde framför andra hos den aktör som idealiserar det. Inte heller begreppet identitet har 

en självklar fixerad betydelse, men den huvudsakliga innebörden när det brukas i 

                                                 
20

 ”Under 90-talet rensades 80-talets problemdebatterande dramatik helt och hållet bort från Dramatenscenen. 

Det var komedi man prioriterade och nu spelades idel nya namn: Anna Wahlenberg, Hanna von Koch, Vilma 

Lindhé och Sophie Elkan.” Wirmark 2000, s. 223. Denna hållning är dock inte helt konsekvent hos Wirmark, vid 

andra hänsyftningar i texten finns större erkännande av Wahlenbergs plats i tidens samhällsproblematiserande 

strömningar.  
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undersökningen är vad någonting kan sägas vara, uppfattas som eller förknippas med. Detta 

utgår från definitioner ett subjekt gör om sig själv eller andra. 

 

1:4. Tidigare forskning 

Även om det finns mycket tidigare forskning som behandlar tidsperioden, inte minst när det 

kommer till idédebatterande dramer, är Wahlenberg där relativt sällan representerad. Hennes 

namn redovisas i alla mer utförliga antologier, och det hänvisas återkommande till henne när 

åttiotalisterna listas, men oftast bara i kontextualiseringen vid analyser av hennes samtidas 

verk. De få biografier som skrivits om Wahlenberg riktar in sig på hennes sagoberättande i 

första hand. Här kan bland annat Marianne Lagerströms Anna Wahlenberg och hennes sagor 

(1974) lyftas fram, liksom avsnittet ”Barnboksförfattaren Anna Wahlenberg-Kjerrman: (1858-

1933)” i Torgny Nevéus Vi alla byggde landet (2008). Här får man en god överblick över 

Wahlenbergs liv och verk, men det är snarare den Wahlenberg som var först med att översätta 

Tusen och en natt till svenska som framträder, än den samhällsdebatterande dramatikern.  

     Det finns dock passager i verk som behandlar tidsperioden ifråga som lyfter fram 

Wahlenberg och analyserar hennes samhällsengagemang i egen rätt. Hennes åttiotalsprosa, 

som kom att klassificeras som tendenslitteratur, inte minst Små själar (1886), diskuteras 

utförligt av såväl Eva Heggestad i Fången och fri (1991), som Kristin Järvstad i Den kluvna 

kvinnligheten (2008). Ann-Lis Jeppsson tillägnar henne också ett kapitel i Tankar till salu 

(1981). Inte heller här har Wahlenberg framhållits som en centralgestalt, men att placera 

henne i en sådan position skulle knappast heller vara särskilt väl motiverat. De gånger 

Wahlenberg analyseras närmare som samhällsdebattör är det dock nästan uteslutande hennes 

romaner som behandlas; hennes dramatik nämns sällan. Jag har ändå i mycket utgått från 

dessa verk, liksom från Karl-Erik Lundevalls Från åttital till nittital (1953) för att 

kontextualisera dramat och se under vilka förutsättningar och i vilket litterärt klimat 

Lönndörren utkom. Här finns forskning som bland annat på ett förtjänstfullt sätt lyft fram 

under vilka förutsättningar kvinnor kunde tala om och skildra kvinnors position i samhället, 

även forskning som ser hur olika verk ger uppslag till varandra och mer eller mindre medvetet 

går i svaromål mot varandra. I några av dessa fall kan man tydligt påvisa ekon av tidigare 

verk hos Wahlenberg, liksom hur engagemang väckts hos henne för vissa samhällsfrågor, 

exempelvis frågan om kvinnligt förvärvsarbete.      

     Lönndörren är ett verk som hittills aldrig varit huvudsakligt objekt för en 

litteraturvetenskaplig undersökning. Detta innebär att sekundärlitteratur om verket saknas, 
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med undantag för korta omnämnanden i artiklar som behandlar andra verk eller syftar till att 

vara mer övergripande. Att inte kunna föra diskussioner utifrån tidigare forskning om verket 

kan göra att hänvisningarna till sekundärlitteratur generellt blir färre i de delar där analysen 

riktar in sig på tolkning av särskilda passager i texten. Däremot finns rikligt med läsningar 

och analyser som behandlar idédebatterande dramatik från samma tid. Där förs såväl 

resonemang om samhällets påverkan på dramat som dramats påverkan på samhället och på 

vilket sätt dramat kunde ta sig an vissa frågor. Sådana analyser, som i antologin Det moderna 

genombrottets dramatik (2004) eller Margareta Wirmarks Noras systrar (2000) är tacksamma 

utgångspunkter för att ta sig igenom Lönndörren. 

 

1:5. Teori, metod och disposition 

För att finna underliggande mening i dramat krävs analytiska verktyg som kan bända upp 

texten. Syftet med undersökningen är att analysera hur Lönndörren förhåller sig till en 

tradition av samhällskritiska dramer med utgångspunkt från begreppen ideal och identitet, de 

metoder som brukas i analysen bör därför vara behjälpliga med att påvisa hur värdeutsagor i 

texten ska tolkas. Analysarbetet är helt inriktat på att använda teori för att säga något om en 

text, inte använda en text för att säga något om teori. Jag har i första hand tagit hjälp av tre 

texter som teoretiska utgångspunkter i analysen, en med strukturalistisk inriktning, en 

dramaanalys med inriktning på dialog och en genuskritisk dramaläsning. Dessa tre synsätt 

kompletterar varandra och inget av dessa bör ses som den enskilt övergripande teorin i 

undersökningen. 

    I Lönndörren framträder ideal på delvis andra sätt än i de flesta tendensdramer. Man 

märker tidigt i läsningen hur inget ideal står för sig självt. I de relationer som pågår med andra 

ideal, i kontraster och kombinationer förskjuts betydelsen vilket påverkar hur idealen kan 

förstås och värderas. Att analysera ideal och andra idéer som framträder i dramat enskilt, att 

isolerat se till de argument och premisser som behandlar dessa framstår som otillräckligt då 

detta inte ger tydliga svar på frågor om vilken mening idealen genererar.  

     Därför kan begrepp som ideal och identitet i förhållande till den spegel av samhället 

dramatexten utgör bättre förstås genom en strukturanalys. De utgångspunkter jag hämtar från 

strukturalistiskt tänkande gäller i första hand hur relationer analyseras inom ramen för en 

struktur och baserar sig i huvudsak på Jonathan Cullers översiktliga Structuralist poetics 

(1975) med kortare tillägg från andra håll. Analysen kommer dock inte göra anspråk på att i 

strikt mening vara strukturalistisk, definitivt inte på att ha de lingvistiska utgångspunkter 
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strukturalistisk teori bygger på. Det som gör att jag trots detta väljer att utgå från 

strukturalistisk teoribildning är uppfattningen att de idéer som framförs i texten får sin mening 

i ett strukturerat system och att det är relationerna mellan de olika elementen i detta system 

som genererar mening. Man påvisar relationer mellan olika begrepp, genom binära motsatspar 

och andra avskiljningsprinciper, som åskådliggör hur varje ideal, handling, 

identitetsframställning blir meningsbärande i en given kontext där relationen till ett flertal 

andra begrepp är möjlig att analysera. I detta fall kan det visa vilka långtgående konsekvenser 

det innebär att ge ett ideal fullständigt företräde, oavsett om det bryter mot rådande 

normsystem eller inte. Wahlenberg skriver en text där varje enskilt ideal som givits ett sådant 

företräde misstänkliggörs; det enda möjliga undantaget är kärleksidealet.            

     Lönndörren är en pjäs avsedd att spelas, och innehållet i texten är anpassat till detta 

faktum.
 21

 Även om det inte är den tänkta eller verkliga scenhändelsen jag använder som 

analysobjekt, utan Wahlenbergs dramatext, så är jag väl medveten om dramaformens 

betydelse för verket, inte minst för de sätt på vilket det genererar budskap. Därför kommer ett 

viktigt metodologiskt redskap vid en undersökning av Lönndörren vara dramaanalysen. 

Därifrån kan bland annat metoder inhämtas för att studera relationer mellan rollgestalterna, 

temporala respektive spatiala strukturer samt hur dialogen delvis ersätter den narrativa 

funktion, ofta kallad ”berättarröst”, som återfinns i prosan. Viktigast för min frågeställning; 

hur normerande begrepp som ideal och identitet behandlas och i vilken mån ett budskap om 

eller till samhället förmedlas, är dock hur man kan tolka olika aspekter av dramadialog. I 

många dramer tenderar mer eller mindre avskilda monologer att vara ett naturligt sätt att lyfta 

fram ställningstaganden, programförklaringar, i Lönndörren är de få och sällan av central 

betydelse. Beträffande dramadialogen är det verk jag mest utgår ifrån Vimala Hermans 

Dramatic Discourse (1995). Där applicerar Herman etnometodologin, en sociologisk 

inriktning där sociala samspel som konversationer analyseras genom metodstyrd observation, 

på teatervetenskapen.
22

 I vilken mån Herman renlärigt förhåller sig till etnometodologiska 

föresatser när han applicerar dem inom ett annat fält är inget som uppsatsen tar ställning till.
23

 

                                                 
21

 En viktig del av pjäsens struktur och disposition bygger på att den är avsedd att spelas och även om jag 

regelbundet refererar till en ”text” är jag medveten om att Lönndörren i första hand avsågs att upplevas som en 

scenisk händelse. Detta gör att jag stundtals i texten refererar till en presumtiv eller reell mottagare av verket som 

läsare/åskådare när denna skillnad inte kan preciseras. 
22

 Vimala Herman, Dramatic Discourse, London 1995, s. 77. 
23

 Ännu mindre är kritiken inom det sociologiska fältet mot Harold Garfinkel eller andra företrädare för 

etnometodologin något som berör uppsatsen, etnometodologins påverkan på sociologins utveckling kommer inte 

värderas. Hermans analyser är också, ehuru otvivelaktigt inspirerade av etnometodologin, inte nödvändigtvis 

beroende av dess metoder applicerade i den nya kontext litteraturvetenskapliga/teatervetenskapliga analyser 

innebär.  
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Detta motiveras framför allt med att de metoder för konversationsanalys Herman ägnar sig åt i 

Dramatic Discourse inte framstår som absolut kopplade till en teoretisk grund utan i sig själva 

träder fram som ett sätt att läsa konversationsmönster, om än med betydande skillnader från 

sådana som studeras i verkliga miljöer. Något som kommer att vara återkommande när jag 

tillämpar Hermans analys av dramadialoger är studier av hur iniativ tas i samtal samt hur 

frågor och värderingar framställs. Även begreppsparet aktivitet/passivitets betydelse för 

dialogen kommer att analyseras.  

     Ett viktigt analysobjekt för många av de undersökningar som under senare år intresserat 

sig för den här perioden är konstruktionen av kön och genuskontrakt. Detta är inte 

förvånande, en stor del av tematiken i verk som räknats till tendenslitteraturen diskuterar 

frågor kring manliga respektive kvinnliga normer och hur dessa blir identitetsskapande 

markörer och får vittgående konsekvenser. Inriktningen har såväl varit på hur ett genombrott 

för kvinnligt författande mötte svårigheter i en maskulinitetshegemoni, som hur kvinno- 

respektive mansrollen påverkar rollgestalterna i litteraturen. Om man måste ta fasta på ett 

enskilt tema i Lönndörren som skulle kunna sägas vara bärande, skulle det också vara den 

gifta hustruns förhållande till äktenskapsnormen. Därför framstår det även som viktigt att 

undersöka hur genus skildras i Wahlenbergs text och vilken påverkan normer som 

konstituerar manligt respektive kvinnligt, samt äktenskapligt samliv får i texten. De 

resonemang som förs kring detta kommer att vara tydligt inspirerande av tidigare 

genuskritiska läsningar, inte minst Mona Lagerströms Dramatisk teknik och könsideologi 

(1999). Jag delar inte metodologiska utgångspunkter med Lagerström, då hennes 

undersökning är betydligt mer omfattande, och utgår från delvis andra frågeställningar, men 

där finns goda uppslag till hur man undersöker genusfrågor i dramatext. Ambitionen är dock 

inte att göra en heltäckande genusanalys, det skulle kräva en mer övergripande 

genusinriktning på uppsatsen, men frågan om ideal kan inte fullständigt separeras från den om 

genusnormer. 

     Analysen kommer att avgränsas till en del som i huvudsak behandlar ideal och hur dessa 

skildras, hur ideal är centrala för tendensdramatik generellt och hur Lönndörren behandlar 

ideal i förhållande till den litterära traditionen. En annan del kommer i huvudsak att behandla 

identitet, frågor om identitetsskapande och identitetsfunktioner, även det frågor som 

behandlats i emancipatoriska dramer under åttiotalet som Wahlenberg lyfter fram. Att helt 

separera dessa båda undersökningsområden är dock inte möjligt, då de båda begreppen går in 

i varandra, i en undersökning av hur ideal framträder i Lönndörren kommer även frågor om 

identitet att ställas och vice versa. Avslutningsvis, innan ett avslutande resonemang där jag 
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försöker besvara mina frågeställningar analyseras hur ambivalens får en framträdande roll i 

Lönndörren, och på vilka sätt detta påverkar dramats samhällsskildring. 

