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Abstract 

The aim of this study is to examine marriage as something both desirable and normal in three 

popular novels from the 1860s about marriage: Rosa Carlén’s Agnes Tell: en äktenskaps-

historia (1860), Marie Sophie Schwartz’s Alma eller De moderna äktenskapen (1860) and 

Sara Pfeiffer’s Aurora Trampe (1867). Using a theoretical perspective from Michel Foucault 

and Judith Butler, I have analysed the novels as being producers of, and resistance against, 

norms. 

The good marriage is partly depicted as a utopian vision in the novels, which therefore 

functions as fantasies for the readers. But it is also depicted as a realistic possibility. Though 

difficult to achieve, the main characters reach the goal through individual improvement 

towards correct behaviour. 

The question for the main characters is not whether they are going to marry or not, but how to 

make their marriages good ones. Other options than marriage are ignored or described as 

faulty. At the same time, alternatives and resistance to the description of the good marriage 

and the roles of husband and wife are shown through distortions and discords. This can reveal 

the good marriage as a constructed ideal. Failure to conform to the expected roles and people 

standing outside the marital discourse, are ridiculed and described as deviant; but the mere 

existence of these failures makes the ideal seem less natural. 

(nyckelord: äktenskap, normalitet, heterosexualitet, skev, Butler, Foucault) 
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Utgångspunkter 

1800-talets samhälle lämnade minst sagt begränsade alternativ till de kvinnor som inte ville 

gifta sig. Kvinnor hade begränsad arvsrätt under stora delar av 1800-talet och få möjligheter 

att bli myndiga eller yrkesarbeta, varför äktenskapet i många fall var en nödvändighet. Ogifta 

kvinnor var dessutom ofta mycket socialt utsatta.1 Kvinnors utsatthet i äktenskapet gjorde 

också att det var av oerhörd vikt för kvinnor att det äktenskap de ingick skulle fungera på ett 

tillfredsställande sätt. Valet av make var inte bara praktiskt taget oåterkalleligt, utan hade 

också väldiga konsekvenser. 

Samtidigt som äktenskapet i många fall var en praktisk nödvändighet så hade ett romantiskt 

äktenskapsideal växt fram i den europeiska borgerligheten sedan slutet av 1700-talet. Äkten-

skap skulle inte ingås på materiella grunder, utan på grund av två individers gemensamma 

känslor. Det blev viktigt att skapa ett gott, romantiskt och ömsesidigt äktenskap, en förändring 

från tidigare ideal som många forskare har uppmärksammat.2 Pia Laskar skriver i sin avhand-

ling i idéhistoria om hur heterosexualitet konstrueras i sexhandböcker 1800–1920, Ett bidrag 

till heterosexualitetens historia, att 1800-talets sexhandböcker presenterade ”[ö]msesidig och 

kärleksfull sexuell njutning [...] som ett positivt självförverkligande projekt”.3 Att välja 

kärleksäktenskapet framför konvenansäktenskapet var en del i etableringen av detta självför-
                                                                 
1 Äktenskapsproblematiken såg ut på olika sätt beroende på samhällsklass. För arbetarkvinnor i storstäderna 

kunde det t.ex. vara mer fördelaktigt att inte gifta sig med den man de hade barn tillsammans med, se Margareta 

Matovic, Stockholmsäktenskap: familjebildning och partnerval i Stockholm 1850-1890 (Stockholm 1984), 

s. 167–172. För dessa kvinnor var inkomstbringande arbete dessutom ofta en självklar nödvändighet. Denna 

uppsats kommer främst att handla om kvinnor i över- och medelklassen. 
2 T.ex. Anthony Giddens, Intimitetens omvandling: sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället (1992; 

Nora 2001). I svensk kontext har denna förändring undersökts av t.ex. Ronny Ambjörnsson, Familjeporträtt: 

essäer om familjen, kvinnan, barnet och kärleken i historien (Stockholm 1978); Eva Lis Bjurman, Catrines 

intressanta blekhet: unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 1750–1830 (Eslöv 1998) och Pia Laskar, Ett 

bidrag till heterosexualitetens historia: kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800–1920 

