
181 

När Mamma förändrade världen.  
Moderskärlek och kulturradikalism  

i det moderna genombrottet 

CLAUDIA LINDÉN

När den unga dottern Sally i Anne Charlotte Lefflers pjäs Familjelycka 
(1891) förklarar för sin mamma att hon sedan länge insett att föräldrarna 
anpassade och tillrättalade vad de sa till sina barn och att barnen då svarade 
med att göra på samma sätt mot föräldrarna tillägger hon ”alldeles som 
mamma gör med sin mor.”1 Sally visar därmed att lögnen och förställ-
ningen är fråga om en struktur som gått i arv från mor till dotter, och som 
därför bara kan brytas genom att mor och dotter börjar tala sanning med 
varandra. Konventionens krav på att hålla kvinnor i okunskap har lett till 
att lögnen skurit av banden mellan mor och dotter i generation efter gene-
ration. När banden mellan mor och dotter återupprättas och döljande er-
sätts av frispråkighet händer något avgörande: de grundvalar som köns-
maktsordningen vilar på imploderar inifrån. Hjärtat av familjen, mor-barn-
relationen blir det första incitamentet till politisk förändring. Det privata 
var aldrig så politiskt som i det moderna genombrottets berättelser om 
mödrar och barn. 

”Litteraturen om moderskap handlar om det mest grundläggande, om 
den mänskliga närhet som har kraft att stärka och förgöra”, skriver Anna 
Williams i en kort text om mödrar i 1900-talslitteraturen.2 Det moderna 
genombrottets litteratur brukar beskrivas som att den handlar om äkten-
skapet och om sexualitet, men om man tittar närmare så framträder ytter-
ligare ett tema, kopplat till de andra, den vuxna mor-barn relationen. Det 
blir särskilt synligt i dramatiken, men även i prosan finns förvånansvärt 
många exempel där mor-barn relationen får avgörande betydelse för hand-
lingen. I det följande undersöker jag mor-barn relationerna i dramerna En-
sam av Alfhild Agrell, Ann-Charlotte Lefflers två komedier Familjelycka 
och ”Moster Malvina” och August Strindbergs ”Moderskärlek”. Utmärk-
ande för dessa mor-barn skildringar är att de bevarar ett kärleksband och ett 

1 Ann-Charlotte Leffler, Familjelycka, i Tre komedier 1891 (Stockholm: Bonniers, 1891), s. 126. 
2 Anna Williams, ”Modersspåren”,  Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori och estetik, nr 54 2016, 
s. 40f.
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etiskt ansvar mellan mor och barn även när samhället och konventionerna 
kräver att modern ska offra barnet eller barnet modern. Kärleken mellan 
mor och barn blir i dessa berättelser ett kritiskt undergrävande av samhäl-
lets ojämlika genusnormer. Därmed förskjuts bilden av 1800-talets själv-
uppoffrande mor till en självhävdande kvinna och moderskärleken blir en 
kulturradikal samtidskritik.  

När vi talar om 1800-talets modersideal är det ofta den kärleksfulla, 
självuppoffrande, ja rentav lidande modern vi föreställer oss. Hon är dock 
en historisk konstruktion. Elisabeth Badinter har i Den kärleksfulla modern 
visat hur idén om den kärleksfulla modern inte finns på 1700-talet, där 
överklassen tycks utan alltför mycket sorg lämna bort sina barn till ammor 
och barnavårdare, ofta med resultatet att de dog. Under 1800-talet växer 
däremot bilden fram av modern som finner sitt existensberättigande och sin 
glädje i självuppoffrandet. ”Modern var verkligen masochistisk” skriver 
Badinter.3 Konsekvensen av att hylla den beundrandsvärda modern var att 
man var lika snabb att fördöma den dåliga. ”Från ansvar till skuld var det 
bara ett steg som ledde rakt in i fördömelsen. Det var därför alla de som 
riktade sig till mödrarna växlade mellan artighetsbetygelser och hot.”4 Att 
skulden följt med moderskapet ändå in i vår egen tid i både Sverige och 
Europa vittnar Christine Farhan om i sin studie som jämför modersbilder i 
svensk och tysk litteratur kring millennieskiftet: ”Mutterschaft wird auch in 
Schweden als kompliziertes Geflecht von Unterdru ̈ckungsmechanismen 
erlebt, die zu ständigen Schuldgefühlen fu ̈hren. Frauen befänden sich in 
einem Konflikt zwischen dem Persönlichen und dem Politischen.” 5  

Badinter ger flera exempel på hur sådana hot visar sig i litterära skild-
ringar av dåliga mödrar skrivna av manliga författare i slutet av 1800-talet. 
Här tycks det finnas en skillnad mellan Frankrike och Sverige. Kanske är det 
kvinnornas stora frammarsch i det moderna genombrottets litteratur som 
skapar en så annorlunda och mer positiv modersbild i den sena svenska 
1800-talslitteraturen?6 Badinter påpekar att när fadern inte längre har upp-
fostringsansvar blir det modern ensam som avgör om sonen blir en stor 

 
3 Elisabeth Badinter, Den kärleksfulla modern. Om moderskärlekens historia (Stockholm: 
Gidlund, 1981), s. 190. 
4 Badinter 1981, s. 191.  
5 Christine R. Farhan, Frühling für Mütter in der Literatur? Mutterschaftskonzepte in deutsch-
sprachiger und schwedischer Gegenwartsliteratur (Huddinge: Södertörns högskola, 2009), s. 13. 
6 Badinter 1981, s. 192–198. 
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man eller en brottsling. En dålig mor är en katastrof inte bara för barnet 
utan för hela samhället. 

I England kallas den självuppoffrande modern ”the Angel in the House”, 
med en hänvisning till Coventry Patmors berömda dikt med samma namn. 
Virginia Woolf menade att hon var en fantom som hemsökte den skrivande 
kvinnan:  

She was intensely sympathetic. She was immensely charming. She was ut-
terly unselfish. She excelled in the difficult arts of family life. She sacrificed 
herself daily. If there was chicken, she took the leg; if there was a draught she 
sat in it – in short she was so constituted that she never had a mind or a wish 
of her own, but preferred to sympathize always with the minds and wishes of 
others. Above all – I need not say it – she was pure.7 

Woolf skriver att denna ängel i huset-fantom störde, plågade och slösade 
hennes tid så till den milda grad ”that at last I killed her”.8 Om 1800-talet 
satte modern på piedestal så ägnade sig 1900-talet åt att plocka ner henne, 
vilket Woolfs text blir ett tidigt exempel på.9 Men mellan idealiseringen av 
1800-talets rena, självuppoffrande moder och 1900-talets förkvävande, så 
tycks det som att det fanns ett ögonblick då modern var något helt annat, en 
kärleksfull och stridbar kvinna. I moderna genombrottets svenska litteratur 
kunde kärleken mellan mor och barn istället utgöra incitamentet för sam-
hällsförändring.  

Ellen Key tyckte att moderlighet var en kraft som borde tillvaratas i kul-
turen. I Livslinjer skriver hon 1903: ”En kvinna är fulländad efter sitt väsens 
lag först när ur moderligheten som naturkraft höjer sig moderligheten som 
kulturmakt.”10 Alla samhällsmödrar behövde inte ha varit verkliga mödrar, 
skriver Key, utan begreppet Samhällsmodern stod som beteckning för 
kvinnans delaktighet i samhället, liksom för en samhällelig infogning av de 
aspekter av kärlek omsorg och ansvar som kvinnor utövar i moderskapet. 
För Key är moderlighet något aktivt och samhällstillvänt, till skillnad från 
det passiva, viktorianska ängeln i huset-idealet. Key menade att moder-

7 Virgina Woolf, “Professions for Women”, Collected Essays (London: Hogarth Press, 1966), s. 
285. 
8 Woolf 1966, s. 286. 
9 Claudia Nelson & Ann Sumner Holmes, ”Introduction”, Maternal Instincts. Visions of 
motherhood and sexuality in Britain, 1875–1925, red. Claudia Nelson & Ann Sumner Holmes 
(Basingstoke: Macmillan,  1997), s. 1. 
10 Ellen Key, Livslinjer 1. Kärleken och äktenskapet, d. 2 (1903), (Stockholm, Bonnier 1914), s. 30.  
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skapet, som inget annat utgör en balans mellan självhävdelse och själv-
hängivelse, ett överskridande av passivitet och aktivitet, av kropp och själ, 
mellan det egna jaget och den andre: 

Moderskapet är en naturlig jämnvikt mellan den enskildes och det helas 
lycka och jämnvikt, mellan självhävdelse och självhängivelse, mellan sinnlig-
het och själfullhet. En stor kärlek, en genial skaparmakt kan i enskilda fall nå 
samma enhet. Men moderns oerhörda företräde är att hon med sitt barn i 
sin famn – utan medveten möda och utan att tillhöra de gynnade undan-
tagen – äger den enhet mellan lycka och plikt, som mänskligheten i sin hel-
het på andra områden först efter oändliga mödor ska nå. /…/ En tillfällig 
rubbning [av jämnvikten] var nödvändig. /…/ Det behövdes att döttrarna 
reste sig mot fädrens hustruideal; systrarna mot den brorslott, som var till-
tagen så rundligt på deras bekostnad; mödrarna mot den syn på deras kall, 
som kvarhöll dem inom djurhonans pliktsfär.11 (min kurs.) 