 

2. Analys 

2:1 Lönndörren: Ideal 

”Allt hvad rent och fint och skärt jag tänkt mig tog gestalt i dig, och jag drömde sagor som en 

gosse.”
24

 

     Detta yttrande Nils Behrfelt framför till sin hustru Ellen är kopplat till en uppsättning ideal 

vars förverkliganden framstår som självändamål, alternativt överlägsna medel för att uppnå 

andra, underförstådda, idealtillstånd; exempelvis lycka, rättvisa eller harmoni. Sådana ideal 

definieras, artikuleras och framhävs i Lönndörren av rollgestalter som styr händelseförloppet i 

dramat genom sina krav på dessa ideals förverkligande. Den viktigaste av dessa rollgestalter 

är Nils Behrfelt. Han eftersträvar ett samhälle som genomsyras av ett radikalt sanningsideal 

och det är just genom att ta ”gestalt i” Ellen Nils ideal om sanning ska förverkligas. Det är 

viktigt att slå fast att det i Lönndörren generellt tenderar att vara så att det objekt genom vilket 

idealet förverkligas inte är samma person som det subjekt som definierar det. Redan från 

början i texten, i de didaskalier (all text i ett drama som inte tillhör dialogen räknas till 

didaskalierna) som presenterar Ellen Behrfelt, framträder hon som den projektionsyta för sin 

make Nils ideal som behövs för att de ska förvandlas från abstraktion och teori till 

förverkligande. Hon träder fram i texten för första gången i förkläde, vattnande blommor, en 

symbolisk bild av kvinnan som vårdar det gemensamma hemmet.
25

  

     Ord som objekt och projektionsyta antyder inte bara att Ellens identitet styrs utifrån det 

ideal hon ska representera, utan även att hon förhåller sig passiv till detta och anpassar sig. 

Hon har som mål att leva upp till den bild som etablerats av och för hennes make. I denna 

scen är intrycket att det som skildras är det för tiden normativa kvinnoidealet, en så etablerad 

bild att den nödvändigtvis inte ens väcker publikens reaktioner. Parallellerna till tidigare 

dramer med samma iscensättning är flera, här är det tydligt att Wahlenberg skriver in sig i en 

tradition. Inte minst är ekon från Ibsens dockhem uppenbara. Ellen är Nils duva på samma sätt 

som Nora är Torvalds lärka och ekorre.
26

 När Ellen tar emot paret Dammer ikläder hon sig 

rollen som värdinna, inte bara för Dammers, utan även för den publik som i denna scen 

                                                 
24

 Wahlenberg 1892, s. 174. 
25

 Wahlenberg 1892, s. 5. 
26

 Henrik Ibsen, Ett dockhem (1879) Ur Pjäser I övers. Klas Östergren (Stockholm 2008), s. 136.  
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etablerar en bild av henne.
27

 Den nyförälskade kvinnan identifierar sig helt med det ideal som 

tagit gestalt i henne och därmed inleds dramat i ett tillstånd av konfliktlöshet. Invändningar 

från Selma Dammer om att hon blivit en annan än den hon var viftas bort.
28

 Scenen har en 

lättsam och informell ton, men redan här framkommer att det är en brytningstid och att 

världsåskådningar ställs mot varandra. De båda fruarna ställer sig undrande till hur den andra 

inrättar sitt äktenskap, och vilka alternativ det är fråga om preciseras tydligt.
29

 

     Margareta Wirmark menar att en pessimistisk samhällskritik präglar åttiotalets 

tendensdramer, där fokus ligger på det som var fel i det rådande samhället, inte visionen om 

ett nytt alternativ.
30

 Det är sant att dessa dramer ofta kretsar kring det som är fel i den rådande 

ordningen och att handlingen ofta kulminerar i att konsekvenserna av att denna ordning består 

blir ödesdigra för protagonisten.
31

 Men man bör även lyfta fram hur visioner, ideal, positiva 

alternativ uppställs emot dessa. De förverkligas inte alltid på scenen i dessa dramer, men de är 

ständigt närvarande i dialog eller monolog. I vissa fall kan detta ideal helt enkelt utgå från 

motsatsen till den rådande ordningen, men även i sådana fall utvecklas denna vision till något 

mer än bara en avsaknad av något, ett positivt alternativ formuleras som ställs i kontrast till 

det rådande. Det är just igenom jämförande kontraster som orättvisor och lidanden blir 

påtagliga. Detta är en viktig aspekt av den tendensdramatik som växte fram under 1880-talet. 

Det var pjäser som ställde ideal och normer mot varandra och tog ställning.                   

     Här menar jag alltså att en grundläggande komponent i tendensdramat är att ideal, som 

rättvisa, trohet eller frihet, är tydligt definierade, ställda mot varandra och tydligt värderade, i 

önskvärda respektive icke önskvärda. Det sistnämnda behöver inte betyda att skildringen av 

idealet ifråga är onyanserad, det kan tvärtom i handlingen rymmas djupa, komplexa 

frågeställningar och psykologisk skärpa som sysselsätter forskare än idag. Men efter 

slutscenen sitter ändå läsaren/åskådaren kvar, lämnad med ett tydligt budskap som framförts 

för att påverka, för att övertyga såväl emotionellt som intellektuellt. Det finns en didaktisk 

prägel, dramat brukas verkligen som ett verktyg för att väcka debatt i samhället. 

     Såväl ämnesval som stil tyder på att Wahlenberg anammar en tradition av 

samhällsdebatterande idédramer när man börjar läsa Lönndörren. Ämnesval såtillvida att 

dramat skildrar ett par vars vardagliga liv i samhällets framväxande borgerskap blir 

konfliktfyllt när ett tidigare praktiserat normideal ställs i kontrast mot ett rådande. Stil då 

                                                 
27

 Wahlenberg 1892, s. 5. 
28

 Wahlenberg 1892, s. 16. 
29

 Wahlenberg 1892, s. 15-16. 
30

 Wirmark 2000, s. 140. 
31

 Framför allt i de fall protagonisten är en kvinna. Se bl.a. Berta i Lefflers Sanna kvinnor (1883), Louise i 

Benedictssons Den bergtagna (1890), Valborg i Alfhild Agrells Dömd (1884) m.fl. 
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scenanvisningarna följer en sennaturalistisk teatertradition, där dekor och sceniska symboler 

är anpassade efter tittskåpscenmallen och den talspråkliga framställningen och 

vardagsbestyren syftar till autenticitet. Huvudmotivet, hemligheterna från förr som uppdagas, 

är ett ständigt återkommande motiv i dramatikhistorien som inte i första hand för tankarna till 

samhällsfrågor. Men de återkommande replikskiftena gällande normer och ideal som får en 

stor inverkan på rollgestalternas inbördes relationer vittnar om betydelsen av frågeställningar 

kring hur samhället ska vara uppbyggt. På detta sätt skiljer sig inte Wahlenberg tematiskt i 

någon högre utsträckning från Ibsen, Skram eller Leffler. 

    Man kan invända att för ett samhällsdebatterande drama finns förvånansvärt få 

samhällsfrågor explicit diskuterade i dramat. Äktenskapsnormen var förvisso ett av de teman 

som oftast lyftes fram under åttiotalet. Men stridsfrågor som kampen för demokratiska 

rättigheter, kvinnors rätt till förvärvsarbete och rösträtt berörs inte alls. Det närmaste man 

kommer kvinnors utsatta position i samhället, bortsett från kvinnans underordnade position i 

äktenskapet, är i Hildegard Behrfelts panik över att bli anklagad för äktenskapsbrott med 

Robert Dammer, då en kvinnas otrohet, till skillnad från en mans, slår hela hennes framtid i 

spillror.
32

 Detta är förvånande om man erinrar sig Wahlenbergs tidigare produktion där 

kvinnans rätt till arbete och behov av förbättrad utbildning varit centrala motiv.
33

 Vill man dra 

paralleller mellan liv och verk kan en möjlig förklaring vara att Wahlenberg som ogift 

uppehöll sig mer vid dessa frågor, men som gift låter handlingen kretsa kring äktenskapet. 

     Det tydligaste exemplet på att Lönndörren skiljer ut sig mot en tradition av tendensdramer 

är den påfallande ambivalens i samtidsfrågor som uppvisas i dramat. Det är svårt att se vilket 

ideal som är att föredra, varje övertygelse väcker hos Wahlenberg frågor. Tvetydigheten i 

hållning gentemot de alternativ som erbjuds, vare sig de kan betraktas som konservativa eller 

progressiva för sin tid är genomgående, när man kan förvänta sig entydiga konsekvenser 

framstår alla sådana som osäkra, föränderliga från situation till situation och från person till 

person.  

     Utifrån detta kan man se att vilken kontext idealen etableras i får en viktig betydelse i 

Lönndörren. Även här utspelar sig handlingen i en tid av förändring där ideal ställs mot 

varandra, men vad idealen innebär och hur de förhåller sig till varandra är inte lika självklart. 

Att begrepp står i relation till och påverkar varandra så länge båda återfinns inom samma 

diskurs är naturligtvis inget som i sig är mer giltigt eller mindre i Wahlenbergs författarskap 

jämfört med andra författare, men det faktum att inte idealen i Lönndörren entydigt värderas 

                                                 
32

 Wahlenberg 1892, s. 147-148. 
33

 Heggestad 1991, s. 127 ff. 
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positivt eller negativt i sig själva gör att relationernas betydelseskapande funktion blir 

viktigare att undersöka hos Wahlenberg. 

     Här finns anledning att lyfta fram det perspektiv som ges inom strukturalistisk forskning 

där inte idealen i sig framstår som de intressanta analysobjekten utan relationerna mellan dem, 

såväl som relationen mellan ideal och idealiserat objekt. Jonathan Culler skriver: ” […social 

and cultural phenomena] do not have essences but are defined by a network of relations, both 

internal and external.”
34

 Såväl syntagmatiska relationer, här förstådda som idealens relation 

till andra ideal i ett givet system, som paradigmatiska relationer, här förstådda som idealens 

relationer till de idealiserade objekten, är intressanta ur analyssynpunkt.
35

 Inte minst intressant 

är hur utbytbara personerna som får agera idealiserade objekt blir, och även hur utbytbara 

idealen kan vara för det idealiserade objektet, medan relationen mellan det idealiserande 

subjektet och idealet är relativt oföränderligt. Det är vad som händer när ett ideal tillämpas, 

utskiljer sig från andra ideal och markerar dessa skillnader på olika sätt, som blir intressant. 

Att lyfta fram detta komplicerade samspel mellan ideal är i första hand att betrakta hur ideal 

konkurrerar med varandra och kompletterar varandra.  

     I många av åttiotalets dramer spelar konkurrerande ideal (de ideal som ställs i kontrast till 

de som främjar protagonisten) främst rollen av motstånd som måste övervinnas, ofta 

framställt som någon form av utövat förtryck. I Lönndörren är det svårare att lyfta fram 

sådana kategoriska värderingar när det gäller begrepp som frihet och sanning. Friheten som 

ideal är friheten för Robert Dammer och Konrad Rolén att gå bakom ryggen på sina hustrur, 

men även friheten för Ellen Behrfelt att förverkliga sina drömmar om att uträtta något i 

samhället som gift kvinna. Sanningen är det ideal som inom äktenskapet kan ge 

förhoppningar om transparent närhet, men även väcker oron för brutal kontroll.  

     Jag tycker mig kunna urskilja tre huvudsakliga nivåer på vilka ideal appliceras i texten; 

personlighet, äktenskap och samhälle. Ofta kan ett och samma ideal vara eftersträvansvärt för 

alla tre.
36

 Den nivå som framstår som minst relevant i analysen, ehuru inte oviktig, är 

samhälle. Viljan att tala om ”samhällsideal” kan bli bedrägligt stor i en uppsats som har som 

syfte att undersöka hur Wahlenberg problematiserar ”samhällsfrågor”. I själva verket är den 

så gott som enda problematiserade samhällsfrågan i Lönndörren äktenskapet. Åsikten att ett 
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visst ideal, t.ex. jämlikhet, borde genomsyra varje samhällsinstitution, varje mänskligt 

normsystem, är visserligen inte främmande för radikala grupper vid denna tid, men det finns 

inget konkret exempel i Lönndörren på hur samhället generellt ska se ut. Så abstrakta var inte 

heller särskilt många (om ens några) andra tendensförfattare. Däremot kom vissa institutioner, 

framför allt den kristna läran, att bli en så viktig strukturerande princip för människors 

tänkande att den påverkade alla områden av samhället, varpå man kan säga att kristna ideal i 

texten verkar på samhällsnivå och påverkar, genom sin relation till dem, även de ideal som 

gäller äktenskap och personlighet.
37

 

     Såväl äktenskap som person är däremot viktiga objekt för idealisering i Lönndörren och 

påfallande ofta finns det en systematik genom att äktenskapsidealet kan uppfyllas som en 

följd av att personlighetsidealet gör det. I praktiken är det kvinnans ansvar att upprätthålla 

detta, när Nils Behrfelt har fått en hustru som lever upp till hans sanningsideal så följer av det 

ett äktenskap genomsyrat av ett sanningsideal. Det är mannen som uppställer idealet och 

antingen håller han det för underförstått att han själv redan omfattas av detta ideal, eller också 

är det honom irrelevant.   