(Stockholm 2005). För en sammanfattning av forskningen på området, se t.ex. Bjurman, s. 42–46. 
3 Laskar, s. 82f. 
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verkligande projekt och den korrekt utförda heterosexualiteten framhölls som någonting både 

lustfyllt och hälsosamt.4 Även om äktenskapet i praktiken ofta fungerade som ett tvång, så 

framställdes det alltså som någonting så väl kvinnor som män borde eftersträva för sin egen 

skull. Hur unga kvinnor hanterade kraven på ett äktenskap som både var nödvändigt och som 

skulle ingås av kärlek har undersökts av Eva Lis Bjurman, som i Catrines intressanta blekhet 

analyserar brev, dagböcker och självbiografier skrivna av kvinnor 1750–1830. Liksom Bjur-

man är jag intresserad av kvinnors egna berättelser om kärleks- och äktenskapskrav. I vilken 

mån kan en sådan ”heterosexuell njutningsideologi baserad på självförverkligande” som 

Laskar talar om spåras här, i skönlitteratur skriven av kvinnor?5 

Normproduktion i skönlitteratur 

Michel Foucault (liksom senare även Judith Butler) använder sig av en nietzscheansk genea-

logisk metod genom vilken han, istället för att utgå ifrån att någonting är naturligt, undersöker 

varifrån denna uppfattning om naturlighet kommer. Även det som är ”normalt” betraktas 

därigenom som någonting konstruerat som människor strävar efter att uppnå, inte någonting 

som de automatiskt omfattas av. Att leva ett normalt liv och vara en normal människa – med 

allt vad det innebär av goda, dåliga och originella sidor – är i sig ett ideal.6 

En grundläggande utgångspunkt för min uppsats är att skönlitteratur kan producera ideal som 

har betydelse för hur människor lever, och för vad som anses vara normalt/onormalt och 

önskvärt/icke-önskvärt. Här har Foucaults syn på makt som heterogen och produktiv varit 

central. Foucault skriver i Sexualitetens historia att: ”Det är fråga om en allestädes närvarande 

makt: inte därför att den skulle ha privilegiet att samla allt under sin okuvliga enhet, utan där-

för att den skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i varje relation mellan en 

punkt och en annan.”7 Samtidigt så förutsätter Foucaults maktperspektiv punkter av ständigt 

                                                                 
4 Laskar, s. 70–85. 
5 Ibid., s. 83. 
6 Jfr t.ex. Fanny Ambjörnsson, som i sin socialantropologiska studie I en klass för sig: genus, klass och sexualitet 

bland gymnasietjejer (Stockholm 2004) undersöker hur tjejer skapar normalitet, och påpekar att ”relationen 

mellan norm och avvikelse är en hierarkisk sådan”, s. 22. 
7 Michel Foucault, Sexualitetens historia: viljan att veta (1976; Göteborg 2004), s. 103. 
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närvarande motstånd, ”den okuvliga motparten” i maktrelationer.8 Jag vill undersöka hur 

skönlitteratur både skapar normer och motstånd mot normer. Här blir Judith Butlers teori om 

hur inkorrekta identiteter och beteenden samtidigt utesluts och produceras av en heterosexuell 

hegemoni användbar. Den heterosexuella hegemonin påbjuder tydliga könsidentiteter och 

därpå följande sexualitet, och framställer dem som naturliga genom att peka ut allt som av-

viker därifrån som onaturligt, felaktigt eller otänkbart. Men för att någonting ska kunna 

benämnas som ”otänkbart” så måste det tänkas – och avvikelserna från normen produceras i 

samma stund som de pekas ut, vilket underminerar anspråken på naturlighet.9 Eftersom de 

könade identiteter som Butler menar att vi skapar performativt dessutom aldrig kan göras per-

fekt, utan åtföljs av ständiga förskjutningar, överdrifter och misstag, så rymmer den hetero-

sexuella hegemonin oundvikliga dissonanser.10 

För att beteckna dessa dissonanser kommer jag att använda termen ”skev”, som av Eva Hegg-

estad, Maria Karlsson och Anna Williams i inledningen till ett nummer av Tidskrift för 

litteraturvetenskap har föreslagits som ett utvidgat queer-begrepp. Jag har velat använda ett 

bredare begrepp än queer eftersom mitt huvudsyfte inte är att analysera identitet, kön eller 

sexualitet – mer än vad som krävs för att kunna undersöka det visserligen extremt könskodade 

äktenskapet. Heggestad, Karlsson och Williams skriver: ”En ’skev tolkning’ söker i den litte-

rära texten det som sticker ut, oroar eller stör. […] Den läsare som inspireras av termen skev 

koncentrerar sig på det som sätter normaliteten i gungning, det som destabiliserar en ord-

ning.”11 Skevheter i texterna i min undersökning kommer att användas för att identifiera den 

ideala normaliteten, men kommer också att ses som möjliga motstånd mot den.  