Den jämvikt mellan självhävdelse och självhängivelse som funnits i moder-
ligheten har varit tvungen att rubbas av kvinnornas framväxande krav på 
rösträtt och en förändring av kvinnornas situation i samhället, påpekar Key. 
Det är de yngre kvinnorna, döttrarna som reser sig mot faders- och 
brodersmakt. Sekelskifteslitteraturen vittnar om en sådan döttrarnas res-
ning mot fädrens hustruideal. Den tycks skriva fram en helt annan mor-
barn relation, en som är aktiv, inte passiv, en som tar ansvar för den andre 
och avvisar föreställningen om att mor och vuxna barn är två autonoma 
individer som oetisk.  

Den balans mellan självhävdelse och självhängivelse som Key såg i 
moderskapet tycks ha ett nutida uttryck i den feministiska filosofins intresse 
för graviditet och födande som ett överskridande av binariteter. Jonna 
Bornemark menar att födandet ofta betraktas som startpunkten för den 
levande varelsen, och mänskligt liv har i modern tid förståtts som det auto-
noma livet hos ett subjekt och intersubjektivitet som mötet mellan två 
vuxna människor. Men, fortsätter hon, när graviditeten inkluderas ändras 
alla sådana antaganden i den västerländska filosofin.12 Graviditeten, att vara 
både en och på samma gång två olika varelser, öppnar för att för att förstå 
subjektivitet och intersubjektivitet på ett på ett icke-binärt sätt.  

 
11 Key 1914, s. 160 
12 Jonna Bornemark, ”Life beyond Individuality. A-subjective Experience in Pregnancy”,  Phe-
nomenology of pregnancy, red. Jonna Bornemark & Nicholas Smith (Huddinge: Södertörns 
högskola, 2016), s. 251. 
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Moderskap och sedlighetsdebatten 
Vi är vana vid att tänka moderskap i första hand i relation till just födande 
och små barn. Men moderskapet består hela livet och kanske är det som 
mest svårbalanserat och komplext när barnen står på tröskeln till vuxenhet. 
Därför är det intressant att den vanliga mor-barnskildringen i svenska 
moderna genombrottets litteratur är mellan en mor och en vuxen dotter 
eller undantagsvis en son.13 Och för att knyta an till Bornemarks syn på 
graviditeten som icke-binär så finns även i dessa skildringar något som 
vägrar att låta sig reduceras till en binär relation mellan två vuxna helt 
åtskilda individer. I flera av berättelserna finns det en annan person, oftast 
en far, ibland en kvinnlig släktning, eller en vän som ihärdigt försöker 
spränga sönder relationen mellan mor och dotter och göra den till just en 
fråga om två oberoende personer, men där modern och det vuxna barnet 
avvisar sådana försök. De är både autonoma och samtidigt förenade i en 
etisk relation som också tycks innebära ett ansvar för den andra från både 
moderns och barnets sida. Personen som försöker söndra mellan modern 
och barnet gör ofta det med hänvisning till egna behov eller konventionens 
förväntningar. Och det är här moderns och dotterns ömsesidiga avvisande 
av kravet att de ska sära på sig antar politiska dimensioner, eftersom det 
etiska ansvaret mot den andre problematiserar vad som är rätt och fel, och 
därmed undergräver samhällets konventioner.  

Det råder en stor samstämmighet mellan protagonisternas vägran att 
acceptera de spelregler som samhället ställer upp för moderskap och för 
unga kvinnors fostran. I dessa berättelser medför denna vägran ett brutalt 
blottande av hur konventioner gör människor omoraliska. Det är moderns 
roll, tycks dessa berättelser säga, att ta strid mot sådana konventioner, och 
om hon är för svag, får dottern gripa in i hennes ställe. Moderskärlek, till 
barnet och från barnet till modern, är i dessa berättelser inte självuppoffring 
utan stridbar självhävdelse. När moderskärleken står emot samhällets krav 
på söndring mellan mor och barn, slutar berättelsen lyckligt, när de miss-
lyckas blir berättelsen en tragedi. 

13 Leffler skriver faktiskt en novell om en kvinna med ett litet barn. I ”En ammas historia” 
skriven under de sista åren i Italien, handlar om en kvinna som lämnar sitt eget barn hemma 
hos föräldrarna för att åka till Neapel och arbeta som amma. Hon saknar först sitt barn men 
vid ett besök hemma upplever hon stå närmare barnet hon ammar än sitt eget. Anna Williams 
påpekar i texten ”Modersspår” att ”Leffler ser situationen från kvinnans synvinkel och be-
skriver en moderskärlek som a ̈r oavhängig biologi och juridik”. Williams 2016, s. 40. 
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De här dramerna visar också hur sedlighetsdebattens diskussioner om 
genus, sexualitet och kvinnans position i samhället grep in det allra innersta 
av familjen, i moderns relation till barnen. Att sedlighetsdebatten griper in i 
pjäsernas handling blir extra tydligt genom dialogformen som Maria Mår-
sell påpekar i sin uppsats Artisten i vardagsrummet.  

Genombrottslitteraturen är i sig ett pågående samtal, och att man kon-
centrerar sig på människans inre liv har mer med begränsande könsideologi 
än existentialistiska frågor att göra. Argumentation och samtal i pjäserna 
grundar sig i sociala frågor och normativa uppfattningar. Gestalternas 
sociala position finns inskriven i deras handlande och de konsekvenser den-
na får för argumentationen och samtalet är vad som utgör pjäsernas syfte.14 

Mycket har skrivits om sedlighetsdebatten och de olika åsikterna i synen 
på sedlighet.15 Sedlighetsdebatten var dock inte bara en fråga om konserva-
tiva mot radikala, inte heller var den en enkel fråga om män mot kvinnor.16 

De riktigt konservativa ville naturligtvis inte ha någon förändring alls och 
menade att sedlighet är olika för de bägge könen och att en viss dubbel-
moral måste råda.  

Men de flesta kulturradikaler ville bort från dubbelmoralen och hyck-
leriet och att synen på sexualitet skulle förändras – frågan var bara hur? Det 
är i konflikten kring detta som vi återfinner den debatt om och i litteraturen 
som brukar kallas sedlighetsfejden. På den ena sidan fanns naturalisterna, 
 
14 Maria Mårsell, Artisten i vardagsrummet. Gränsöverskridande och samförstånd i det 
moderna genombrottets dramatik: Leffler, Benedictsson och Stéenhoff, magisteruppsats i Estetik 
Södertörns högskola 2010, s. 41. 
15 Se Elias Bredsdorff, Den store nordiske krig om seksualmoralen. En dokumentarisk fremstill-
ning af sædlighetsdebatten i nordisk litteratur i 1880’erene (Köpenhamn: Gyldendal, 1973). För 
en utmärkt introduktion ur feministiskt perspektiv till denna turbulenta litterära period där 
det könspolitiska också ställs i fokus se Inger-Lise Hjort-Vetlesen, ”Modernitetens kvinnliga 
text. Det moderna genombrottet i Norden och Ingeborg Nordin Hennel & Christina Sjöblad, 
”Lyckligare ungdom har aldrig funnits. Det moderna genombrottet i Sverige”, bägge i Nordisk 
Kvinnolitteraturhistoria II 1800–1900, huvudred. Elisabeth Møller Jensen (Höganäs: Wiken, 
1993). 
16 Både Ulla Manns och Hjördis Levin är noga med att påpeka det felaktiga i att se sedlighets-
debatten bara som en fråga mellan radikala män och puritanska kvinnor. Likväl håller de fast 
vid debatten som en skiljelinje mellan män och kvinnor. Hjördis Levin, Masken uti rosen, 
Nymaltusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 
förlag Symposion, 1994), s. 145f och Ulla Manns, Den sanna frigörelsen (Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings förlag Symposion, 1997), s. 93. Att det finns skiljelinjer mellan män och män 
och kvinnor och kvinnor i debatten förblir oftast osynligt. För en vidare diskussion om skill-
naden i åsikt i sedlighetsdebatten mellan olika kvinnopolitiska grupper se Claudia Lindén, 
Om kärlek. Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key,  diss. Stockholm (Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings förlag Symposion, 2002), s. 215–245.  
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inspirerade av vetenskap menade de att litteraturen skulle kunna skildra 
allt, även det mörka, fula och problematiska. Bröderna Georg och Edvard 
Brandes gick i spetsen och opponerade sig mot en föråldrad dubbelmoral 
och menade att sexualitet fanns hos båda könen och skulle praktiseras fritt i 
”fri kärlek” utan band. Det var en syn på sexualitet som dock inte tog in 
konsekvenserna för kvinnorna, som oönskade graviditeter och könssjuk-
domar.  