     När Roman Jakobson talar om barns språkinlärning betonar han de binära motsatsparen 

som en viktig struktur för att bemästra språket. ”Among the relations which the linguist deals 

with, true contrast, binary opposition, appears as the most typical and the most instructive.”
 38

 

Det kan alltså beskrivas som den grundläggande avskiljningsprincip från vilken ett begrepp 

genererar mening. Även Culler betonar binära motsatspars betydelse för hur skillnader och 

relationer etableras, hur det blir en första avskiljning ur vilken senare kontraster och 

kombinationer kan härledas.
39

  

     Sanning, placerad i en sådan parbindning blir ett begrepp som genererar sin första och 

mest konkreta betydelse i en direkt motsatsställning mot lögn. När sanning i Lönndörren 

framhävs som Nils Behrfelts övergripande ideal, en absolut princip som ska vara vägledande 

för det beskurna miniatyrsamhälle texten presenterar, är det såväl för vad sanning i sig 

genererar i form av positiva konsekvenser som vad lögnen kan ge i form av negativa. Sanning 

blir i sig till att börja med en bekräftelse på ofördärvad karaktär, på hederlighet. Något som 

placerar Nils Behrfelt kvar i en djupt rotad normkultur, baserad på en kristen tankestruktur där 

motsvarande imperativ för hela samhället lyder: ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd om din 

                                                 
37
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nästa”. Snarare än ett staplande av sanningar är det dock den fundamentala avsaknaden av 

lögn som eftersträvas. Detta ses som en förutsättning för de tillitskänslor han ser som 

nödvändiga, inte minst i nära relationer.  

     Det är dock potentialen för lögn, snarare än varje utsagas trovärdighet som blir viktigast. 

Hundra sanningar kan inte kompensera för en lögn. När Behrfelt vet att Ellen kan ljuga kan 

han överhuvudtaget inte förmå sig att lita på något hon säger.
40

 Sanningen och 

oskuldsfullheten är absoluta ideal som han tillskriver sin hustru för att kunna närma sig henne, 

villkor för att kunna praktisera den villkorslösa kärleken. Han vägrar relativisera dem, 

kontextualisera dem eller verklighetsanpassa dem.  

     Ett ideal vilket framstår som det tydligast konkurrerande idealet till Nils Behrfelts 

sanningsideal i Lönndörren är det frihetsideal som förespråkas av Konrad Rolén och 

representeras i äktenskapet av paret Dammer. Med frihetsidealet förhåller det sig så att det 

förutsätter och relaterar till en varande ofrihet, en fångenskap. Anledningen till att frihet inte 

uppvärderas med samma självklarhet i Lönndörren som i vissa andra verk från denna tid är att 

fångenskapen ifråga inte blir särskilt tydligt definierad, man frågar sig frihet från vad? Rolén 

antyder att man måste stå fri från alla band, att äktenskapet i sig utgör en ofrihet vilket skiljer 

honom från paret Dammer vilkas frihetsideal i stort sett motsvarar Roléns, men inom ramen 

för äktenskapet. 

     Om man ser till de handlingar som ger belysande exempel på vad friheten syftar till i 

Lönndörren så är det långt ifrån någon glorifierande bild. I många andra skildringar av 

friheten som ideal finns tydliga exempel på hur patriarkalt förtryck inom äktenskapet startar 

en kamp för friheten. I Lönndörren är den mest påtagliga akten av frigörelse beskrivningen av 

hur Konrad Rolén tillsammans med Ellen rymde från sin sjukliga och olyckliga hustru. 

Friheten som ideal medför hela tiden konsekvenser. Självuppoffringarna, en av de mest 

återkommande skildrade konsekvenserna i åttiotalets frihetsbeskrivningar, kompletteras i 

Lönndörren med hur man även måste kräva offer av andra. Frihet är dock inte enbart negativt 

skildrat i Lönndörren, här finns även övertygande beskrivningar av hur de nya idéerna om 

frihet legat till grund för såväl självständighet som jämlikhet, där inte minst Selma Dammers 

jämförelsevis stora roll i societetslivet vittnar om nya möjligheter för kvinnor även om hon 

också av allt att döma formellt sett är hemmafru. 

     Så långt kan man alltså se hur direkta motsatser bildar en grund för idealet, vad som 

kategoriskt uppvärderas i motsatsställning till det som kategoriskt nedvärderas. Mer vanskligt, 
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men minst lika viktigt, kan det vara att lyfta fram andra relationer som har påverkan på vad 

idealet uttrycker. Culler betonar risken för att driva det binära tänkandet för långt, att dra 

slutsatser om kontraster och kombinationer ur alltför godtyckliga skillnader.
41

 Något som trots 

allt framstår som tydligt är att idealet inte är uppbyggt av ett fixerat begrepp, även om Nils 

Behrfelts person- och äktenskapspreferenser för enkelhetens skull kan definieras som ett 

sanningsideal. Förutom begreppet sanning utgörs även Nils Behrfelts ideal av begrepp som 

motiverar sanningens centrala betydelse för honom, som öppenhet och tillit. Dessa begrepp 

ger varandra mening, påverkar betydelsen av vad Behrfelt avser med idealet, vad det är för 

ordning han söker åstadkomma i äktenskapet och utifrån vad han försöker forma Ellens 

identitet. De står även samtliga i kontrast till metaforen ”lönndörr”; de vrår hos varandra där 

man inte ser in. Paret Behrfelts gemenskap tar en viktig utgångspunkt i den gemensamma 

avskyn och rädslan för sådana lönndörrar.  

     Sanning har vid tidpunkten för dramats början ersatt frihet som det begrepp som ska ta 

gestalt i Ellen Behrfelt, men det sätt på vilket hon ska personifiera och förverkliga idealet är 

detsamma. Intressant att notera är hur hon i och med detta får leva upp till flera begrepp som 

är lika intimt relaterade till den frihet Ellen tidigare sökte förverkliga tillsammans med Rolén 

som till sanningen. Öppenhet framträder i en nära relation även med frihetsidealet i 

Lönndörren. ”Vi tillåta hvarann allt, som kan talas om och skrattas åt tillsammans.”
42

 Selma 

Dammers ord vittnar om hur ett frihetsideal som inte tog hänsyn till öppenheten skulle kunna 

framkalla stark svartsjuka, speciellt hos ett par som Dammers som talar så öppet om att skilja 

sig. Även tillit framstår som nära kopplat till friheten, för att den kurtis paret tillåter varandra 

för nöjes och affärers skull överhuvudtaget ska vara möjlig kräver det att de i grunden litar, 

och vill lita på, varandra. Utifrån dessa gemensamma beröringspunkter är det inte så märkligt 

att Ellen söker sig till i tur och ordning frihetsidealet och sanningsidealet medan hon hellre 

dör än följer det traditionella, normativa idealet.                                      

     När man börjar skärskåda idealets sammansättning ser man alltså hur det förgrenar sig, hur 

sanning blir ett mål, men också medel som blir av fundamental vikt för Nils Behrfelts önskan 

efter andra ideal som tillit, öppenhet och oskuldsfullhet. Dessa delar bildar hos honom ett helt 

system, och varje avsteg från detta leder till hans fördömande. Ellen har redan bestämt sig för 

att undvika konflikt och behålla makens kärlek genom att leva upp till hans ideal. Hur 

orimliga konsekvenser detta medför uppkommer för henne först då hon ställs inför en moment 

22-situation till följd av att idealen hennes makes normsystem är uppbyggt av kan försättas i 
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ren motsatsställning till varandra. Det finns en dubbelhet i kraven på henne hon inte kan 

besvara.  

     Å ena sidan finns ett krav på exklusivitet och renhet. Det finns paralleller till det klassiska 

kravet på att hustrun ska vara oskuld vid giftermålet, men betoningen vid det sexuella 

framstår inte som primär. Det är snarare den orörda själen, den formbara kvinnan som kan 

förverkliga just den kvinnobild han lyft upp till ideal som är den viktigaste. Metaforen 

”renhet” är återkommande hos Nils. Han säger också ”du som var utan fläck” när det 

framkommer att hon ljugit för honom.
43

 Mannens krav på kvinnans oförvitlighet som en 

naturlig konsekvens av kvinnonormens godhet och mildhet förekommer i flera dramer från 

denna tid. En direkt parallell finns då titelrollen i Amalie Skrams Agnete blir avvisad av sin 

friare, herr Berg, då det framkommit att nöden tvingat henne att stjäla för att överleva. Även 

där motiverar Berg sitt beslut med att ”Den som ska bli min hustru måste vara utan fläckar.”
44

 

Men hos Nils Behrfelt finns även idén om att denna kvinna inte ska ha präglats av någon 

annan mans idealbild, eller ens formulerat en självständig identitet, det är då hon kan ge 

gestalt åt allt ”fint, skärt och rent [han] tänkt”.
45

 

     Detta krav står i direkt motsatsställning mot hans krav om absolut uppriktighet från Ellens 

sida, om en kvinna som är så oskuldsfull att hon inte ens kan uttala en lögn. När det visar sig 

att Ellen en gång i tiden rymt tillsammans med Rolén måste hon antingen ljuga om saken eller 

erkänna det tidigare förhållandet. Röja sitt förflutna eller dölja det. I båda fallen kliver hon 

bort från den ideala bild Nils Behrfelt har av den roll det innebär att vara hans hustru.  

     Det paradoxala är lätt att ta fasta på. Det är även lätt för varje läsare/åskådare att identifiera 

det orättvisa i situationen och därmed sympatisera med Ellen. Även representanterna för 

samhällets traditionella normsystem är kritiska till Nils styvnackade kompromisslöshet. 

Brukspatronen ber sin bror att lugna ner sig, menar att han gör ett stort misstag som vill 

förkasta sin hustru för att hon inte kunnat leva upp till hans fundamentala sanningskrav.
46

 Det 

är uppenbart att Nils Behrfelt avviker med ett krav som är okonventionellt, ja närmast 

abnormt. Det ideal han uppvärderar är alltför radikalt för att sammanfalla med gällande 

samhällsnormer.                       

     De tre äktenskap som skildras i dramat framställs i allt väsentligt som tre skilda modeller 

för hur äktenskap kan göras. Här kan vi se huvudpersonernas äktenskap som det objekt texten 
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huvudsakligen riktar in sig på att skildra, en dynamisk och realistiskt skildrad förbindelse, mot 

vilket de andra äktenskapen i första hand framträder som kontraster, konkurrerande ideal. Nils 

och Ellens äktenskap befinner sig i en tydlig relation till de två andra sätt att konstruera 

äktenskap som återfinns i texten, representerade av makarna Dammer och brukspatronparet. 

Dessa båda relationer är, utan att vara övertydligt stereotypt eller statiskt skildrade, märkbara 

symboler för två möjliga normuppsättningar att förhålla sig till. Om målet för dramats 

protagonist är att inom ramen för tvåsamhet finna en lycklig och harmonisk samvaro 

exponeras hon, liksom läsaren, för två modeller vilka skildras som varandras motpoler. 

     Edvard och Hildegard Behrfelt är det par som står för den samhälleliga normen i alla 

avseenden, med dubbla normuppsättningar. Där måste kvinnan, utöver att vara maka och mor, 

överse med mannens eventuella snedsteg samtidigt som hon har ansvaret att behaga honom, i 

utbyte mot dennes försörjningsplikt. Det patriarkala äktenskapet framhävs av såväl religiösa 

som sociala auktoriteter, med en underordnad ställning för kvinnan och där varje konflikt ses 

som ett hot mot ordningen och bör kväsas. Äktenskapet ses som det yttersta jordiska målet, 

framför allt för kvinnan, då mannen även kan åstadkomma ett självförverkligande genom 

karriären, och denna ordning betecknas som självklar, given av Gud, given av naturen, given 

av traditionen och så vidare. Att angripa den framstår i dess försvarares ögon som ett angrepp 

på hela det civiliserade samhället. 