                                                                 
8 Foucault, s. 106. 
9 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990; New York och London 2006) 

särskilt s. 22 ff. Här kallar Butler detta könskodade normsystem för ”the heterosexual matrix”, s. 208. I den 

senare Bodies that matter använder hon ”heterosexual hegemony”, vilket hon i en intervju förklarar med att detta 

begrepp “opens the possibility that this is a matrix which is open to rearticulation, which has a kind of 

malleability”, Peter Osborne och Lynne Segal, “Gender as Performance: an Interview with Judith Butler”, i 

Radical Philosophy 1994:Summer, s. 36. Jag kommer att använda begreppet ”heterosexuell hegemoni”, som jag 

finner mer passande i min undersökning. 
10 Butler, s. 189 ff och 198 ff. 
11 Eva Heggestad, Maria Karlsson och Anna Williams, ”Inledning”, i Tidskrift för litteraturvetenskap 

2005:3, s. 3. 
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Jag vill undvika synen på skapandet av (normalitets-)ideal som någonting som sker genom 

föreskrifter och liknande, och endast speglas av skönlitteratur. De romaner som kommer att 

undersökas anser jag har varit viktiga delar i konstruktionen av en idealbild av det normala 

äktenskapet, samtidigt som de skapar motsägelser och inkonsekvenser i denna bild. Det kan 

dessutom vara särskilt intressant att undersöka sådana föreskrifter som är ”dolda” på det sättet 

att de inte är explicit rådgivande. Genom att framställa sig som underhållande (om än med en 

moralisk touch) så blir skönlitteraturen ett ännu viktigare medel för maktutövning. 

Det finns också anledning att anta att just den skönlitterära form som här ska undersökas – 

romanen – haft särskilt stor inverkan på medelklassen under denna tid. Anthony Giddens har i 

Intimitetens omvandling beskrivit den romantiska kärleken som någonting som växer fram 

parallellt med romanen.12 Individen började betrakta sin romantiska kärleksrelation med en 

annan individ av motsatt kön som en berättelse, enligt Giddens. Denna berättelse om den ro-

mantiska kärleken ser han som en del av det moderna projektet.13 Eva Lis Bjurman kallar 

romanerna för ”en ny socialisationsinstans” för den framväxande borgerligheten några år-

tionden innan min undersökningsperiod. Hon menar att de uppfattningar om kärlek och äkten-

skap som uttrycktes i romanerna stämde överens med medelklassens känsloideal och kallar 

dem för ”en sorts handböcker i hur man skulle handla och känna”.14 

Syfte och frågeställningar 

Jag kommer att undersöka hur ett äktenskapligt normalitetsideal konstrueras i tre romaner från 

1860-talet: Alma eller De moderna äktenskapen av Marie Sophie Schwartz, Agnes Tell: en 

äktenskaps-historia av Rosa Carlén och Aurora Trampe av Sara Pfeiffer.15 

Jag vill ta reda på hur dessa romaner beskriver äktenskapet och vilken funktion det har. Jag 

vill också undersöka om man kan se äktenskapet som någonting både önskvärt och självklart, 

                                                                 
12 Giddens, s. 31. 
13 Ibid., s. 47. 
14 Bjurman, s. 45. 
15 Marie Sophie Schwartz, Alma eller De moderna äktenskapen: novell (Stockholm 1860); Sara Pfeiffer, Aurora 

Trampe: berättelse af Sylvia: svenskt original (Stockholm 1867) och Rosa Carlén, Agnes Tell: en äktenskaps-

historia: svenskt original (Stockholm 1861). 



 8

en grundläggande förutsättning för ett gott mänskligt liv samtidigt som en utopi. Hur ser 

äktenskapet som norm ut? Och hur konstrueras den? Romanerna i min undersökning är för-

stås en del i en större normalitetsdiskurs om äktenskap, kärlek, kön och sexualitet. Men kan-

ske finns det ett större utrymme för skevheter i skönlitteratur än i explicit rådgivnings-

litteratur? Jag vill även se hur romanerna hanterar den redan befintliga normen om det goda 

äktenskapet, om – och i sådana fall hur – det finns några skevheter i beskrivningen av idealet. 