Den motsatta ståndpunkten, den så kallade ”handskemoralen” byggde på 
den norske författaren Bjørnstjerne Bjørnsons drama En hanske, där 
huvudpersonen Svava avvisar en man som inte hållit sig ren som hon fram 
till äktenskapet. Här strävar moralen mot avhållsamhet för bägge könen 
fram till äktenskapet och företräddes bl.a. av Bjørnson och Fredrika 
Bremerförbundet och författare som Matilda Roos exempelvis.  

Frågan om mannen också skulle vara ”ren” fram till äktenskapets ingå-
ende debatterades livligt i litteraturen, liksom prostitutionens vara eller icke 
vara och dess problem med spridandet av könssjukdomar som syfilis. 
Syfilisen härjningar var konkreta och skildras i litteraturen med kända 
exempel som Ibsens Gengångare (1881), där faderns syfilis går igen hos 
sonen, och Gerda von Mickwitz ”Mässling” (1886), där en far mot bättre 
vetande gifter bort sin dotter till en utsvävande man och när hon sedan får 
syfilis tystar man ned det genom att kalla det ”mässling”.17 

Liksom det gick skiljelinjer mellan män som företrädde helt olika slags 
syn på manlig sexualitet, så gick det också skiljelinjer mellan kvinnor och 
kvinnor. Även om Leffler stod närmare Brandes än Fredrika Bremer-
förbundet i synen på sexualitet så delade hon inte Brandes syn på vare sig 
manlighet eller kvinnlighet. Många kvinnliga författare som Leffler, Stella 
Kleve, Gerda von Mickwitz, Victoria Benedictsson och Ellen Key företrädde 
ett slags sexualitetens tredje ståndpunkt mellan handskemoralen och ”fri 
kärlek”-lägret där de försökte gestalta mer bejakande sexualitet för kvinnor 
på deras egna villkor. De kritiserade såväl den traditionella dubbelmoralen 
som de frihetsbejakande männens konsumistiska och ansvarslösa sexualitet. 
Samtidigt avvisade de helt det idealiserade kvinnliga dygdeidealet hos kvin-
norörelsen.  

Sedlighetsdebatten sysslade visserligen mer med äktenskap än med 
modersideal. Diskussionen om renhet eller ej före äktenskapet medförde att 

17 Victoria Benedictsson försvarar att Mickwitz behandlar ett sådant ämne i ”Texten kan väl 
inte vara värre än själva saken”, Framåt nr 11/1886. 
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det oftare är uppvaktningsperioden eller det nyligen ingångna äktenskapet 
som står i centrum för litteraturen. Men fokuset på äktenskapet öppnade 
ändå för att reflektera över moderskapet och modersrollen som föredöme och 
uppfostrare av unga vuxna som är på väg att gifta sig. Och det är här som de 
berättelser om moderskap som den här texten analyserar placerar sig. Här 
smyger sig frågan om sexualitet in delvis på grund av den förväntade inti-
miteten mellan mor och barn. Vad bör en mamma prata med sitt barn om? 
Hur långt kan och bör hon gå för att skydda dotterns oskuld? Eller är det 
rentav moderns roll att ta strid mot samhällets genusordning redan i upp-
fostran av barnet? Flera av de kvinnliga författarna, oavsett sida i sedlighets-
debatten, tycks ha sett särskilt mor-barnrelationen som en första instans för 
att kritisera och förändra genusordningen och samhällets normer.  

När idealet skapar sin motsats 
Den inledningsvis citerade Familjelycka (1891) av Anne-Charlotte Leffler 
påminner i familje- och konfliktstrukturen på många vis om hennes drama 
Sanna kvinnor (1883). Titlarna är ironiska, men där ironin i uttrycket 
Sanna kvinnor får en tragisk innebörd så blir går det i Familjelycka snarast 
från ironi till något som kanske är sant. I bägge pjäserna är det en far som 
försöker ta kontroll över familjen genom att hävda sin fadersmakt och styra 
och domdera. I bägge pjäserna är det en dotter som försöker säga sanningen 
och ta ansvar för situationen. Men där konflikten i Sanna kvinnor är mer 
tillspetsad med en spelmissbrukande far, som manipulerar till sig hustruns 
enskilda arv för att betala spelskulder, så är det i Familjelycka egentligen 
bara goda saker barnen undanhållit föräldrarna.  

I Sanna kvinnor försöker den hemmaboende dottern Bertha, som i prak-
tiken redan försörjer familjen, få modern att skriva över pengarna på henne. 
Hon ber således att lojaliteten mellan mor och dotter ska gå före den mellan 
maka och make. Herr Bark lyckas slå sönder detta förbund mellan mor och 
dotter. Han får modern att ljuga och svika löftet till dottern genom att 
hänvisa till romantiken under äktenskapets första tid. Det tragiska slutet 
innebär att Herr Bark kan betala sin spelskuld men sedan har familjen inget 
att leva på och måste fortsättningsvis hanka sig fram på Berthas lilla lön. 
Därmed kan hon inte heller gifta sig eftersom hon då skulle lämna sin mor i 
fördärvet. Inte bara leder brottet mellan mor och dotter till tragedi, hotet 
kommer från pappan. Den till synes goda triaden mor, far, barn blir på så 
vis till något hotfullt, när modern är beredd att ge upp dottern för att vara 
en sann kvinna för sin man. Birgitta Johansson Lindh skriver om Sanna 
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kvinnor: ”Skildringen av hur dottern offras medverkar till att punktera den 
hegemoniska diskursen om familjefaderns självklara makt och kvinnans 
underordning i den borgerliga kärnfamiljen.”18 

I Familjelycka har den tjugoåriga dottern just kommit tillbaka från en 
utlandsvistelse. Fadern ser fram emot att samla hela familjen till läsning på 
kvällen, men han kallas iväg på ett möte och då visar det sig att alla, såväl 
mormor som modern Hilma och hennes två yngre systrar Sally och Lolo 
samt brodern Erhard, egentligen har för avsikt att smita iväg till andra ak-
tiviteter. När alla barnen går åt olika håll, i väntan på att pappan kommer 
hem och återupptar läsningen, säger mormor till modern att hon inte har 
någon makt över sina barn. Hon svarar då: 

MODERN (till mormor).  

Jag skulle ändå inte säga så mycket om att de inte lyda mig – för det ligger 
nu inte i min natur att sätta mig i respekt. Men hvad som är tungt, det är att 
de inte heller ha något förtroende till mig. Hvarför tror mamma de går ut 
nu, om inte bara för att få ett tillfälle att prata ensamma utan oss. Vi gamla 
hållas utanför alla deras intressen. – De betrakta oss som allt för enfaldiga 
för att ta del i någonting.19  

Det som sårar modern är att hon hålls utanför det som är viktigt för barnen, 
att de inte litar på henne. Här finns ett ideal om öppenhet och närhet mel-
lan mor och barn, men en praktik som helt undergräver idealet. När hus-
hållerskan strax efter kommer in för att diskutera middagen, blir det tydligt 
att modern behandlar sin egen mor på exakt samma sätt som hon själv 
beklagar sig över hos de egna barnen när hon väljer att ta det samtalet i 
köket istället och därmed undanhålla mormor från husets skötsel, vilket 
sårar mormor. Moderns frustratration över att inte ha insyn i sina barns liv 
vittnar också om det som Badinter menar händer mot slutet av 1800-talet 
när moderligheten övergår till att omfatta fysisk såväl som moralisk upp-
fostran under hela barndomen fram till barnen själva bildar familj. Därför, 
skriver Badinter, ”blir vaksamheten, för att inte säga spioneriet, uppfoster-
skans främsta dygd. För att klara övervakningen måste modern med vilka 

18 Birgitta Johansson Lindh, Som en vildfågel i en bur. Identitet, kärlek, frihet och melodrama-
tiska inslag i Alfhild Agrells, Victoria Benedictssons och Anne Charlotte Lefflers 1880-tals-
dramatik, (Göteborg: Makadam förlag, 2019), s. 114. 
19 Leffler 1891, s. 83. 
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medel som helst få insyn i sina barns hemligheter och inre liv.”20 Modern i 
Familjelycka är dock helt blind för den praktik av lögner, undanhållande 
och samtidig övervakning som hon själv är medskapare till, vilket är just 
vad Sally påpekar i den tidigare citerade repliken ”alldeles som mamma gör 
med sin mor.”21 Här är det alltså dottern som står för ett problematiserande 
av de äldres normer. 