     Den andra normen, den alternativa, är det radikala fria förhållande där den personliga 

friheten från alla begränsningar sätts i främsta rummet och där man inte binds till varandra för 

evigt, utan bara så länge man har ömsesidigt utbyte av varandra. Ingen kan tvinga den andra i 

förhållandet att foga sig, och en ömsesidigt liberal inställning till sexuell trohet antyds. Robert 

och Selma Dammer står för en modern, frihets- och jämlikhetssträvande samvaroform helt i 

linje med den utbildningsreform Robert Dammer förordar som ska göra upp med regler och 

krav ända ner i språkets frigörelse från grammatiken (några decennier före de futuristiska och 

dadaistiska manifesten).
47

 

     Wahlenberg undviker inte att skildra orättvisorna i den rådande äktenskapsordningen. Den 

underliggande besvikelsen över Edvard Behrfelts vanor tränger igenom i flera scener, hustrun 

återkommer till hans långa affärsresor och okända kvinnliga bekanta medan hon tröstar sig 

genom att ge barnen en god uppfostran.
48

 Den uppenbara distansen dem emellan kan även 

skönjas i några scener, exempelvis i den närmast komiska replikväxling där båda makarna 
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uttrycker upprördhet över tanken på att gå på operan med varandra som enda sällskap.
49

 Det 

vittnar om ett äktenskap som bygger på att inte kännas vid missförhållanden, inte konfrontera 

dem, hålla dem på avstånd. Edvard är en uppburen och normbevakande samhällsmedborgare, 

men även son till en mor som tydligt favoriserar hans bror och make till en hustru som tråkas 

ut av honom. Han ges inte utrymme att utveckla några framträdande karaktärsegenskaper, 

trots att hans porträtt framstår som vördnadsbjudande inför Ellen är han helt utan möjlighet att 

markera sin status i dramat.  Tomheten och otillfredsställelsen som normens representanter 

ger uttryck för skapar en distans, varken Edvard eller Hildegard Behrfelts strävan känns 

personlig, om man i ordet lägger viljan till en egen väg, till ett självständigt förhållande 

gentemot ideal och samhällsåskådningar. Denna otillfredsställelse ger tydligt gensvar i 

dramat, där det de representerar framstår såväl reaktionärt som relativt opersonligt. Framför 

allt kräver detta äktenskap uppoffringar för Hildegard, men det skapar även en inneboende 

frustration hos hennes man, det antyds att han får utlopp för den i utomäktenskapliga 

förbindelser.           

     Men även om orättvisorna och umbärandena är fullt synliga och ligger i linje med den 

kritik som var gängse mot den rådande äktenskapsnormen i tendensdramer vid denna tid så 

låter inte Wahlenberg denna uppfattning få sista ordet. I den scen där Edvard och Hildegard 

gör sorti ur texten gör de det i en anda av samvaro och närhet, på ett sätt kan man alltså anföra 

deras traditionella kärleksideal som dramats positiva exempel, det som uppnår den 

eftersträvade lyckan.
50

 Det är dock en scen som också kan spelas ironiskt, eller med en 

desperat underton i en situation där äktenskapet måste bindas samman. Den kan spelas i en 

lättnad från Hildegards sida över att ångesten i den tidigare scenen mot paret Dammer 

släppt.
51

 Men det är ändå svårt att bortse från att konsekvenserna av deras anpassning till 

äktenskapsnormen inte är negativa. Edvard och Hildegards sorti är effektfull, en stark bild av 

samvaro i en situation när de andra idealen befinner sig i ohanterliga konfliktsituationer. 

     Med ord vederläggs dock denna bild som givits läsaren, att blunda och därefter klamra sig 

fast vid den kärlek som sedan ges. Men även om ord skulle räcka för att uppväga den tidigare 

bilden hos läsaren syftar det inte till någon förändring. Det krävs en yttersta handling, det 

fullständiga offret, för att orden ska åstadkomma effekt och ett omskapande ska kunna göras. 

Det räcker inte med att såväl man som hustru påtalar det fruktansvärda i att gå igenom livet 

som blundande främlingar, Ellen Behrfelt måste visa sig beredd att offra sitt liv för att visa 
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hur otänkbart det är att överväga svågerns äktenskapsideal och hur nödvändigt det är att 

framhäva alternativet, som i förlängningen är en utveckling av makens radikala sanningsiver. 

I ljuset av denna handling, som motiveras enbart på grund av det otänkbara i att konstruera ett 

äktenskap på det sätt brukspatronparet gjort, framstår den tidigare scenen som otillräcklig, det 

tidigare idealet som otillräckligt. 

     Om man ser till hur alla begrepp som gäller person- eller äktenskapsideal påverkas av 

andra begrepp när de definieras av ett subjekt kan det vara intressant att se i vilken mån 

Wahlenberg relaterade detta till övergripande normer i samhället, tankestrukturer som 

inverkar på alla nivåer. Ett sådant system är den lutheranska kyrkan, vars samhällsnormerande 

påverkan går rakt igenom alla former av relationsskapande. Som en institution vilken haft en 

avgörande ställning i samhället genom att vara den auktoritet som kan definiera det kanske 

mest absoluta motsatsparet: gott – ont, har kyrkan inte kunnat ifrågasättas. Detta beror inte 

minst på att man haft förmånen att kunna vara en utgångspunkt för hur tänkandet och språket 

reglerats, kunnat styra vilka värderingar människor överhuvudtaget kunnat välja bland. 

Förhållandet mellan könen, de samhälleliga positionerna, det egna språkbruket, förhållandet 

till den egna karriären, den egna kroppen, allt var tydligt präglat av kristna koder långt efter 

upplysningens genombrott. Därför är representanter för kyrkan ofta närvarande som 

konservativa krafter i de tendensdramer som ifrågasätter den traditionella ordningen. I 

Lönndörren finns givetvis fullt med spår av det kristna inflytandet närvarande i texten, men 

frågan om religion berörs inte explicit och de religiösa dragen är heller inte kopplade till 

någon specifik person i dramat.  

     Istället är det en vetenskapsmans absoluta sanningsanspråk som kommer att etablera 

konflikter. Nils Behrfelt menar att han inte kan missta sig på sanningen, eller på sin kännedom 

om andra människor så länge han kan ”räkna och lägga ihop”.
52

 Här kan en läsare se hur 

professorns förmenta logik, dock brukad i extrem affekt, leder hans slutsatser vilse, inte 

uppenbarar tingens tillstånd för honom. Detta visar på bristerna i det rationellt logiska, men 

icke lyhörda, tänkande som är karaktäristiskt för den manlige huvudrollsinnehavaren i 

samhällsskildringar från denna tid. I skildringen av manligt språk och agerande tenderar 

rationalitet och stabilitet vara manliga attribut i kontrast till det emotionella och intuitiva som 

tillskrevs kvinnorna.
53

 Men denna matematik som leder honom att tro på ”ingenting”
54

 är 

också en del av en vetenskaplighet, ett positivistiskt arv som förts med till åttiotalisterna från 
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den franska naturalismens krav på att litteraturen ska sträva efter ett vetenskapligt 

tillvägagångssätt. Denna vetenskaplighet är i grunden vad som gör Nils Behrfelts tilltro till 

sina egna missuppfattningar så stark och därmed vad som gör konflikten så ödesdiger. 

Samtidigt råder det ingen tvekan om att vetenskapsmannens förment rationella slutledningar 

är felaktiga, de går inte att tillämpa i den kontexten av relation och samliv han placerar dem i, 

hans trosvisshet om deras matematiska ofelbarhet gör dessutom det hela värre. Denna kritik 

mot tron på en vetenskaplig positivism framträder starkt i Lönndörren, här förmedlar 

Wahlenberg ett tydligt budskap. Det är också ett budskap som tydligt avviker mot det 

naturalistiska uppvärderandet av vetenskaplighet, något som var en stark litterär influens när 

åttiotalets tendensdramer tillkom. 

     Att inte presentera ett ideal som har förmågan att, ställt i kontrast mot de normsystem som 

reproducerar orättvisor och förtryck, påvisa ett bättre alternativ och därmed uppvärderas är 

något som gör att Lönndörren avviker från en tradition av tendensdramer. Att tvärtom 

underkänna dessa ideals förmåga att skapa denna förändring, eller till och med ifrågasätta vad 

förändringen skulle leda till kan lätt framstå som en pessimistisk, ja närmast konservativ bild. 

Men inte heller detta är ett självklart sätt att betrakta Wahlenbergs text. Man skulle rentav 

kunna säga att hennes radikalism är långt större än åttiotalets tendensdramer om man drar en 

parallell mellan hennes hållning och den omvärdering av alla värden som Friedrich Nietzsche 

just förkunnat. Nietzsche kommer med krav som fullständigt förändrar de 

samhällsproblematiserande tendenserna, ser grunden för en ny världsordning ligga i ett 

radikalt avfärdande av inte bara kristendomen som idé utan hela det normsystem som följer 

med den.
55

 Här framförs uppfattningen att alla delar i ett normsystem relaterar till varandra 

och styrs av tankestrukturer som får sin legitimering av en strukturerande princip (här är 

Nietzsches exempel Gud). För att skapa en värdemässig förändring skulle hela samhällets 

normsystem i sin helhet behöva omvärderas, så radikalt måste man gå om man vill förändra 

dessa strukturer. Det går att hävda att Wahlenbergs påtalande av otillräckligheten i tidigare 

tendensdramatiks normangrepp, hur de grundläggande strukturerna ännu kvarstår i deras nya 

idealsamhälle, ligger i linje med en sådan uppfattning. Det finns ingen särskild passage i 

texten som pekar mot en sådan intention, det är oklart om Wahlenberg ens vid denna tid läst 

Nietzsche. Men detta exempel är om inte annat belysande för hur tvetydig Lönndörren är när 

det kommer till att tolka idealens påverkan på samhället och dess människor. 
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2:2 Lönndörren: Identitet 

”Nej, inte professorska!”
56

 

     När Robert Dammer vill lägga till ”professorskan Behrfelt” till sin lista över prominenta 

medverkande i sitt projekt reagerar Ellen starkt på detta. Hon tycker inte om ”betydelselösa 

titlar.”
57

 Denna motvilja motiverar hon med att hon bara vill vara sig själv, hon vill inte 

definieras av en titel som inte anger hennes egna personliga bedrifter, utan enbart vem hon är i 

förhållande till hennes man. Tidigare under samtalet har Ellen betonat sin status under 

skoltiden som stormästare i ”svarta korsorden”.
58

 Här, bekräftande en ceremoniell titel som 

bär förtecken av lek och imitation och är helt prestigelös, mer än möjligen för ordenssystrarna 

själva i en väldigt sluten miljö, vill inte Ellen avfärda titeln, tvärtom. Den uppenbara 

skillnaden är att denna titel är något Ellen uppbär i egen rätt, därigenom något som är 

förenligt med viljan att vara sig själv, en identitetsskapande handling.
59

                          

     Frågan om identitet är hoptvinnad med frågan om ideal, framför allt då det gäller Ellen 

Behrfelt. Hon är den som får personifiera andras idealbilder, bära upp de egenskaper andra 

vill se och därmed blir identitetsskapandet en process Ellen gör utifrån sin omgivnings 

förväntningar. Det är en produkt av omgivningens viljor vi i stor utsträckning får se i första 

akten, hon framstår oförmögen att formulera egna ideal eller ens en egen världsuppfattning. 

När Ellen ska ta initiativ måste dessa sanktioneras av maken, det är först inom ramarna för hur 

hon förverkligar den bild han ställer upp av henne hon ges möjligheten till 

självförverkligande, en inskränkning som gör begreppet självförverkligande meningslöst. 

Själva situationen där Ellen hela tiden är hänvisad till makens välvilja blir så framträdande 

genom hela första akten att det verkar rimligt att se en kritik mot könsmaktsordningen snarlik 

den Leffler och Agrell framför. Samtidigt uppvisar Ellen själv under denna del av dramat 

inget missnöje med situationen, hennes egen strävan verkar sammanfalla med makens trots 

hennes uttalade önskan att vara något i egen rätt. 

     Hennes inställning till den skoltid som i dramat tycks vara i det närmaste synonym med 

tiden före giftermålet, även om det framgår att det gått en tid emellan, präglas av ambivalens, 

hon uttrycker glädje över sina minnen, men vill tydligt distansera sig från sitt yngre jag. Å ena 
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sidan uttrycker hon en besvikelse gentemot den ”förmåga” hon säger sig ha tappat
60

, å andra 

sidan betonar hon flera gånger att det är fråga om hugskott från hennes ungdom, och hur hon 

kommit att förändras.
61

 

     Att Ellen vill uttrycka en identitet som något annat än hans hustru, där det egna går före det 

han formar henne till, är något som Nils Behrfelt aldrig uppmuntrar, tvärtom provocerar det 

honom och blir hela tiden en underliggande anklagelse i konflikten. Genom att sträva efter att 

vara något mer söker hon sig bort från den identitet han bestämt för henne, en identitet som 

utgår från relationen till honom. Här är det tydligt att det som uppvärderas när det gäller 

honom själv nedvärderas när det kommer till henne. ”Du är således inte nöjd med att vara min 

lilla hustru?” frågar sig Behrfelt, en tanke som växer sig fast hos honom.
62

 Senare kommer 

han återkomma till detta. ”Alltid en önskan kvar. Alltid något större.”
63

 Samtidigt vet den 

egna förödmjukelsen över att inte bli behandlad med den respekt som han anser att hans 

ställning kräver inte några gränser. Detta märks tydligt då han anklagar hustrun för att ha gjort 

honom till åtlöje i sällskapslivet i samband med teaterföreställningen.
64

 Att hustrun vill 

utveckla sin egen identitet hotar den funktion han gett henne. Här kan man se att maken tar 

skilda normsystem för givna, att en kvinnas identitet i första hand bör utgå från vem hon är i 

förhållande till sin man, medan mannen utgår från sig själv.   