Vad krävs för att romanernas hjältinnor ska kunna uppnå det goda äktenskapet? Är detta 

äktenskap ett realistiskt mål, eller fungerar det som en ouppnåelig fantasi? Omförhandlar ro-

manerna på något sätt det goda äktenskapet som ideal, eller positionerna som make och 

hustru? 

Urval 

Det hör till sakens natur att en ideal- och normalitetskonstruktion i skönlitteratur borde kunna 

spåras överallt och att jag därför hade kunnat undersöka snart sagt vilka romaner som helst. 

Men eftersom jag valt att koncentrera mig på just äktenskapet så tror jag mig ha störst utbyte 

av texter om detta och har valt tre romaner som handlar om vägen till giftermålet och livet 

som make och maka. De är sinsemellan olika vad gäller tilltal, berättarröst, handling och stil, 

men samtidigt har de större likheter än skillnader. De kan alla beskrivas som utvecklings-

romaner lika väl som äktenskapsromaner och tillhör samma (vitt definierade) genre, den bor-

gerliga familjeromanen. Hellre än att göra en tidsmässig jämförelse, som på grund av upp-

satsens begränsade omfång med nödvändighet skulle bli spekulativ, har jag valt att kon-

centrera mig på en relativt kort tid och valt ut tre romaner från 1860-talet. Det är förstås ändå 

omöjligt att genom tre romaner bilda sig en uppfattning om hela denna period. Under-

sökningen är snarare att betrakta som tre nedslag, som utan att göra anspråk på fullständighet 

kan ge exempel på hur konstruktionen av ideal normalitet kan se ut. 1860-talet är en intressant 

period eftersom den ligger så nära 1880-talets stora sedlighets-, köns- och äktenskapsdebatt i 

tid. Jag är intresserad av hur äktenskapet beskrivs i en period när debatten var påbörjad sedan 

länge men innan den kulminerade under 1880-talet. 

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att uttala sig om i vilken mån särskilda böcker lästes 

under undersökningsperioden. Ändå utgör ju böckernas spridning en förutsättning för under-

sökningens relevans, varför jag försökt välja tre böcker som kan antas ha varit populära. Två 
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av böckerna, Carléns Agnes Tell och Pfeiffers Aurora Trampe utgavs som så kallade häftes-

romaner i Albert Bonniers förlags serie Europeiska följetongen. Häftesromanernas låga pris 

per häfte var en medveten satsning på en större målgrupp än de som tidigare hade råd att köpa 

romaner.16 Sara Pfeiffer och Marie Sophie Schwartz är författare som numera främst är ihåg-

komna just för sin höga popularitet, vilket under senare tider blivit synonymt med deras låga 

litterära kvalitet. Det är till exempel talande att Sara Pfeiffer får ett ganska gott omdöme i 

1800-talsutgåvan av Nordisk familjebok, där man visserligen säger att hennes historiska rom-

aner är av ”tvifvelaktigt värde” men kallar hennes andra berättelser ”lifliga och under-

hållande” och jämför henne med Emilie Flygare-Carlén.17 I den andra upplagan av Nordisk 

familjebok, från 1915, heter det i stället att hon ”gjorde sig känd genom underhållande berät-

telser utan litterärt värde”.18 De omvittnade svårigheterna med att definiera vad ”populär-

litteratur” är för något märks alltså redan i uppsatsen källurval.19 

Att jag valt att arbeta med romaner innebär att jag gjort ett urval vad gäller klass. De romaner 

som jag kommer att undersöka riktade sig till en förhållandevis bred målgrupp, men roman-

läsandet i andra klasser än medel- och överklassen var antagligen mindre utbrett. Så väl för-

fattarna som huvudpersonerna av undersökningens källtexter tillhör medel- eller överklassen 

och det gjorde troligen också de tilltänkta läsarna, även om läsare från andra samhällsklasser 

inte kan uteslutas.20 

                                                                 
16 Gunnel Furuland, Romanen som vardagsvara: förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 

1833–1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier (Stockholm 2007), s. 13. Häftena till Aurora Trampe 

kostade 25 öre styck (eller 11 riksdaler för ett helt år, d.v.s. 22 öre/häfte). Det kan jämföras med de folkligare 

skillingtrycken, som ofta kostade omkring 10 öre vid samma tid. I det exemplar av Agnes Tell som finns på 