De samtal som uppstår mellan de olika kontrahenterna när pappan läm-
nat rummet låter förstå att alla döljer något för någon, framförallt för pap-
pan. Samtliga inflikar ”Säg för all del ingenting till…. [NN] skulle inte alls 
förstå det.”22 Just detta att dölja något för att man utgår från att den andre 
inte kan förstå, att lögnen är både en hänsyn och en nödvändighet, präglar 
allas uppfattning om de andra familjemedlemmarna. Idealet om den rena 
modern och de oskyldiga döttrarna skapar således inte alls någon god 
Familjelycka, utan tvärtom söndring mellan föräldrar och barn och mellan 
syskon. Idealet leder till sin motsats: lögn, förställning och omoral.  

Alla i Familjelycka har således hemligheter för varandra, vissa mindre 
och andra mer. Mormor upplever att hon måste vara tacksam att hon får bo 
där och vågar därför inte erkänna att hon vare sig tycker om maten, faderns 
läsning eller att hon inte kan sova på nätterna och därför i smyg är uppe och 
tänder lampan. Mamman måste stödsova innan pappans läsning för att hon 
inte ska somna av uttråkning medan han läser. Yngsta barnet Lolo som är 
femton har blivit kär i en skådespelare hon sett på Dramaten och har skrivit 
brev till honom. När hon av olycklig kärlek sedan försöker ta livet av sig 
med mormors morfin räddas hon av att det inte är morfin – modern och 
doktorn har bara låtit mormodern tro det. Brodern Erhard, sjutton år, har i 
hemlighet lånat ut alla sina pengar till sin nittonåriga syster Sally för att hon 
ska kunna plugga till studentexamen. Det hade Sally kanske kunnat övertala 
föräldrarna till, men inte när skälet är att hon egentligen vill gå på univer-
sitetet och bli jurist. Inte heller skulle de godta att hon pluggar regelbundet 
tillsammans med en ung man som hon kanske är kär i. Äldsta dottern 
Hilma har dock mest att dölja. Att hon är förälskad i konstnären Efverling 
och vill förlova sig med honom har föräldrarna anat och accepterat. Vad de 
däremot inte vet är att Efverling har ett barn från en tidigare relation som 
han tänker erkänna och ta till sig och att Hilma är helt införstådd med att 
bli adoptivmor åt barnet. Den Familjelycka fadern hyllade i början av 
 
20 Badinter 1981, s. 183. 
21 Leffler 1891, s. 126 
22 Leffler 1891, s. 74. 
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dramat visar sig vara ett tomt skal som bara hålls på plats av hans makt som 
ingen vågar trotsa. Maria Mårsell menar att många pjäser under det 
moderna genombrottet polemiserar mot ”idén om borgerlig familjelycka” 
och det kan ske just för att ”på scenen skildras det borgerliga hemmets var-
dagsrum. Det offentliga samtalet har flyttat in i hemmet för att därifrån tala 
ut i det offentliga.”23 

När fadern hör om barnet bestämmer han att Efverling ska förbjudas att 
träffa Hilma mer och förlovningen helt avskrivas. Han överlåter åt modern 
(som inte protesterat mot brytningen) att tala med Hilma – givetvis dock 
utan att Hilma ska få veta det egentliga skälet: ”låt bara inte det oskyldiga 
barnet komma sanningen på spåren.”24 Fadern företräder en traditionell syn 
på kvinnlighet och sexualitet och han förväntar sig att modern ska imple-
mentera den hos döttrarna. Han bekräftar här moderns dubbla roll av upp-
fostrare och övervakare. Att det är Hilma som sedan blottar att hon redan 
vet vad ”man under inga förhållanden kan säga till en ung flicka” visar 
tydligt att Leffler här ironiserar över sedlighetsdebattens renhetsideal.25 
Renhet är således inte en förutsättning för vare sig god sexualmoral eller 
god familjesammanhållning. Tvärtom är det just det Bjørnsonska renhets-
idealet som orsakat alla lögnerna.  

Hilma har en helt annan syn än föräldrarna på mannens renhet, den bryr 
hon sig inte om. Det gör egentligen inte föräldrarna heller, de ansluter sig 
således inte till ”hanskemoralen”. Men att Hilma inte ska känna till något 
om Efverlings sexuella liv före henne är viktigt för dem, det vill säga att hon 
hålls i okunskap om världen så långt det bara går. Att Efverling är en man 
som tar ansvar för sitt barn, är däremot viktigt för Hilma. För handlingens 
skull måste barnets biologiska mor snabbt avpolleteras: ”Henne tänker han 
skicka af till Amerika. Hon har ju vanskött barnet på alla vis – det är hög tid 
att det tas ifrån henne.”26 Här finns inga reflektioner om att barnet kanske 
traumatiseras av att skiljas från sin mor. Den kvinnan tycks således passa in 
som exempel på en ’dålig’ mor som lätt kan förpassas iväg. För Hilma är 
sanningen viktig, sanningen om Efverling och sanningen om att hon vet 
inför sina föräldrar. Hilmas dubbla handling av att acceptera ”att vara i en 
mors ställe” för Efverlings barn och samtidigt bejaka det inför sina föräldrar 
är en ytterst radikal gest som både har betydelse utåt i samhället och 

23 Mårsell 2010, s. 32. 
24 Leffler 1891, s. 91f. 
25 Leffler 1891, s. 99. 
26 Leffler 1891, s. 79 
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framförallt inåt i familjens relationsstruktur. När Hilma börjar tala sanning 
möjliggör hon även för de andra att göra det och snart kommer den ena 
hemligheten efter den andra i dagen i familjen. Hon blir därmed som Anna 
Cavallin skriver i sin analys av pjäsen ”pionjären och exemplet som de 
andra följer, och därmed undergräver hon patriarkens maktposition.”27  

Cavallin påpekar också att även om genusfrågan finns med här så präglas 
Familjelycka mer av en generationsmotsättning än Sanna kvinnor.28 Det är 
sant att generationsmotsättningen står i centrum i Familjelycka men den 
motsättningen följer i sin tur ett tydligt genusmönster där varje ny kvinno-
generation döljer saker för den andra. Modern i pjäsen reagerar på Hilmas 
erkännande av sin kunskap om Efverlings liv med att än en gång vilja dölja 
och hyschar henne med ett ”Skona åtminstone mormor”, och senare säger 
hon ”För mormor – nej hon kan ju inget förstå – hon hör ju till en annan 
tid.”29 Som mellangenerationen är modern den som ser till att både äldre 
och yngre kvinnor hålls i okunskap. Tragiken är att hon inte förstår att hon 
själv blir olycklig av det beteendet. Mormor i sin tur klagar genomgående i 
pjäsen på att ”Allt ska hemlighållas för mig.”30 Det är mannen i familjen 
som kräver en viss ordning men det är kvinnorna som stöder och upprätt-
håller den ordningen genom att frivilligt bryta banden mellan mödrar och 
döttrar. Leffler visar väldigt tydligt både hur det strukturella hemlighållande 
upprätthålls och vilka förödande konsekvenser det får för kvinnors känslo-
liv och praktiska frihet. 

Det är dock till sist inte kvinnorna som ber om ursäkt till varandra utan 
pappan som å föräldrarnas vägnar ber om ursäkt till barnen när han i en av 
dramats sista repliken motvilligt erkänner att de gjort fel som undanhållit 
barnen allting: ”Gud hjälpe mig, barn lilla, om jag vet hur jag har det! Det ser 
ut som om det vore vi som borde be er om förlåtelse.”31 Den struktur av 
lögner och förställning som följt i generations och könskonfliktens spår är 
därmed bruten. Kanske kan en annan öppnare struktur som återupprättar de 
avbrutna förbindelserna mellan mormor, mor och dotter återupprättas igen. 

 
27 Anna Cavallin, ”Patriarkens position och det dotterliga motståndet. Karaktärer och teman i 
Anne Charlotte Lefflers Sanna kvinnor och Familjelycka, i Att skapa en framtid. Kulturradikalen 
Anne Charlotte Leffler, red. David Gedin & Claudia Lindén (Årsta: Rosenlarv 2013), s. 51. 
28 Cavallin 2013, s. 58 
29 Leffler 1891, s. 99 och 113. 
30 Leffler 1891, s. 106 
31 Leffler 1891, s. 128 
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Arvsynd – ogifta mödrars skuld gentemot sina barn 
Om Familjelycka visade att bandet mellan mor och dotter är svårt att upp-
rätthålla i en familj så är det ännu svårare för den ogifta modern. Där utsätts 
moderskärleken mellan mor och dotter för ett hårt tryck. Framförallt 
underförstås det att ett gott moderskap är att vara självuppoffrande även till 
den grad att det handlar om att bryta relationen. Den goda modern ska 
kunna osjälviskt befria sitt barn från sig själv, alternativt offra barnet om 
barnet syndat.  