     En avgörande identitetsmarkör är kopplad till den rådande könsmaktsordningen. Mona 

Lagerström tar upp den komplementaritetsideologi som stipulerar att mannen och kvinnan är 

fundamentalt olika och kan tillskrivas olika egenskaper.
65

 Denna tanke, som växt fram under 

romantiken kommer att få stort inflytande på det borgerliga äktenskapsidealet, där mannen 

försörjer familjen och kvinnan tar hand om hem och barn. Till detta följde även en rad 

egenskaper som påstods beskriva naturen hos respektive kön, där ”kvinnliga” egenskaper bl.a. 

är omsorg, fantasi, skönhet och oskuldsfullhet. Mannen framställs som rationell, kreativ och 

ansvarstagande. Dessa definitioner av kvinnligt/manligt som utgör grunden för genussystemet 

i dramat föregår de specifika ideal enskilda män söker förverkliga genom kvinnorna. Det 

ligger till grund för hur identiteten som kvinna formas och förväntas upprätthållas, en 

grundläggande mekanism bakom hur en kvinna blir projektionsyta för en mans ideal och 

formar sin identitet efter detta. Yvonne Hirdman talar om två grundläggande principer inom 

genussystem; för det första en dikotomi, ett isärhållande av manligt och kvinnligt, för det 

                                                 
60

 Wahlenberg 1892, s. 10. 
61

 T.ex. Wahlenberg 1892, s. 15, 44.  
62

 Wahlenberg 1892, s. 22. 
63

 Wahlenberg 1892, s. 119. 
64

 Wahlenberg 1892, s. 112-113 
65

 Lagerström 1999, s. 23.  



28 

 

andra en hierarki, att mannen framstår som norm.
66

 I och med att ett sådant normsystem så 

fullständigt strukturerade samhället vid denna tid var anpassningen till mannen en inlärd del 

av den egna identiteten hos kvinnan. I åttiotalets litteratur ifrågasattes denna bild av det 

kvinnliga, emancipatoriska alternativ uppstod när andra ideal lyftes fram, andra sätt att skapa 

sin egen identitet som kvinna.
67

   

     Man kan alltså säga att dikotomin man/kvinna är grundläggande för identitetsskapande 

under 1800-talet, detta gäller inte minst i Lönndörren. En konkret inverkan får detta framför 

allt, föga förvånande, när det kommer till kvinnorna. För den som vill ”bli något mer” som 

Ellen uttrycker en vilja till, måste man inte bara gå emot förväntade normer, man måste också 

bryta mot den identitet man blivit uppfostrad till. Hirdman talar om detta i termer av 

genuskontrakt, nedärvda föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt samt hur 

män och kvinnor tillåts forma sin identitet inom ramarna för dessa kategorier.
68

 Detta är också 

i första hand ”… ett kontrakt uppdraget av den part som definierar den andra.”
69

 Kvinnans 

identitetsskapande måste sanktioneras av mannen och det är genomgående män som formar 

de kvinnliga idealen. I Lönndörren dras detta till sin spets när även den kvinnliga frigörelsen 

framstår som ett av män definierat och styrt kvinnoideal. Det är Konrad Rolén och Robert 

Dammer som betonar jämlikhet och frihet, ett nytt emancipatoriskt ideal för kvinnorna, men 

även detta ideal reglerar kvinnornas identitetsskapande, man anpassar sig även till detta ideals 

normer och dessa är i sin tur anpassade efter männens preferenser. Den fria kvinnan blir i 

Lönndörren ännu ett ideal som kvinnor måste leva upp till för att accepteras. Rolén kan, i alla 

fall enligt hans egen utsaga, acceptera att Ellen lämnade honom, men inte att hon lämnade 

hans frihetsideal.
70

  

     Ellen Behrfelt avviker i slutet aldrig särskilt mycket från det ideal hennes identitet under 

handlingens gång kommit att vara anpassat efter. Därför blir det svårt att resonera kring 

huruvida hon når en självständig uppfattning om sig själv, eller om det texten vittnar om är en 

kvinna som så fullständigt identifierar sig med sin makes kvinnoideal att hon formar sin 

identitet utifrån den. Det som står klart är dock att det genomgående motivet till handlingarna, 

såväl i slutet som i resten av dramat, är kärleken till sin make, och för kärlekens skull är Ellen 
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redo att uppfylla vilken begäran som helst.
71

 Där finns en viktig skillnad mot de flesta 

tendensdramer. Protagonistens målsättning i Lönndörren är inte emancipatorisk, den är att 

behålla och sedermera återvinna sin mans kärlek, något som görs genom att bli den han 

förväntar sig.   

     Man kan utifrån detta fråga sig i vilken mån kritik mot könsmaktsordningen förekommer i 

Lönndörren. Lagerström tar upp olika sätt på vilka tendensdramer kan sägas föra fram en 

kritik mot könsmaktordningen. Ett av dessa sätt är att en patriarkal ordning tydligt beskrivs 

och dramat visar hur denna ordning förändras genom protagonistens inverkan.
72

 Det motsatta 

skeendet, hur en patriarkal ordning motarbetar och till slut också förhindrar en förändring kan 

också det tydligt påvisa den rådande ordningens destruktiva konsekvenser. En annan viktig 

aspekt är ur vems perspektiv frågeställningar om manligt/kvinnligt förs fram, vem har 

tolkningsföreträdet?  

     I Lönndörren kan man säga att perspektivet i huvudsak är kvinnligt, i första hand beroende 

på att huvudpersonen är kvinna och det är hennes situation konflikten rör. Man kan även se att 

positiva vändningar i händelseförloppet och lösningar på de problem som etableras härrör från 

kvinnliga initiativ medan konflikterna uppkommer genom agerande från män. Problemet är 

dock för den som vill läsa Lönndörren kritiskt mot kvinnors situation, att den 

ursprungsposition de gifta kvinnorna har när dramat inleds är i samtliga fall den de strävar 

efter att behålla. 

     Ändå kan man inte se texten som helt solidarisk med denna strävan hos aktörerna. Selma 

Dammer älskar visserligen sin Robert och lever fullständigt upp till det ideal han stipulerat, 

men ser inga svårigheter i att vara den som tar initiativet att bryta med honom.
73

 När det gäller 

Hildegard Behrfelt framstår det som rädslan för de osäkra alternativen, kvinnans få 

valmöjligheter utöver rollen som maka och mor, som ligger till grund för hennes strävan. Hon 

upprepar normativa uppfattningar om en kvinnas plats som sido- och underordnad sin man, 

men gör det mer med pliktkänsla än med entusiasm. Någon direkt parallell till de kvinnliga 

normbevakare Lagerström tar upp ur flera åttiotalsdramer, som med sin mer konservativa 

uppfostran och snävare kringskurna världsbild är de som i än högre grad än männen 

motarbetar en kvinnlig protagonist återfinns inte hos Wahlenberg.
74
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     Diminutiva tillnamn återkommer så frekvent i Lönndörren att det framstår som en 

medveten strategi från författaren. Dessa brukas inte bara av männen till sina hustrur, utan 

även av moder till svärdotter, män om och till varandras hustrur, kvinnor till varandra. Detta 

reproducerar återkommande en identitet där kvinnorna framställs som små, närmast som barn. 

Den förment frigjorda Selma Dammer är den som oftast beskrivs som liten.
75

 Det framstår 

som om Wahlenberg genom det återkommande användandet av dessa tillnamn påtalar ett 

förminskande, visar hur de patriarkala strukturerna därigenom ständigt bekräftas och männen 

kan fortsätta forma kvinnornas identitet. Även här är det dock i hög grad kvinnorna som 

önskar få ömhetsbetygelser från män genom att beskrivas diminutivt. Moderns dröm om att 

åter få beskrivas som ”mammi-lill”,
76

 ömsom konkurrerar, ömsom kompletterar Ellens 

önskan i slutscenen om att utan skuld helt och fullt kunna få definieras som ”lilla hvita 

dufva”. Detta röjs även i didaskalierna där männens efternamn anges vid replikanföringen, 

men med undantag av modern, vars förnamn man aldrig får veta, anges alla kvinnor med 

förnamn. 

     Vilka identitetsmarkörer som står till buds är en annan viktig fråga när det gäller manlig 

och kvinnlig identitet. För männen är yrkestitlarna en viktig identitetsmarkör, inte minst 

beträffande status, och de kan till skillnad från kvinnorna anta en rad olika roller i yrkeslivet. 

Ett exempel på hur kvinnan kan reduceras till sin könstillhörighet i betydligt högre 

utsträckning än mannen finns i Roléns kritiska klassificering av kvinnor inom äktenskapet 

som ”Noror” ”Xantippor” och ”nollor”, medan männens klassificering har han ”…ännu inte 

färdig. Det blir så många sorter, det.”
77

 Här visar alltså även Rolén, som så starkt betonar 

jämlikheten, hur män är mer differentierade än kvinnor, något som kan motiveras med att 

kvinnorna i stort sett har en och samma roll inom hemmet, medan männen i yrkeslivet har en 

mångfald av roller. 

     Texten avslutas med ett offer. Ellen offrar sig själv för att återfå mannens tillit och är 

beredd att ge sitt liv för en plats som idealgestalt i hans medvetande.
78

 Detta går helt i linje 

med vad Lagerström, influerad av Burke, skriver om offret som ett återkommande motiv i 

litteraturen när frälsning eller katharsis av något slag ska kunna ske.
79

 För att Nils Behrfelt ska 

kunna ändra sin fundamentala inställning till sanning, kunna lita på Ellen trots att hon ljugit, 

måste hon vara beredd att offra sitt liv. Därmed ekar hon som en kuslig parallell till Roléns 
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döda fru som redan (även där genom en lungsjukdom!) offrats för makens ideal.
80

 Liksom 

Behrfelt skaffar sig Rolén perspektiv just efter ett kvinnooffer, och det är ingen slump att det 

är två kvinnor som tvingas offra sig för två mäns ideal. Lagerström drar paralleller mellan 

olika sorters offer, där ett genomgående offer hos kvinnan handlar om att ge upp sin vilja för 

att träda in i ett icke självvalt äktenskap.
81

 Det slutgiltiga offret blir en logisk konsekvens av 

den handling där hon redan gett upp det egna identitetsskapandet till förmån för mannens 

ideal. Den egna identiteten har beskurits och ersatts av något annat, som lätt kan definieras 

och omdefinieras. När inte detta offer räcker till längre är det fysiska självmordet den enda 

offerhandling som återstår.   

     När man undersöker vilka konsekvenser ett genuskontrakt med dubbla normuppsättningar 

får på handlingen i Lönndörren blir en av de viktigaste att mäns konstruktion av ideal, 

applicerade på kvinnor, generellt oavsett om de är nya eller gamla, progressiva eller 

konservativa, ställer sig i vägen för kvinnors möjlighet att forma sin egen identitet. Idealen 

utgår från en allmängiltig norm som inte tar hänsyn till den specifika situation den enskilda 

kvinna som ska uppfylla idealet befinner sig i. Även om detta förhållande till ideal även gäller 

för män, så befinner sig männen i en situation där de har makt att anpassa den rådande 

ordningen efter sina preferenser, en makt som kvinnor saknar. 

     Dramer skiljer sig från andra former av text genom att en narrativ instans som presenterar 

och strukturerar texten är borta. Spår av denna instans återfinns bara i didaskalierna som i 

Lönndörren främst består av rent tekniska anvisningar, som entréer. Manfred Pfister belyser 

skillnaden genom en modell med fyra nivåer som avsänder respektive mottar information. På 

båda sidor finns en reell respektive ideal författare, på samma sätt finns en reell respektive 

ideal läsare, samt fiktionsgestalter som kommunicerar genom dialog. Dessutom finns ett 

”narrativt medium” som är den instans som för ut verket till en tänkt mottagare.
82

 Detta 

narrativa medium, ofta kallad ”berättarröst” saknas i dramat, vilket gör att dialogen där får en 

betydligt mer framträdande roll. Detta menar Pfister, kompenseras delvis av 

föreställningshändelsens möjligheter till icke-verbal information, men även av hur 

information avsedd för en mottagare av verket förs in i dialogen mellan rollgestalterna.  