Som framkom i Familjelycka så grep tidens diskussion om sexualitet, äk-
tenskap och sexualmoral in även i familjerelationerna kring vad som kunde 
sägas och inte sägas av vem. När det gäller den ogifta modern, den ”fallna 
kvinnan”, sätts alla dessa frågor på spel på ett skarpare sätt.  

Alfhild Agrells Ensam handlar om den ogifta Thora och hennes dotter 
Yngva. Med hjälp av ett arv och Stockholms större anonymitet har hon 
skapat ett bra liv åt sig och Yngva. För Thora råder det balans mellan själv-
hävdelse och självhängivelse. Dock ställs deras tillvaro och livsval på sin 
spets när Yngva vill gifta sig och hennes oäkta börd blir ett hinder. Hennes 
mamma Thora erbjuds en möjlighet till lösning som innebär att hon skulle 
ge upp alla de ideal om sanning som hållit henne gående under alla år. Ska 
hon offra sig för Yngvas skull eller framhärda i sina ideal? Vad är att vara en 
god mor här? 

Under en vistelse hos några bekanta till Thora har Yngva träffat en ung 
man, löjtnant Allan Eksköld, och blivit förälskad i honom. Hon har givetvis 
tigit om att hon är ett ”oäkta” barn, men när han friar måste hon bekänna 
sin hemlighet. För Allan spelar det ingen roll men för hans principfaste 
fosterfar Georg Eksköld är det uteslutet att Allan ska få gifta sig med en 
sådan kvinna. För honom är ”en fallen qvinna är en fallen kvinna. Med hen-
nes lif sedermera har samhället inget att skaffa.” Ingen nåd kan heller ges för 
barnen fortsätter han ”Konseqvensen kan synas grym, men den är nödvän-
dig. Tag bort skammen från barnen, och det ska’ inte finnas någon gräns för 
lättsinnet.”32  

Vad Yngva inte vet är att Georg Eksköld i någon mån orsakat den livs-
situation hon och modern befinner sig i. När de var unga så kände Thora 
och Georg varandra. Han var kär i henne men hon var kär i hans kusin 
Oscar. Av svartsjuka ljög Georg och berättade inte för Thora att kusinen 

32 Alfhild Agrell, Ensam: skådespel i tre akter; En lektion: konversation i en akt (Stockholm: 
Seligmann, 1884–86), s. 65. 
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redan var gift. Georg är principfast och moralisk men Oscar är en rumlare 
och en lögnare. Thora vill således inte alls att Yngva ska gifta in sig i den 
familjen. ”Jag ger aldrig mitt samtycke, aldrig!” säger hon först ilsket. 
Hennes vän doktor Sandén, som lyssnar tålmodigt svarar: ”För öfrigt ska’ 
jag säga henne, att är pojken något till karl, så struntar han både i pappas 
principer och i hennes – antipatier.”33 Därmed öppnar Sandén för dramats 
slut, där det är just det som händer. 

Det som först verkade som ett relativt idylliskt familjeliv mellan mor och 
dotter visar sig ha åtskilliga sprickor. Thora är beredd att hindra dottern 
från att gifta sig med en man hon älskar bara för att hon själv inte vill ha 
med familjen Eksköld att göra. Det visar sig också att Thoras rättspatos, att 
stolt leva som ogift mor, har kostat Yngva en hel del. När Thora frågar 
Yngva varför hon inte själv berättade för Allan, varför var hon inte varit 
”sann” så utbrister Yngva: ”Du tror, att det är så lätt, du, att vara sann! Du 
sa’ också, att den som var sann och god hade rätt till menniskors aktning. 
Ingen har visat mig aktning. Grymma och hjertlösa ha de varit! Åh, så 
grymma!”34  

Samhällets konventioner har således redan frätt på banden mellan mor 
och dotter. När Georg Ekesköld efter övertalningsförsök från Thora öppnar 
för att acceptera Yngva och Allans giftermål gör han det på villkoret att 
Thora gifter sig med hans kusin Oscar, den man som är far till Yngva och 
som nu är änkling. Yngva ”har då blifvit hvad min sonhustru måste vara: 
legitim” säger Georg Ekesköld.35 Thora svarar strax efter: ”Om det är en 
heder att vara mitt barns far, hur kan det då vara en skam att vara hennes 
mor?”36 Här ställs en konservativ syn på sexualmoral mot ett annat modern-
are tänkesätt, som griper in i den diskussion om oäkta barns rättigheter som 
fördes i slutet av 1800-talet. För Ekesköld finns bara konventionen, den är 
hans princip, medan för Thora det är andra världen som är viktiga, som att 
hon gett Yngva ett bra liv och uppfostrat henne väl, som borde lända henne 
till heder. 

Thora vill dock inte alls gifta sig med Oskar. När hon var ung trodde hon 
att Oscar var någon annan, men nu vet hon att han är både omoralisk och 
ansvarslös. Varför skulle hon binda sig vid en usel person? Thora frågar 
därför Ekesköld ilsket: ”Han har spelat bort sin hustrus förmögenhet, pinat 
 
33 Agrell 1884–86, s. 46. 
34 Agrell 1884–86, s. 48. 
35 Agrell 1884–86, s. 97. 
36 Agrell 1884–86, s. 99. 
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henne till döds med sina utsväfningar, nödgats lemna sitt regemente. Han 
har ingen heder, ingen blygsel, ty han lefver af allmosor. Säg, skulle ni ta’ en 
sådan man till er betjent?” 37  

Det är nu pjäsen tar en vändning som ställer frågan om vad en god mor 
egentligen innebär. Ja, var gränsen mellan den autonoma individen och den 
icke-binära mor-barnrelationen egentligen går. Ekesköld svarar med säga 
att han ”hade ingen aning om, att ni var så smittad af de nya idéerna”, 
underförstått kvinnoemancipationen. Han hänvisar istället till Thoras 
moderskärlek: ” Hvad som möjligen kan kännas påkostande för qvinnan, 
bör vara lätt för modern.”38 Ska Thora vara självuppoffrande och avstå sina 
egna begär och önskningar för dotterns skull – eller ska hon vara själv-
hävdande, vara sann mot sina ideal och därmed istället föregå med gott 
exempel för dottern? Thora säger: ”Jag, som egnat hela mitt lif åt att för-
värfva mitt barns aktning, skulle rifva ned mitt eget verk!”39 Ska hon vara 
sann även till priset av dotterns lycka?  

Birgitta Johansson Lindh påpekar i sin bok om Agrells, Lefflers och 
Benedictssons 1880-talsdramatik att även om moderskapet antogs medföra 
lidande så framställs inte moderlidandet lidandet hos Agrell som en natur-
lag utan som resultatet av ett orättfärdigt samhälles lagar och normer.40 Inte 
heller framställs moderskapet som en samhällsfunktion, fortsätter Johans-
son Lindh. ”Omsorgen och närheten till barnet gestaltas som en stark känsla 
hos modern, som lagarna och konventionerna motarbetar: de utgör ett hot 
mot en konstituerande mänsklig relation.41 

Birgitta Johansson Lindh identifierar hos Agrell det mönster av hot mot 
mor-dotterrelationen från samhället som jag menar kan skönjas inte bara 
hos Agrell utan som ett genomgripande drag i det moderna genombrottets 
mor-dotterskildringar. De personer i dramerna som stöder sig på lagarna 
och konventionerna, inte bara hotar relationen utan vill ofta aktivt trasa 
sönder den, för att uppnå sina egna syften och för att säkra samhällets 
ordning. Mor-dotterrelationen inte endast hotas av samhällets normer och 
konventioner, utan den blir själv ett hot mot dessa konventioner och lagar. 
När moderskärleken eller lojaliteten mellan mor och dotter vägrar anpassa 
sig till samhällets krav undergrävs också dess normer. Som vi såg ovan 

37 Agrell 1884–86, s. 98. 
38 Agrell 1884–86, s. 104 och s. 99. 
39 Agrell 1884–86, s. 101. 
40 Johansson Lindh 2019 s. 212. 
41 Johansson Lindh 2019, s. 212f. 
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lyckas herr Bark att splittra bandet mellan mor och dotter för sin egen 
vinnings skull, medan fadern i Familjelycka istället erkänner att döttrarna 
har rätt, vilket ledde till drastiska avsteg från en mängd normer som reglerar 
kvinnlighet. I Ensam förvärras den här konflikten därför att det inte endast 
är en man som vill sära mor och dotter utan därför att även dottern ansluter 
sig till konventionens lagar och normer. Thoras instierande på ett annat 
modersideal än det självuppoffrande blir inte bara ett hot mot samhället 
utan även mot dotterns lycka.  

När Thora vägrar gifta sig med den usle Oscar, och Eksköld i sin tur 
vägrar att avstå från sitt legitimitetskrav, gaddar sig plötsligt alla samman 
mot henne, Ekesköld, Thoras vän Sandén, fästmannen Allan och framförallt 
Yngva själv. Alla tycker de att Thora ska gå med på kravet, att hon ska offra 
sig för Yngva. Det är det rätta beslutet för en mor att ta, tycks alla anse. 

Sandén: Jag ger tusan alla rättigheter! Här är för öfrigt inte fråga om rättig-
heter, utan om en solklar pligt. Den mor, som kan tveka under sådana här 
omständigheter, anser jag vara ett riktigt vidunder. Der har ni det!42  

Eksköld: Det fins qvinnor, som satt sin heder i att offra allt för sina barn.43 

Thora: Vill du, att jag för din skull ska’ begå en dålig handling. 

Yngva: Jag har inte bedt dig om lifvet: jag har lidit, förödmjukats! Och nu, 
när du kan göra mig lycklig, när du kan aftvå den orättvisa skamfläck, som 
häftar vid oss båda, nekar du! Jag förbjuder det. Jag vill bli lycklig. Jag for-
drar som min rätt, att du gör mig lycklig!44 (min kurs.) 

Den konservative Eksköld utgår från det självuppoffrande ängeln i huset-
idealet och tycker att modern per definition ska vara självuppoffrande. Det 
är det som är moderskärlek och för honom är det oproblematiskt. Både 
Sandén och Yngva ser däremot att det är mer komplicerat. Men Sandén 
tycker ändå att en mor som sätter sig själv i första rummet så att hon gör sin 
dotter olycklig är ett vidunder. Yngva tycks se de som någon ersättning för 
att det lidande Thoras val har utsatt henne för genom livet och att Thora 
därför har en plikt mot henne att betala tillbaka med en gärning som kan 
göra dottern Yngva lycklig, även om hon själv blir olycklig eller omoralisk 
på kuppen. 

 
42 Agrell 1884-86, s. 102 
43 Agrell 1884-86, s. 103. 
44 Agrell 1884-86, s. 106. 
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Såsom konflikten ställs upp i Agrells pjäs imploderas hela spänningen 
mellan autonomi och symbios i mor-dotterrelationen. I Ensam så trasas 
bandet mellan mor och dotter sönder paradoxalt nog just för att fadern, 
Sandén och även Yngva kräver en symbios när de insisterar på att rela-
tionen mellan mor och dotter är kommunicerande kärl. Ingen av männen 
anser att Thora är ett eget autonomt moraliskt subjekt, utan att hon och 
dottern är delar av samma organism, för som Sandén säger: ”För öfrigt 
gäller det inte längre er – ni har lefvat ert lif – utan Yngva.”45  

Det är när Thora insisterar på att bandet mellan henne och Yngva inte 
gör dem utbytbara som det tragiska förloppet utlöses. Thora hävdar att 
modersrollen kräver av henne att hon ska vara en förebild: ”Att lofva hvad 
man inte tänker hålla, att svära falskt inför både Gud och menniskor för att 
skyla ett hederligt lif med ett ohederligt namn, vore det att lära Yngva 
äktenskapets helgd!46 Thora menar att hon med sin kropp måste leva det liv 
och kämpa de strider som ska skapa andra förutsättningar för Yngva. 
Endast så kan hon vara en bra mor. 

Allan bestämmer sig för att avsäga sitt arv och bli självförsörjande och 
det underförstås att så småningom kommer han och Yngva nog kunna gifta 
sig ändå, utan stöd av sina föräldrar. Men Thoras och Yngvas relation är 
förstörd, eller i alla fall i djup kris och Yngva flyttar hemifrån till en släkt-
ning. ”Jag kan inte förlåta ännu, men jag ska’ försöka att lära mig förstå” 
säger Yngva.47 Hennes avskedsord till mamman är hårda, men lämnar 
samtidigt en öppning för att det är Thora som har rätt i långa loppet och att 
de en dag kanske hittar tillbaka tillvarandra. 

Strindbergs Moderskärlek 
I August Strindbergs Moderskärlek (1893) återfinns samma struktur som i 
Ensam med en ogift mor och en dotter som plötsligt får möjlighet att bli 
erkänd av sin far, men bara om hon tar avstånd från mamman. Här är det 
också konventionerna som kräver att mor och dotter ska säras på och kravet 
på att mamman ska offra sig för dotterns lycka. De strukturella likheterna 
mellan pjäserna är slående. Den stora skillnaden är att brottet mellan mor och 
dotter hos Agrell framställs som en tragedi, medan det hos Strindberg fram-
ställs som att det vore det önskvärda för dotterns skull. Om det är modern 

45 Agrell 1884–86, s. 102. 
46 Agrell 1884–86, s. 103. 
47 Agrell 1884–86, s. 111. 
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som är huvudpersonen i Agrells drama så är det dottern som är huvudper-
sonen i Strindbergs. Det gör att publikens lojalitet i första hand ligger hos dot-
tern och inte hos modern. Om Thora framställs som en föredömlig person så 
gäller motsatsen för modern i Strindbergs text där hon i rollistan anges som 
”Modern, f.d sköka 42 år” och ”Dottern, aktris 20 år”. Modern i Strindbergs 
drama framställs som en kvinna med ett syndfullt leverne som är omoralisk 
och egoistisk och som har bundit dottern för hårt till sig. Badinter menar att 
mellan den goda och den dåliga modern ”fanns inget mittemellan. 1800-talet 
höll sig till den aristoteliska logiken och kunde inte föreställa sig halvbra eller 
havldåliga mödrar. Mellan helgonet och slampan finns en oöverstiglig klyfta!” 
Modern i Strindbergs pjäs är ett exempel på slampan.  

Mor, dotter och en väninna till mamman, en påkläderska från teatern, är 
på sommarvistelse i en badort där de bor i en liten enkel fiskarstuga. 
Dottern har fått kontakt med Lisen, en ung flicka två år yngre än henne 
själv som kommer från en betydligt rikare familj. Hon ville hellre umgås 
med henne än att vara med sin mamma. Ganska snart kryper det fram att 
Hélène i badhuset hört några skvallra om hennes mor och hon är nu både 
chockad och skamsen över sin mamma. 

De sa’ att hon varit ett dåligt fruntimmer! – Jag ville inte tro det; jag vill det 
inte än, men jag känner att det är sant; allting stämmer öfverens för att göra 
det sannolikt – och jag skäms! Skäms att visa mig ute med henne, tycker att 
folket ser på oss; att herrarna ge blickar... det är ju förfärligt! Men är det 
sant? Säg mig om du tror att det är sant?48  

Hon reagerar alltså inte med lojalitet mot modern utan med att vilja ta 
avstånd från henne. Det är en reaktion som ligger närmare den konservativa 
hållningen än den mer genuskritiska som Leffler och Agrell förordar och 
som Yngva visat prov på när hon var yngre.  

Mamman vill dock att hon inte ska gå någonstans utan mammans säll-
skap, något dottern fram till nu alltid accepterat. Modern och moders-
kärleken framstår i Strindbergs pjäs som possessiv och egenmäktig, alltså 
som en motsats till den goda självuppoffrande modern. Om Frankrikes 
motbild till den goda modern var slampan så var det viktorianska Englands 
motbild framförallt den uppslukande, possessiva och hotfulla modern som 
Claudia Nelson och Ann Summer Holmes visat i Maternal Instincts. Visions 

 
48 Strindberg, 1893, s. 123. 
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of Motherhood and Sexuality in Britain, 1875-1925.49 Hélène vill gå och sim-
ma med sina nya vänner själv, utan mamman, vilket gör henne upprörd:  

Modern: ”Det är inte fråga om hvem som kan simma eller inte, men Hélène 
vet att hon aldrig går bort utan sin mamma.  

Hélène: -Om jag vet det! Som jag har hört sedan jag kunde fatta hvad du 
sade.50 

Hélènes mor tycks således demonstrera både en slampighet i det förflutna 
och en ohälsosamt uppslukande kontrollbehov i nuet.  

Hélène och Lisen diskuterar Hélènes far som modern sagt att han var en 
usel typ som övergivit dem. Handlingen i pjäsen är att det långsamt fram-
kommer inte bara att Lisen är Hélènes halvsyster och att hennes pappa 
således också är Hélènes pappa. Det visar sig att även att han i alla år har 
betalat underhåll för Hélène och att skälet att han övergav Hélènes mamma 
var att hon var otrogen mot honom. Allt Hélènes mamma har sagt till 
henne var alltså falskt och Hélène måste konfronteras med att hon har blivit 
ljugen för hela sitt liv men att nu en ny verklighet öppnar sig för henne.  