”…aspects of the narrative function may be transferred to the internal communication 

system”.
83

 Sammantaget gör detta att dialogen bär på väsentligt mer av textens information i 

drama än i annan skönlitteratur. Vill man fråga sig i vilken mån Lönndörren sätter 
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samhällsproblem under debatt och på vilket sätt dessa problem framställs i takt med att 

handlingen utvecklas är dialogens uppbyggnad viktig att studera. 

     Den funktion idealförfattaren i Pfisters modell uppbär är i huvudsak som strukturerande 

princip i en urvalsprocess. Detta urval reglerar exempelvis vilken plats det hela utspelar sig 

på, vid vilka tidpunkter och vilka repliker som förmedlas. Lönndörren utspelar sig i ett fiktivt 

Stockholm, där rollgestalter som speglar verkliga människor i societeten framträder, i en tid 

som ska motsvara den i vilken pjäsen tillkom. Men vilka aspekter av deras liv som spelas upp 

är naturligtvis inte godtyckligt, ett godtyckligt urval av händelseförlopp återfinns mycket 

sällan i skönlitteratur överlag och definitivt inte i tendensdramer. Texten är avgränsad i tid 

och rum och noga inriktad på de delar av dessa människors liv som kan sättas i samband med 

ett visst händelseförlopp. Att handlingen aldrig rör sig utanför hemmets väggar vittnar om att 

betoningen ligger vid denna intima sfär, att samhället utanför visserligen har en inverkan, inte 

minst genom alla besök, men det är hemmet som är dramats självklara centrum. 

     De olika aktörerna i dramat tenderar att framstå placerade i handlingen som ”typer” såväl 

som ”individer”. I hur hög utsträckning man är det ena eller det andra handlar i första hand 

om vilken funktion man uppbär i dramat; om man återfinns i texten i första hand som 

representant för ett ämbete eller en livshållning kan man sägas vara inskriven i första hand 

som en typperson, medan någon vars livsöde engagerar i egen rätt, vars personlighet och öde 

framstår som den huvudsakliga funktionen i dramat, snarare kan definieras som primärt 

”individ.”  

     Den tydligaste ”typen” som framträder är Klara, kammarjungfrun. Man kan kritisera 

dramat för att inte vara klassmedvetet när det, liksom många andra av tidens dramer, låter 

tjänstefolket vara just tjänstefolk, inget mer, och i periferin. Men dramat syftar inte heller till 

att berätta hennes historia, hon spelas på scenen av en skådespelerska i lika hög utsträckning 

som Ellen Behrfelt, hennes potential som individ om vi tänker oss dramat som en spegling av 

verkligheten har alla förutsättningar att vara gripande, men hennes funktion i dramat, vilket är 

det enda vi får se, är en stereotypt skildrad kammarjungfru vars främsta formella funktion är 

att genom entréer lösa scenväxlingar.  

     Motsatsen är paret Behrfelt. Här är de individer dramat kretsar kring, de vilkas öde man i 

första hand engagerar sig i att följa. Den man primärt identifierar sig med i dramat är Ellen. 

Hon är närvarande under en majoritet av texten och är den vars tillvaro plötsligt vänds upp 

och ner av ett problem, hon har förlorat sin mans förtroende och måste återvinna det. Den 

psykologiska skildringen av Ellen är mer inträngande än för någon annan rollgestalt, man får 
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följa hennes skuldkänslor, hennes vilja till självförverkligande, hennes uttryck för kärlek och 

den panik hon känner när maken visar henne kyla.                             

     Skildringen av Nils förbryllar. Han betonar vid flera tillfällen hur han menar sig känna 

världen och människorna bättre än sin hustru. Samtidigt är hans bedömningar av händelser 

ofta onyanserade, han utgår från det bästa eller det värsta, som när han tar för givet att Ellen 

bara gift sig med honom av ekonomiska skäl.
84

 Mot hustrun är han heller inte särskilt 

inkännande, medan hon hela tiden kan se igenom honom, förstå hur han tänker och känner, är 

han påfallande okunnig om Ellens känslor inför honom. Han baserar sina föreställningar om 

henne först efter sina redan givna ideal, sedan efter en kall, beräknande nidbild, han verkar 

helt sakna brist på lyhördhet inför Ellens känslor. Han är besatt av att få veta sanningar, men 

när han väl får höra dem går de honom mycket illa till mods. Fru Behrfelts påstående om att 

Nils måste hållas i mörkret och inte får utsätta sina ögon för ljus, en tydlig metafor för 

sanning och insikt, kan mycket väl förklara, åtminstone ur hennes perspektiv, varför hon i 

vissa fall inte alltid valt att berätta sanningen för honom.
85

    

     I texten framstår Nils Behrfelt inte bara som osympatisk för en publik av idag, hans drag 

måste definitivt ha tett sig upprörande även för Wahlenbergs samtida. Ändå ser man honom 

ofta genom Ellens blick och det är entydigt att hon älskar honom djupt, hennes hela strävan 

genom tragedin ligger i att få sin kärlek villkorslöst besvarad. Det vore inte helt grundlöst att 

fråga sig, utifrån hur förhållandet skildras i de fyra akterna, vad Ellen Behrfelt egentligen har 

för preferenser?  

     Denna till synes impertinenta fråga är mindre raljant än den kanske verkar då kärleken är 

ett övergripande mål i texten vilket egentligen inte motiveras övertygande. Att dramat skapar 

en identifikation med protagonisten såtillvida att ett lyckligt slut är synonymt med att kärleken 

besvaras framstår som relativt uppenbart. Ellen Behrfelt vinner åter sin drömprins kärlek i 

slutscenen, vid dödens gräns. Om hon även får en god, kärleksfull och rättvis make är 

däremot långt ifrån självklart, något som borde ha framhävts om kärlekens seger över 

konventionerna hade varit en dramats sensmoral. 

     Samtidigt skulle man inte göra texten rättvisa om man betraktade detta som ett cyniskt 

pekfinger riktat mot de undergivna borgerliga kvinnornas kärleksdrömmar. Tonen hos den 

panikslagne, ångerköpte äkte mannen i slutscenen är långtifrån det ironiska slutet i Sanna 

kvinnor eller det resignerade i Dömd. Nils Behrfelt svartmålas heller inte alls i den 

utsträckning som skulle krävas för att skänka honom en konventionell antagonistroll. Man kan 
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rentav finna en viss förståelse hos alla inblandade över hans indignation även om såväl hans 

reaktion som konsekvenserna den medför träder över alla gränser.                   

     När man ser på den information som löper genom dramat är den dubbla riktningen ett 

viktigt begrepp att vara medveten om. När information förmedlas i en dialog är den riktad 

såväl mot andra aktörer i dramat som mot läsare/åskådare, och i vissa fall kan syftet uppenbart 

vara att ge kompletterande upplysningar om händelseförloppet till de sistnämnda.
86

 Det som 

gör läsaren tydligt partisk (om man bortser från en klassisk tendens att vara solidarisk mot ett 

dramas protagonist) är att denne vet mer än Behrfelt, man kan slå fast att han är orättvis. 

Dessa budskap kan i rätt sammanhang vara viktiga för att väcka sympatier och antipatier, man 

bildar sig en uppfattning baserad på hur bilden av händelseförloppet svarar mot de egna 

värderingarna.
87

 En anledning till att en läsare eller teaterpublik uppvärderar Ellen är just hur 

de positiva egenskaperna förevisas för dem minst lika mycket som inför den andra 

samtalsparten. Man förvissar sig om att hon inte är sådan som maken tänker sig henne och 

kan därför ha mindre sympati för hans oresonliga utfall mot henne, man vet att de är 

oberättigade. Denna dubbla riktning är inte bara viktig för dramats komposition, för att 

undvika otydlighet eller övertydlighet, men framstår även som delar av dramat vilka starkt 

påverkar tolkningsföreträden och värderingar. Här är information framförd just för att man 

ska få en tydligare bild av händelseförloppet och karaktärerna, men denna information är 

medvetet konstruerad, avgränsad och organiserad.  

     Läsaren/åskådaren vet att Ellen inte bara delar sin makes drömmar utan gestaltar hans ideal 

långt över vad han kunnat föreställa sig, vilket gör konflikten till en serie av förvecklingar 

snarare än motstridiga uppfattningar. Sanningen framstår som ett önskvärt äktenskapsideal för 

båda makarna i dramat, men då Behrfelt kräver såväl sanning som ett förflutet utan 

kärlekshistorier tvingas Ellen att välja på vilket sätt hon ska göra avsteg från vad hennes man 

kräver. Men när hon väl tvingas till lögn är hon en dålig lögnerska.
88

 De gånger hon tvingas ta 

till lögner är det endera enkla jakanden/nekanden eller tvekande, ofullständiga historier utan 

tydlig trovärdighet. Till skillnad från svärmodern, som med lätthet kan skapa övertygande 

historier kommer inte lögnerna naturligt till Ellen, när hon blir pressad försöker hon endera 
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tala förbi den andre eller svara med att hon inte vet.
89

 Ju längre dramat går, desto tydligare blir 

det att Nils tro på sanning, öppenhet och tillit delas av hustrun, men att hon tvingats vara 

pragmatisk i den rådande kontexten, medan maken kunnat kosta på sig att vara 

fundamentalistisk.     

     Dialogen i Lönndörren är realistiskt skildrad, med talspråkliga inslag. Det finns inga brott 

mot verklighetsillusionen, det som framställs är ett händelseförlopp som visserligen är fiktivt 

men som skrivits som om det kunde vara verklighet. Publiken får möta en spegling av sin 

egen värld. Det förekommer många scener med fler aktörer närvarande, men de flesta 

avgörande vändningar i dramat återfinns när två roller möts. Frispråkigheten är betydligt 

större i enrum då replikerna tenderar att rymma en stor uppsättning sociala koder när fler är 

närvarande. I enrum ventileras misstankar, svartsjuka, förtvivlan. I scener med fler 

närvarande, när den borgerliga fasaden upprätthålls, talas det om att låna väninnans slöja och 

finna sällskap till kvällens operaföreställning. 

     Dramadialogen är ett konversationsutbyte som för händelseförloppet framåt. När Vimala 

Herman beskriver dialogformen utgår han från vissa uttalade och outtalade regler för alla 

samtalshändelser som han menar kan appliceras vid dramaanalys.
90

 En sådan regel är att olika 

aktörer normalt växlar mellan rollen som talare och lyssnare.
91

 Det etableras en outtalad 

turordning där man ska förväntas tala följt av att lyssna på vad den andre säger. I större 

sällskap kan det vara intressant ur statushänseende att se vilka som griper in när ordet kan 

sägas vara fritt. Ett annat möjligt scenario i denna turordning är att stå över. Man kan tiga, 

man kan till och med välja att lämna rummet, något Ellen Behrfelt gör när hennes make 

kommer med anklagelser mot henne och vägrar lyssna på hennes invändningar.
92

 Bland de 

olika sätt dialogkonversation kan föras har jag framför allt valt ut två, vilkas betydelse för 

dramaformens uppbyggnad Herman också poängterar.
93

 Den ena är paret fråga-svar ur vilket 

mycket av informationen om handlingen träder fram, men även relationer, att ställa frågor är 

ett sätt att styra samtalet genom avgränsningar och få ut en viss information ur den andre, 

något vars syfte kan vara intressant att analysera. Det andra är värderande påståenden, som 

kan användas i dramat för att etablera en tendens och ofta tvingar den andra samtalsparten att 

reagera, komma med medhåll eller invändningar.    
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     Mycket av dialogen mellan paret Behrfelt utgår från frågor och svar. Denna dialog är för 

det mesta hierarkiserad, det är maken som ställer frågorna för att kontrollera att hustrun ger 

rätt svar. Inte minst gäller detta efter att han upptäckt att hon ljugit om sitt tidigare förhållande 

med Rolén, då kommer återkommande frågor upp i deras samtal i syfte att få Ellen att försäga 

sig.
94

 Det gör att frågorna blir förknippade med en maktutövning, en examination av den 

andra, något som förstärks av att Nils hela tiden lyfter fram sig själv som mer världsvan och 

mer intelligent än Ellen.
95

 Ett undantag från detta, men likväl en tydlig härskarteknik från Nils 

sida är hans bruk av ironi. Här är hans strategi att göra Ellen osäker och få henne att ställa 

frågorna för att få klarhet över vad han menar medan han drar nytta av denna kontroll för att 

göra henne ännu osäkrare. Genom att välja vilka frågor man ställer till samtalsparten har man 

styrt in samtalet på en viss bana där den andre är hänvisad att följa efter. Det är inte bara ett 

sätt för den paranoide Nils att söka efter tillfällen då hustrun försäger sig, utan det blir 

successivt ett sätt att ta kontroll över deras samtal, över hennes tal överhuvudtaget.  