Lisen följer med Hélène hem och konfronterar modern. Moderns brott, 
säger Lisen, är ”att ni ref barnet från fadern då denne nekade att gifta sig 
med er, sedan ni varit honom otrogen. Ni hindrade honom att se sitt barn, 
och ni hämnades ert brott på honom och på ert barn!”51 I Maternal Instincts 
lyfter Ann Holmes fram att i Storbritannien fick inte kvinnor som var 
otrogna mot sina män vårdnaden om barnen vid en skilsmässa. Först i och 
med en lagändring 1886 möjliggjorde lagen att betrakta faderns och 
moderns otrohet på samma sätt. Barnets bästa skulle komma i första hand 
även om moderns sexuella beteende fortsatte att ha betydelse.52 Strindbergs 
text är skriven strax efter den lagändringen och tycks ligga närmare åsikten 
att moderns otrohet borde leda till att hon förlorar vårdanden. Under alla 
omständigheter är texten tydlig med att modern, med sin otrohet och sina 
lögner om fadern, har förverkat den moraliska rätten till dotterns kärlek.  

49 Ann Summer Holmes ”’Fallen Mothers’. Maternal Adultery and Child Custody in England 
1886–1925”, Maternal Instincts. Visions of motherhood and sexuality in Britain, 1875–1925, 
red. Claudia Nelson & Ann Sumner Holmes (Basingstoke: Macmillan, 1997), s. 3. 
50 August Strindberg, ”Moderskärlek”, i Dramatik (Stockholm, Bonniers 1893), s. 116. 
51 Strindberg 1893, s. 137. 
52 Holmes 1997, s. 42f. 
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Barnets relation till fadern och moderns vilja att sära på far och dotter 
fanns ju som tema redan i Fadern och återkommer på andra ställen hos 
Strindberg. I Moderskärlek försöker halvsystern Lisen locka Hélène med att 
om hon kom och träffade pappan och hans vän teaterdirektören – utan 
mamman – så kunde hon genom honom också få något nytt engagemang 
vid teatern. Liksom hos Agrell används dotterns framtidsmöjligheter som 
en utpressning mot modern att offra sig, att släppa dottern. Lisen säger till 
modern: ”Jag vill säga så här: nu är ett tillfälle för er dotter att kunna kom-
ma ut i lifvet, kanske antingen få fram sin talang till erkännande, eller knyta 
en förbindelse med en ung man af god ställning...”53 Mamman uppfattar det 
direkt som att hon är något att skämmas för och att villkoret är att Hélène 
måste stötas bort henne för att kunna gå dit, vilket hon tycker är obehagligt. 
Lisen förklarar då för modern: ”Om ni verkligen håller af er dotter så som ni 
uppger, skulle ni vilja hvad som är till hennes väl, äfven om detta vore för-
ödmjukande för er.”54  

På samma sätt som i Agrells Ensam sägs här att verklig moderskärlek ska 
sätta inte bara sina egna begär åt sidan utan även kunna utstå lidande och 
förnedring för barnets skull, i den sanna självuppoffringens anda. Lisen 
fortsätter: ”Det är inte frågan om er, utan om er dotter! – Kan ni inte tänka 
på henne ett ögonblick utan att tänka på er själf?55 Här är det alltså det 
alltför nära bandet mellan mor och dotter, att de inte är fullt ut två auto-
noma individer, som är ett problem. Det bandet måste skäras av, menar 
Lisen och ställer upp villkoret för Hélènes mor: 

Låt mig därför gifva er ett råd eller två. Aflägsna den kopplerskan som är i 
huset under namn af moster Augusta, såvida ni inte vill att er dotters rykte 
skall totalt förstöras. Det var numro ett! Håll sedan i ordning alla kvitton på 
de pengar ni mottagit af min far till Hélènes uppfostran, ty det blir redo-
visning snart! Det var numro två! – Så skall ni få ett extra nummer! – Upp-
hör att förfölja er dotter med ert sällskap på gatorna, och framför allt på 
teatern, eljes är hvarje engagemang stängdt för henne; och sedan säljer ni 
hennes gunst, liksom ni hittills sökt återköpa ert förlorade anseende på 
bekostnad af hennes framtid.56  

 
53 Strindberg 1893, s. 136. 
54 Strindberg 1893, s. 135f. 
55 Strindberg 1893, s. 136. 
56 Strindberg 1893, s. 138. 
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Lisen förklarar sin brutalitet det med att hon velat upprätta sin far. Det 
intressanta här är att trots Lisens hårda ord och hennes ultimatum till 
Hélène och mamman så väljer Hélène att stanna hos sin mor. Går det inte 
att behandla en mor hur illa som helst? Eller är skräcken för en helt 
självständig dotter större? Det är oklart hur slutet ska tolkas, men Hélène 
säger att även om hon inte kan få en glad stund mer så kan hon inte lämna 
modern. ”Nej, jag kan inte, jag kan inte gå ifrån dig, mor, nu sedan jag vet 
allt. Aldrig kan jag få någon glad stund mer... Aldrig kan jag tro på något 
mera...”57  

Pjäsen slutar i samma scen som den började, med ett kortspel. Men nu är 
det Hélène istället för mamman som tar initiativet. Hélène har liksom gett 
upp, hon säger att hon inte klarar av att bryta igenom det bygge av lögner 
och förställning som föräldrarna byggt upp: ”Kom nu och låt oss spela kort! 
Jag kan ju inte ta’ ner murarna som ni behöft så många år att bygga! – 
Kom!”58 Så trots att modern framstår som allt annat än en god mor enligt 
alla gängse kriterier, och trots att fadern försöker spränga sönder relationen, 
bland annat genom att erbjuda Hélène ett annat liv och kanske ett giftermål, 
så består bandet mellan mor och dotter. Även om det här ska tolkas som ett 
olyckligt slut, att dottern blir kvar tillsammans med den omoraliska 
modern. Att det får så olika utfall huruvida det är önskvärt eller tragiskt om 
bandet mellan mor och dotter klipps av hos Strindberg respektive Leffler 
och Agrell visar att det är något mer som står på spel i de här pjäserna än 
bara ett psykologiskt skeende. Som antytts ovan har mor-dotterrerlationens 
lojalitet mellan kvinnor också en politisk sprängkraft, något som framträder 
helt tydligt i Lefflers Moster Malvina (1891) 

Lefflers Moster Malvina 
I samma utgåva av Tre komedier där Familjelycka publicerades trycktes 
också Lefflers drama Moster Malvina (1891). Leffler hade vana att ibland 
utveckla en historia i en annan novell Både Aurore Bunge och Arla före-
kommer i novellen ”En bal i societeten” de får var och en fortsättning med 
egna historier i nya noveller, Aurore i den som bär hennes namn ”Aurore 
Bunge” och Arla i kortromanen ”I krig med samhället”. Det gäller också 
Moster Malvina, dock heter novellen och pjäsen samma sak även om 
dramat är en fortsättning på novellen ”Moster Malvina”. I novellen antyds 

57 Strindberg 1893, s. 140 
58 Strindberg 1893, s. 142. 
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det att Malvina är plågad av att vara på kaffekalaset hemma hos släkting-
arna. Under novellens gång får läsaren förstå att det beror på att hennes 
dotter antagligen fått ett barn utanför äktenskapet. I dramat ”Moster 
Malvina” så har det gått några år. Malvina har nu lämnat sin lägenhet och 
flyttat till ett hem för Pauvre honteux, fattiga kvinnor av bättre börd. Hon 
har gjort det för att spara pengar så att hon kan skicka dem till sin dotter i 
USA. Att Malvina kan bo där är delvis på grund av stöd från sin kusin vars 
man äger stället. Hon står alltså i tacksamhetsskuld till sina släktningar, 
men allt stålls på sin spets när dottern dyker upp. 

Dramats första replik är ”Ja det är riktigt oanständigt.” Det gäller visser-
ligen ställets mat, men sätter ändå tonen för att något ruttet och omoraliskt 
finns här – dock inte den sortens omoral konventionen syftar på utan den 
klasskonflikt och bristande lojalitet hos släktingar som bryr sig mer om 
skvaller än varandra. Kvinnorna på stället är missnöjda med maten och hur 
stället sköts. I brist på annat att göra talar de om och skryter om sina barn. 
Fru Svensson är sur över att Malvina talar om sin Klara och Malvina retar 
henne tillbaka för att hon överdriver sonens militära grad. Publiken förstår 
att Malvina är utled på det hela, men kvinnorna vill få stöd av Malvina 
eftersom hon är kusin med Fru Billgren vars man äger stället. Men fru 
Svensson antyder att Malvina inte kan klaga eftersom hon står i skuld till 
släktingarna som har bekostat Klaras Amerikaresa ”Och eftersom det är 
Billgrens som gifvit Klara respengar, och väl också underhåller henne där, 
så får det naturligtvis vara bra allt hvad de gör.”59 Malvina har fått brev från 
Klara som oroar sig över att hennes lilla flicka är sjuk. På frågan hur gam-
mal flickan är blir Malvina svävande och kommer med olika uppgifter om 
flickans ålder. Fru Svensson mumlar till de andra att det inte går ihop med 
matematiken och antyder att flickan därmed är född utanför äktenskapet.  

Kusinen fru Billgren kommer på besök. Hon, sonhustrun och dottern 
Hulda, som är Klaras barndomskamrat, har varit på middag till Alins som 
även Malvina känner och det blir uppenbart att Malvina inte var bjuden. 
Första delen av dramat är en studie i subtila men avgörande klasskillnader 
mellan medelklassens kvinnor och hur de utövar makt mellan varandra. 
Malvina svassar ändå för Fru Billgren och vill som en gest av självständighet 
få bjuda henne på kaffe inne hos sig, men Fru Billgren är avvisande och låter 
förstå att att hon egentligen inte är där för att hälsa på Malvina utan för att 
inspektera hemmet i sin egenskap av styrelsefru. Det framkommer också att 

 
59 Ann-Charlotte Leffler, Moster Malvina, i Leffler 1891, s. 126. 
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Malvina inte berättat för sin dotter att hon bor på hemmet, dvs att hon fallit 
klassmässigt så att hon inte längre kan erbjuda Klara ett hem att komma till 
om hon skulle återvända från Amerika. Fru Billgren och de yngre kvin-
norna tycker inte Malvia har något att klaga på och att det är högfärd att 
hon gör det: ”Uppriktigt sagt, kära Malvina, om du inte är nöjd här tycker 
jag du har orätt. Hvad kan du önska dig bättre!”60  

Frågan om dotterns moral kommer upp igen och här kommer då sed-
lighetsdebatten syn på sexualitet och moral in i klasskonflikten mellan kvin-
norna när Fru Svensson och Fru Billgren gör gemensam sak mot Malvina 

Fru Svensson: Och jag vet en, som säger att hennes dotter är gift, fast alla vet 
att hon är en slinka, som rymt till Amerika med sin förförare. 

Fru Billgren: Sådant tillåter man sig icke att säga, om det också är sant. 

Malvina: Om det också är sant – hur i Guds namn väljer du sina ord, Lydia 
lilla! Så säg dem då hellre hur det är – att Klara gift sig däruppe i Norrland 
där hon var telegrafist, med en posttjänsteman.61 

”Driv inte saken till sin spets”, säger Fru Billgren till Malvina, ”därtill är den 
för ömtålig – det bästa är att tysta ned”62 Plötsligt kommer bud om att 
Malvias dotter har kommit tillbaka från Amerika, vilket Malvina anat av 
hennes brev. Det ställer frågan om dotterns dygd och moral på sin spets. 
Det visar sig att dottern mycket riktigt fått ett barn utanför äktenskapet, 
men att mannen och hon haft för avsikt att gifta sig då de kom till Amerika, 
men att deras lilla flicka dött strax efter ankomsten och att mannen då 
övergett Klara. Hon har nu satt sig i skuld för att kunna komma hem till sin 
mamma. Men Malvina är djupt upprörd över att skvallret om dottern är 
sant. Hon reagerar spontant med att vilja avvisa Klara: 

För din skull har jag underkastat mig förödmjukelsen, att komma in som 
fattighjon på en välgörenhetsinrättning – men det kunde jag ändå bära, så 
länge jag kunde hålla mitt hufvud högt och sätta mig i respekt – men nu 
finns det inte den förolämpning, som jag inte får ta emot och svälja. Må det 
vara hur det vill med det – det ska ingen säga om mig, att jag uppmuntrat 

60 Leffler 1891, s. 146. 
61 Leffler 1891, s. 149. 
62 Leffler 1891, s. 150. 
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synden, om det också är min egen dotter – gå nu din väg igen, jag vill inte se 
dig mer för mina ögon.63 

Här reagerar Malvina med konventionens moral och så starkt att hon är 
beredd att stöta bort sitt enda barn, som dessutom befinner sig i sorg efter 
dotterns död. Klara protesterar också och hänvisar till att mor-dotter-
relationen är viktigare än andra människors respekt: ”Och hvad glädje har 
du af deras respekt, om du stött ifrån dig sitt enda stackars olyckliga 
barn?”64 Hulda oroar sig för vad hennes man och svärföräldrar ska säga, och 
menar att det är hjärtlöst av Klara att komma hem och dra skam över sina 
släktingar. När även fru Billgren lägger sig i och säger att Klara omedelbart 
måste ge sig iväg, börjar Malvina protestera, varpå Klara glatt utbrister 
”Mamma, min egen mamma!”65 

Klara har ingenstans att bo över natten. Fru Billgren vill inte att hon ska 
stanna ens en natt på hemmet för att det skulle vara skandaliserande att ha 
en sådan fallen kvinna boende hos dem: ”Det gör min ondt, men jag kan 
inte uppoffra det här nybildade hemmets hela anseende – de andra fru-
arna!”66 Fru Billgren vill således åstadkomma precis det brott mellan mor 
och dotter som Malvina nyss själv var på väg att iscensätta. Där går dock 
gränsen för Malvina. Hon svänger om helt och tar parti för dottern. 
Malvina kastar nu av sig alla år av fjäskande och säger rakt ut att hon inte 
kan tolerera det:  

Jaså! Skall min dotter jagas ut härifrån på kvällen, just som hon har kommit, 
för fru Svenssons och de andras skull? Om det är så så går jag också! Kom, 
Klara, mitt gamla rum är inte uthyrdt än – min värdinna tar gärna emot 
oss./…/ Du vet mycket väl att jag aldrig ville komma in här, men att det var 
du som övertalade mig. Och medan jag talar om det, vill jag säga, att maten 
är riktigt skamligt dålig här – idag var fläsket alldeles oätbart- helt enkelt 
oätbart. Kom, Klara, du och jag ska inte genera våra kära släktingar! /…/ Så 
länge du har en mor i lifvet, min flicka, så ska du inte sakna ett hem. Och det 
här är inte ställe för oss!”67 (min kurs.) 

 
63 Leffler 1891, s. 156. 
64 Leffler 1891, s. 156. 
65 Leffler 1891, s. 158. 
66 Leffler 1891, s. 159. 
67 Leffler 1891, s. 159f. 
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Dramat slutar således med att bandet mellan mor och dotter, som Fru 
Billgren, hennes dotter och kvinnorna på hemmet alla har försökt bryta 
sönder, istället återupprättas. När så sker blir det också en stark kritik mot 
ett samhälle som i namn av moral, rätt och fel, vill avvisa en ung släkting 
och tvinga en mor att förskjuta sin dotter. Leffler låter således sin position i 
sedlighetsdebatten, som en förespråkare friare sexualmoral för kvinnor, 
också gripa in i mor-dotterrelationen, där det goda moderskapet blir att stå 
upp för sitt barn mot samhällets normer. Den återupprättade mor-dotter-
relationen blir på så vis en feministisk samhällskritik som ifrågasätter såväl 
sexualmoral som klasskillnader.  

De fyra dramerna Lefflers Familjelycka och Moster Malvina, Agrells 
Ensam och Strindbergs Moderskärlek vittnar alla om att den till synes natur-
liga och av samhällets hyllade moderskärleken mellan mor och dotter i 
själva verket utsätts för ett hårt tryck från samhällets konventioner. Sedlig-
hetsdebattens – diskussioner om sexualmoral grep på så vis in även i mor-
barnrelationen. Kravet att anpassa sig till samhällets sexualnormer gestaltas 
i moderna genombrottets dramer som ett direkt hot mot mor-dotterrela-
tionen när samhället kräver, av någondera parterna, att de ska offra den 
andre för moralnormen. Föreställningen om den självuppoffrande modern 
ställs mot den egoistiska eller possessiva som kontrollerar dottern. Ska en 
god mor osjälviskt befria sitt barn från sig själv, alternativt offra barnet om 
barnet syndat?  

Alla pjäserna problematiserar frågan om att ett gott moderskap alltid är 
att vara självuppoffrande – även till den grad att det handlar om att bryta 
relationen med barnet. Pjäserna problematiserar och ifrågasätter på så vis 
föreställningen om den självuppoffrande modern men visar också att just 
bandet mellan mor och dotter kan vara ett bålverk mot söndrande genus-
normer och hycklande sexualmoral. När Malvina öppet tar avstånd från 
sina släktingar och insisterar på att moderskärlek är att ta strid för dottern, i 
trots mot samhället, så är det ett exempel på Keys uttryck ”när ur moder-
ligheten som naturkraft höjer sig moderligheten som kulturmakt”. Möd-
rarnas och döttrarnas vägran att låta samhällets krav på att klippa bandet 
mellan sig förvandlas till en politisk handling därför att den helt avvisar 
synen på sexualitet och genus. I det moderna genombrottets svenska dra-
matik var moderskärlek en radikal handling som kunde förändra världen. 
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