     De värderande påståenden som kommit att bli mest klassiskt förknippade med 

tendensdramatiken ger ofta upphov till argumentationer. I åttiotalslitteraturen utgör 

argumenterandet, där ställningstaganden förs fram, en viktig del av texten. Någon som sett 

eller själv utsatts för missförhållandena i samhället presenterar såväl problemet med den 

rådande normen som vad som är förutsättningarna för en bättre ordning, inte sällan ett 

specifikt ideal, en specifik frågeställning. Den vanligaste enskilda frågan som lyftes upp på 

scengolvet var kvinnans situation i äktenskapet. Ända sedan Ibsen kan man se hur 

huvudpersonen bemöter argument för den rådande normen – genom att lyfta fram dem i 

monologer eller i diskussion med en motpart – ifrågasätter deras giltighet och själv inte bara 

har svaret på varför denna ordning inte bär någon giltighet utan även vilka konsekvenser som 

bör dras av detta. Man kan se hur åskådare ställs inför ett tydligt budskap, en hållning i dramat 

vars argument segrar och därigenom framstår som den korrekta uppfattningen. Man kan se 

hur Svava i En handske (1883) bemöter alla invändningar om det naturgivna i dubbla 

normuppsättningar, man kan se hur Wahlenberg själv i Underliga vägar (1887) låter 

argument för kvinnors rätt till arbete övertyga i möten med alltmer ihåliga och krystade 

invändningar. Pro-argumenten, de argument som utskiljs i en argumentationsanalys för att 

stödja den formulerade tesen framstår som klara, rättvisa och mer realistiska än motpartens, 

contra-argumenten framstår som ohälsosamt inriktade på tradition och konformitet, något som 

inte framstod som särskilt relevanta invändningar i den progressivt syftande 

                                                 
94

 Wahlenberg 1892, s. 101-102. 
95

 Wahlenberg 1892, s. 31. 



37 

 

åttiotalslitteraturen. Protagonisternas hållning har tveklöst stor relevans för frågan. 

Framställningen väcker förståelse, identifikation, sympati. Följaktligen kan man finna att det 

inte är förvånande att dessa dramer definierats som samhällsdramer med didaktisk, i 

kritikernas ögon tendentiös, karaktär.  

     I Lönndörren är det intressant att se hur uttalade värderingar ofta ställs mot andra 

värderingar, och därigenom kan ge upphov till diskussioner (som i öppningsscenen), men att 

värderingen i sig sällan omprövas. Ett exempel på att ha gått från en ståndpunkt till en annan 

finns hos Ellen, men detta har skett innan dramat tar sin egentliga början. Ett tydligt sätt att se 

hur texten tar ställning, formulerar budskap, är genom att se hur argument får värderingar att 

omprövas. När Ellen Behrfelt förmår omformulera, omskapa själva definitionen av de ideal 

hon förväntas gestalta och också tvingar andra att ifrågasätta innebörden i deras ideal, har hon 

också funnit ett sätt att utmana deras inverkan på henne och lyfta fram sin egen identitet, sin 

egen hållning.                      

     Tydligast sker detta i Rolén och Ellens sista samtal, i hennes salong. Hon är sjuk och 

hennes rädsla över att de alltmer komplicerade lögnerna ska uppdagas gör henne förtvivlad.
96

 

Denna förtvivlan tolkar Rolén som en bekräftelse på de destruktiva kraven inom äktenskapet. 

Hans lösning på Ellens problem är att hon ska göra sig fri. Genom att inte vara bunden till 

någon står man inte heller till svars inför någon. Friheten är ett ideal för alla människors 

självförverkligande, och framför allt kvinnorna måste bejaka frihetsidealet för att inte 

underordna sig mannen.  

     Ellen svarar genom att också bejaka friheten som ideal. Hon känner sig fången, och denna 

fångenskap består av det nät av lögner och den låsta situation hon försatts i. Rolén kopplar 

även detta till äktenskapets krav på framför allt kvinnan och definierar friheten som att inte ha 

något att kräva, begära av varandra. Då kommer Ellen med en avgörande invändning mot 

Roléns argumentation. ”Det vore inte att älska.”
97

 Vid ett ifrågasättande av detta utvecklar 

hon detta påstående till vad som kan sammanfattas med att frihet, definierad enligt Rolén, den 

fundamentala kravlösheten, den rena individualismen, är ensamhet. Denna ensamhet må 

också vara ett tillstånd av frihet, kanske den naturliga konsekvensen av ett ideal som primärt 

lyfter fram frihet, men det är inte eftersträvansvärt.              

     Hon, som tidigare framstått som osjälvständig, inte minst med anledning av hennes passiva 

reaktion på makens krav på och anklagelser mot henne omdefinierar här detta laddade 

begrepp och gör det till sitt ideal: 
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Förstår du då inte Konrad, har du aldrig förstått hvad det vill säga att längta efter en annan, längta så att man vill 

ge sitt eget jag för att få hans, inte ha en enda vrå stängd för sig själf och se lika klart in till honom, att låta alla 

tankar gå fritt emellan sig, att aldrig behöfva vara ensam och förtviflad. Vore det inte som att växa och få ett 

större jag, som att komma ut och få utrymme och luft! (Kastar sig tillbaka mot kuddarna med blicken uppåt.) 

Det ä’ en sådan frihet jag vill ha.
98

 

 

     Här framträder det stycke där argumentationen tydligast påminner om det klassiska 

tendensdramat. Den patosfyllda argumentationen övertygar inte bara Rolén, som inte kan 

invända något och därmed börjar ompröva sitt eget ideal, utan verkar även som ett 

övertygande resonemang inför en läsare/åskådare. Därmed kan denna syn på frihet framstå 

som ett budskap texten uppvärderar, medan den förhåller sig mer skeptisk till den syn på 

frihet som tidigare förespråkats av Rolén och praktiserats av paret Dammer. 

 

 

2:3 Analys: Ambivalens 

”Jag vet inte… Jag vet inte… Jag vet inte…”
99

 

     I Lönndörren finns ingen entydig tendens, om man med tendens avser ett ställningstagande 

i åsiktsfrågor. Lönndörren förhåller sig konventionellt till föregående tendensdramer när olika 

ideal och identitetspositioner framträder, ställs mot varandra och skillnader etableras. Men 

andra dramer låter detta bli utgångspunkten för att belysa hur vissa ideal, om de får 

genomslag i samhället, bär på framtidstro, förverkligandet av en bättre samhällsordning. De 

motarbetas av reaktionära krafter vars bevekelsegrunder ofta enbart grundar sig i en 

kombination av stel traditionalism och bevarandet av orättfärdiga privilegier. Hos Wahlenberg 

däremot är det märkbart svårt att fälla sådana avgöranden. Ställningstaganden i Lönndörren 

präglas av ambivalens. 

     Det är visserligen så att det finns isolerade händelser som tydligt medför negativa eller 

positiva konsekvenser. Nils Behrfelts paranoida misstro mot Ellen efter Robert Dammers 

besök, då han väljer att tolka allt hon säger som lögner för att visa hur djupt han misstror 

henne är svår att tolka som något annat än upprörande.
 100

 Det är en scen där Nils övertygelse 

blir ett motiv för att vara djupt orättvis mot sin hustru, vars handfallenhet inför makens 

hätskhet väcker sympati. Liknande drag finns i flera scener efter avslöjandet då Nils ska 
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straffa hustrun och väcker motvilja med sin kombination av överlägsna sarkasmer och 

skuldförebråelser. Dessa händelser är så uppenbart framskrivna med Ellens undfallenhet och 

skam och hennes mans sätt att utnyttja dessa känslor i centrum att de inte kan undgå att vara 

värderande.  Möjligheten för Ellen att bli något i egen rätt genom att engagera sig i 

samhällslivet, medverka i teaterföreställningen och dra nytta av sina språkkunskaper är istället 

något som tydligt framstår som positivt.
101

 Här får hon en chans att utveckla sig själv och man 

kan se att det gör henne gott. Att kvinnor får omsätta sina kunskaper och talanger ute i 

samhället är något texten tydligt propagerar för.              

     Men det är framför allt två aspekter som gör att dessa isolerade händelser inte är 

representativa för dramat i stort. Det är generellt svårt att utläsa några värderande drag ur 

Lönndörren, för det första för att det inte alltid går att avgöra vad som hänt eller vad som 

kommer att hända. Det tydligaste exemplet här är Robert Dammers ”affär” med Hildegard 

Behrfelt.
102

 Det finns en besvärlig glidning i begreppet ”affär” som såväl har innebörden av 

yrkesmässiga handelsförbindelser som av en utomäktenskaplig kärleksrelation. I den sista 

akten framgår det för alla, inklusive hustrun, att en affär mellan Robert och Hildegard ägt 

rum. Däremot kan det inte säkert fastslås av vilken art den varit och detta får man inte heller 

klarhet i vid dramats slut. Är förhållandet av det kurtiserande slag som paret tillät varandra i 

den inledande aktens vadslagning, i avsikt att få stöd för undervisningsreformen?
103

 I så fall 

ställs saker till rätta, den förveckling som hotade att upplösa äktenskapet reds ut och man kan 

se hur självständigheten och den lättsamma tonen går att förena med en djup tillhörighet 

mellan makarna. Men om Robert Dammer ljuger innebär det att konventionerna inom 

frihetsidealet öppnar upp möjligheter för mannen att vara otrogen mot sin hustru. 

     För det andra kan i Lönndörren ofta samma ideal medföra både positiva och negativa 

konsekvenser. De flesta händelser i dramat kan dock uppfattas som såväl positiva som 

negativa beroende på vilket perspektiv man intar. Till och med att Nils får kännedom om 

Ellens tidigare affär med Rolén, den händelse som ligger till grund för hela dramats 

huvudkonflikt, kan uppvärderas. Sanningen kan uppfattas som befriande då Ellen inte vill ha 

den sorts äktenskap där hon måste förtiga sitt förflutna och hon tidigare visat skuldkänslor vid 

kärleksyttringar från maken. 

     Ett genomgående drag i dramat är hur handlingar blir avbrutna eller oavslutade vilket 

förstärker intrycket av ambivalens. Väldigt få intentioner blir slutförda, hejdade av yttre 
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faktorer som förs in i handlingen eller inre faktorer, exempelvis tveksamhet. Ibland kommer 

inte ens publiken vara klar över vilken handling som åsyftas. Den märkliga scen där Rolén 

anklagar brukspatronen för att ha planlagt avslöjandet av Ellens förflutna och denne kräver en 

förklaring avbryts i och med Hildegards entré. Rolén avlägsnar sig, med anklagelsen ännu 

hängande i luften.
104

 Nils Behrfelts utbrott mot hustrun hejdar sig ofta, han blir inbunden och 

melankolisk eller rentav försonlig.  

     Själva bakgrundshistorien kretsar också kring en avbruten handling, då Ellen rymmer med 

Rolén, men ångrar sig och återvänder hem. Den mest signifikativa avbrutna handlingen 

kommer dock från en scen där ekot av Ibsen åter blir påtagligt, där orsaken till konflikten 

mellan makarna plötsligt lösts och då Nils Behrfelt plötsligt glömmer alla förebråelser han 

gjort sin hustru, vad han låtit henne utstå berörs inte, han drar ett streck över vad som hänt.
105

 

Precis som för Nora Helmer är denna plötsliga helomsvängning orimlig för Ellen och precis 

på samma sätt tar hon inledningsvis avstånd från sin man som inte kan förstå varför.
106

 Här är 

en tydligt laddad scen där Ellen plötsligt, efter att ha uppvisat foglighet i tre akter, är den som 

tar initiativet, med maken på defensiven, och hon uppvisar alla tecken på att ha kommit till 

insikt om sin positions orimlighet. Men så blidkar Nils henne, i nästa ögonblick ger hennes 

uppbragdhet vika och hon ber om en kyss.
107

                         

     Till och med pjäsen som helhet avrundas kring en oavslutad handling, Ellens självmord 

som aldrig fullbordas i pjäsen och lämnar publiken i ovisshet. Det öppna slutet vittnar också 

om osäkerheten inför Ellens möjligheter att få sina ideal förverkligade. Man kan ifrågasätta 

hur öppet slutet faktiskt är. Inför lanseringen i Danmark kom kritik mot det ”tragiska 

slutet”.
108

 Både huvudpersonen själv och svärmodern talar om en nära förestående död, och 

Ellens sista repliker är uttalade som ett testamente, men när Nils Behrfelt säger: ”Jag skall 

hålla dig kvar”,
109

 blir det en kontrast. Detta framstår inte i sammanhanget som ett desperat 

utrop inför det oundvikliga utan som en fast beslutsamhet, en övertygelse om att hans 

återfunna kärlek, hennes återupprättelse i hans ögon, är tillräckligt för att hennes liv ska kunna 

räddas. Som alla dramer avsedda att uppföras på scenen är den här sortens öppningar i texten 

också något som erbjuder regissören frihet att göra egna tolkningar, beroende på tonfall, 

sceniska stämningsskapande attribut som musik, ljussättning m.m. kan slutet framstå som 
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betydligt mer givet än det gör i skrift, men detta är i så fall tolkningar som hör till respektive 

uppsättning och inte till dramatexten. 

     Det är svårt att säga, i och med det öppna slutet, huruvida den hållning protagonisten, 

d.v.s. Ellen, gör till sin leder till något positivt eller något negativt. Det ger henne makens 

företroende och kärlek tillbaka men kan mycket väl vara vad som orsakar hennes död. Om 

den fullständiga transparens båda strävar efter bara kan uppnås vid dödens gräns – det är trots 

allt bara där den återfinns inom ramen för dramat trots att båda eftersträvar den så mycket – 

då lämnas frågan öppen huruvida lönndörren inte är att föredra. Ellen Behrfelt gör tydligt att 

hon inte anser det. ”Jag måste ju göra det. Jag kunde inte lefva med stängda dörrar…”
110

. Men 

detta är en extrem handling, utförd av en kvinna som tidigare dragit på sig en 

lunginflammation i förtvivlan över att inte få bekräftelse från sin man.
111

 Det är tydligt att 

Edvard och Hildegard räknar med lönndörren som något man får leva med.
112

 Kan man i det 

här avseendet verkligen lita på att dramat är solidariskt med sin protagonist? En sådan 

frågeställning efter slutscenen i ett samhällskritiskt tendensdrama är ovanlig. 

 

3. Slutsatser och avslutande resonemang 

     Lönndörren ställer frågor till brytningstidens samhälle vid 1800-talets slut genom att 

spegla dess människor, såväl i det intima som i det offentliga. Det i sig avgränsar inte pjäsen 

till en viss litterär riktning specifik för skandinavisk artonhundratalslitteratur, det gjorde även 

Aristofanes inom ramen för den attiska komedin. Men de frågor som ställs, och det sätt på 

vilket de ställs, anger tydliga beröringspunkter med en rad andra verk som tillkommit i 

Skandinavien under 1880-talet. Det är frågor som är avhängiga av kontexten i vilken de 

tillkom; tiden, miljön och debattklimatet.  

     När konsten övergått till att sätta problem under debatt kom kvinnans position i samhället 

och äktenskapsfrågor bli de mest omskrivna stridsfrågorna. Ett återkommande motiv är 

skildringen av en kvinnlig huvudperson som på något sätt faller offer för normsystemen i 

samhället, framför allt rådande kvinnoideal. Hennes insikt om hur andra ideal skulle lösa de 

problem hon ställs inför och drivkraften att förverkliga dessa kan hos vissa författare leda till 

förändring, det kan leda till bitter resignation, eller leda till undergång, men budskapet är 

gemensamt: Dessa ideal är möjliga att uppnå och de är eftersträvansvärda.                
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     Hur förhåller sig då Lönndörren till dessa frågeställningar? Kan man säga att pjäsen följer 

en åttiotalistisk tradition i spåren genom att använda dramaformen för att sätta 

samhällsproblem under debatt? Wahlenberg visar otvetydigt att hon vill använda scenkonsten 

som debattforum, med tonvikten på hur relationer påverkas av ideal. Det persongalleri, den 

miljö och den intrig som etableras är typisk för tendensdramat. Man ställer upp en fråga som 

ligger i tiden på scenen, presenterar ett scenario där olika ideal kopplas till olika personer 

vilkas vägar korsas i ett sammanhang där denna fråga aktualiseras. Sedan uppvisas vilka 

konsekvenser som blir följderna av de gjorda valen. Ellen Behrfelt blir ett offer för de rådande 

normerna i den konfliktsituation som uppstår. Hon försöker i allt väsentligt anpassa sig till sin 

man, men tvingas ändå göra ett omöjligt val.  

     Skillnaden mellan Lönndörren och tendensdramat som det traditionellt såg ut under 

åttiotalet är att man i sistnämnda fall gärna, i och med den agitatoriska dimensionen, ville 

påvisa tydliga konsekvenser. Oavsett om protagonisten gick segrande i slutet eller gick under, 

var det en tydlig signal om saker som stod, eller inte stod, rätt till i samhället, en signal om 

vad som skulle bevaras, vad som skulle förändras och hur det skulle förändras. Det fanns kvar 

ett spår av positivistisk övertygelse, trots den ofta bittra tonen, i en visshet om förändringens 

nödvändighet. Lönndörren däremot är ett drama där det borgerliga, normuppfyllande paret är 

de enda som får ett lyckligt slut, kanske ironiskt skildrat. Det radikala, moderna parets 

frihetsideal leder kanske till att mannen ges utrymme att bedra sin hustru, kärleken är kanske 

präglad av ett socialt spel där svartsjukan ständigt är närvarande. Slutligen kanske 

protagonisten dör som en konsekvens av att hon lyckats rädda sin mans kärlek. Konflikten 

mellan mor och son hänger oavslutad när ridån faller.  

     I och med att vi inte kan fastställa några definitiva konsekvenser respektive ideal fört med 

sig blir det problematiskt, vilken ståndpunkt man än intar, att hävda att Lönndörren 

kategoriskt upp- eller nedvärderar något ideal. Om man jämför med andra pjäser vars slut 

beskrivits som öppna eller tvetydiga, exempelvis Lefflers Sanna kvinnor så råder det ändå där 

ingen tvekan om vilken tragedi och orättvisa den rådande patriarkala normen orsakat.
113

 

Frågeställningen huruvida de kvinnliga rollgestalterna fogar sig i denna patriarkala ordning är 

egentligen sekundär, det går ändå för läsaren/åskådaren tydligt att fastslå genom dramat att 

den är negativ. I Lönndörren är det däremot osäkert vilka ideal som krävs för ett funktionellt 
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och lyckligt äktenskap och det framgår med stor tydlighet att det beror på i vilken kontext 

dessa ideal används.            

     Detta är ett annat sätt att framställa ett samhällsdiskuterande tendensdrama. Det är ett annat 

sätt att ställa frågor. Det är ett annat sätt att engagera en publik. Här uppträder 

fiktionsgestalter, lätt igenkännbara för storstadsteatrarnas borgerliga publik, som är 

oförmögna att få ideal att sammanfalla med det egna identitetsskapandet. Detta gäller såväl 

män som kvinnor, men det blir kvinnorna som får ta de största konsekvenserna. Det 

kommenterar ett rådande samhälle med samma skärpa som åttiotalsdramerna, men här 

ifrågasätts såväl reaktionära som progressiva ideal, ambivalensen i dramat uttrycker en 

osäkerhet inför det faktum att människor även i framtiden, även med ett nytt radikalt 

idéprogram, måste anpassa sig till andras ideal, andras normuppsättningar. För kvinnan 

förhåller det sig dessutom så att även normerna inom de nya jämställdhetsidealen konstitueras 

av män, i Lönndörren representerade av Robert Dammer och Konrad Rolén. Att byta ut 

idealet gör ingen egentlig skillnad, systemet i sig kvarstår. Identitetskonstruktion utgår från 

normbaserade ideal vars mening uppkommer genom ständigt skiftande relationer med andra 

ideal. Även om man förkroppsligar motsatsen till vad man uppfattar som reaktionärt eller 

förtryckande leder det inte i sig till frigörelse. Kanske måste man, som Nietzsche säger, 

omvärdera alla värden för att åstadkomma den verkliga förändringen.  

     Man kan därmed läsa Lönndörren som ett pessimistiskt drama, där alla intentioner till 

förändring och förbättring kan leda potentiellt fel, men där även det rådande är orättvist. En 

sådan läsning kan lätt föra tankarna till de resignerade betraktelser en författare som Hjalmar 

Söderberg anlade vid sekelslutet snarare än det kamplystna åttiotalets. Men det finns i lika 

hög grad en romantisk tro på att kärleken är starkare än alla de sätt genom vilka man kan 

reglera den. Det finns en okuvlighet i Ellen Behrfelts tro på sin kärlek och hur hon vill 

uttrycka den. Man kan inte heller veta om detta ideal huruvida det leder rätt, men det är det 

ideal protagonisten är redo att offra livet för. Utifrån Lagerströms resonemang om offrets 

frälsande funktion kan man se Ellens offer som nödvändigt för att vägleda publiken om vad 

som är det uppvärderade kärleksidealet. I denna tro finns också tron på självförverkligandet, 

det är först som ett självständigt och handlande subjekt Ellen vinner kärleken.               

     Dock ett subjekt som ända in i slutet vill bli behandlad som ett objekt. Lönndörren är inte 

ett verk som betonar den yttre radikala förändringen. Det är inte ett verk där inledningen 

framhäver en vardagsnorm man successivt frigör sig ifrån. Tvärtom utgör här inledningen ett 

idealtillstånd, visserligen med ett tydligt underliggande hot, som protagonisten sedan gör allt 

för att återvända till. Här slås ingen dörr igen, ingen handske kastas. Lite tillspetsat skulle man 
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kunna säga att kvinnan som avfärdade ”indignationslitteratur” har skrivit ett drama där den 

enda konkreta skillnaden i hållning som uppnåtts från början till slut är att Ellen Behrfelt kan 

höra mannen kalla henne ”lilla hvita dufva” utan att känna skam. Detta framstår knappast som 

en bärare av en litterär tradition från Ibsen, Leffler, Agrell. Men denna konservativa tolkning 

gör inte verket fullständig rättvisa. 

     Lönndörren är inget stilistiskt mästerverk. Den stundtals tillkrånglade och långsökta 

intrigen, rollgestalter som förlorar i karaktärsteckning det de vinner i symbolik, dialog som 

framför allt i andra aktens många kortare scener känns konstlad gör att det är svårt att 

motivera estetiska skäl till varför dramat bör framhållas, speciellt i jämförelse med några av 

de tendensdramer som tillkom vid samma tid, vilka klarat sig bättre i ovan nämnda 

avseenden.    

     Men förtjänsterna ligger istället i hur brytningstidens motsättningar, ambivalens, 

komplikationer träder fram inom ramen för ett tendensdrama utan att detta på något sätt 

förringar samhällskritiken. Det som skildras är inte bara den tid när gamla normer och 

värderingar som åberopar tradition och nedärvd auktoritet genomgripande ifrågasätts, det är 

också en tid när den första radikalismen lagt sig och en mer romantisk, stundtals eskapistisk 

ton får genomslag i den publicerade litteraturen. Att säga att denna förändring i det litterära 

klimatet är vad som frambringar Lönndörren vore förhastat, Wahlenberg tycks ha varit av 

samma inställning redan under åttiotalets mitt, men trots allt framstår pjäsen som ett av de 

tydligaste exemplen på ett verk där komplexiteten och osäkerheten i samhällsförändringarna 

står i fokus. Där kan känslan åter vara lika vägledande som tanken, den vetenskapliga 

precisionen kunde inte formulera principer för själen. Personernas förhållningssätt till nya 

beteendenormer skapar nya krav, där ovissheten om framtiden gör att man bara kan sträva 

efter så goda förutsättningar som möjligt för enskilda människor att forma sin egen väg. På 

detta sätt framstår också texten ideologiskt som liberal, den tar avstånd från de kollektiva 

problem och kollektiva lösningar som erbjuds som svar på invändningar mot en konservativ 

hållning. Ironiskt nog är det just under det på så många andra sätt idealiserande nittiotalet som 

denna kritik av dessa radikala ideals påverkan på identitet och samliv kunnat framträda 

tydligare. Idealen hade kommit att bli viktigare än de personer som skulle leva efter dem. 

Kritiken är otvetydig, och den polemiska hållningen mot detta är fullt representativ för ett 

tendensdrama. 

     Lönndörren är därmed inte ett didaktiskt drama i den meningen att det lär en publik hur 

den bör tänka, det finns inte en enskild fungerande lösning på de många och svåra 

överväganden som uppkom i det hastigt föränderliga samhället. Däremot visar det sig, om 
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man analyserar hur ideal och normer relaterar till varandra, vad rollgestalterna säger och gör, 

att texten ingalunda saknar en tydlig hållning. En hållning som sammanfaller med vad dess 

författarinna yttrade några år tidigare, att de normer som rått var såväl orättvisa som 

verklighetsfrämmande, att det sätt på vilket män och kvinnor väntades strukturera sitt samliv 

inte skapade varaktig lycka, men att den tendenslitteratur som slagit igenom inte förmått 

fokusera på rätt frågor. Att föra fram nya normer, nya ideal och sträva efter allmänt hållna mål 

var inte den självklara resa som åttiotalisterna fört fram, man kan inte slå fast inom ramen för 

dramat vad detta får för konsekvenser. Däremot kan det orimliga i paradoxalt hållna ideal, där 

man varken får ljuga eller uppge misshagliga svar förkastas. Wahlenberg skildrar ett 

äktenskap som inte finner vägledning hos de mer stereotypa normexemplen i texten, vare sig 

dessa normer är gamla eller nya. Bortom normerna träder dock, i ett romantiskt skimmer som 

förebådar sagoförfattarinnan, kärleken i sig fram som det verkligt eftersträvansvärda. En 

beständig faktor i en föränderlig värld.                        
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