Kungliga biblioteket har häftesomslagen uteslutits vid inbindningen, varför jag saknar prisuppgifter på denna. 
17 ”Pfeiffer, Sara Kristina Vilhelmina Apolonia”, i Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi 

innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp (Stockholm 1888), 

s. 1212. 
18 “Pfeiffer, Sara Kristina Vilhelmina Apolonia”, i Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi 

(Stockholm 1915), s. 747. 
19 För en diskussion om gränsen mellan hög och låg litteratur, se t.ex. Magnus Persson, Kampen om högt och 

lågt: studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten (Eslöv 2002), 

s. 19–67. 
20 Gränsen mellan ”folklig” litteratur, främst skillingtryck, och de allt billigare romanerna började luckras upp 

under 1800-talets första hälft. Furuland, s. 117 f.  
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Inte bara romanernas författare är kvinnor utan även, som märks av titlarna, huvudpersonerna. 

Som jag redan har nämnt så finns det anledning att anta att kvinnor i ännu högre grad än män 

intresserade sig för äktenskapets problematik, eftersom kvinnor var mer utsatta i äktenskapet 

samtidigt som kraven på att gifta sig var högre. Jag anser därför att det kan vara särskilt intr-

essant att undersöka hur romaner om och av kvinnor beskrev och hanterade äktenskapet och 

rollerna som hustru och make. 

Författarna 

Författarna till de romaner som kommer att undersökas i den här uppsatsen har till stor del 

blivit förbisedda av litteraturhistorien. Det finns mycket lite litteratur att tillgå om romanerna, 

och den enda av uppsatsens författare som varit föremål för någon omfattande vetenskaplig 

forskning är Marie Sophie Schwartz (1819–1894). Den oerhört produktiva Schwartz skrev 

framför allt skönlitteratur, men också debattskrifter. Även hennes skönlitterära produktion 

innehåller starka politiska tendenser, och hon pläderar till exempel ofta för kvinnors förbätt-

rade samhällsställning och mot adelsprivilegier. Schwartz var en av Sveriges bäst säljande 

författare under senare hälften av 1800-talet, liksom en av de mest översatta.21 I början av 

1900-talet gavs hennes verk fortfarande ut i stora upplagor. 

Schwartz har främst studerats av Gunlög Kolbe, som jämfört sju av hennes verk – dock inte 

Alma – med samtida rådgivningslitteratur i den litteraturvetenskapliga avhandlingen Om 

konsten att konstruera en kvinna. Kolbe fokuserar framför allt på skillnader i Schwartz re-

spektive rådgivarnas behandling av det komplementära könsidealet. Gunnel Furuland skriver 

kort om Schwartz i sin avhandling om skönlitterära häftesserier, Romanen som vardagsvara.22 

Schwartz har även nämnts i flera översiktsverk och behandlats i ett par uppsatser.23 Den enda 

som tar upp Alma är Maivor Lindholm-Olausson, som i C-uppsatsen ”Marie Sophie 
                                                                 
21 Gunlög Kolbe, Om konsten att konstruera en kvinna: retoriska strategier i 1800-talets rådgivare och i Marie 

Sophie Schwartz' romaner (Göteborg 2001), s. 40, som hänvisar till Erland Munch-Petersens Romanens 

århundrede: studier i den masslæste oversatte roman i Danmark 1800–1870 (Köpenhamn 1978). 
22 Furuland, särskilt s. 562 f. 
23 För en förteckning av dessa, se Kolbe (2001), s. 39 f. Sedan Kolbes avhandling skrevs har även tillkommit 

Maria Lappeas ”Väninnor, älskarinnor och goda styvmödrar: kvinnliga vänskapsrelationer i tre svenska romaner 

1836–1857” (Södertörn 2007), som bl.a. analyserar Schwartz roman En fåfäng mans hustru. 
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Schwartz’ produktion under 1850-talet” gör kortfattade analyser av Schwartz 1850-tals-

produktion, däribland Alma som hon på oklara grunder räknar dit.24  

Rosa Carlén (1836–1883) har studerats i flera artiklar. De flesta fokuserar på den komplic-

erade relationen mellan henne och modern, Emilie Flygare-Carlén, men undviker någon när-

mare analys av Carléns verk.25 Effe Runelid gör korta analyser i Dalsland och det litterära 

livet och påpekar till exempel Selma Lagerlöfs troliga inspiration från Carlén.26 Detsamma gör 

Arne Lidén, som i en litteraturvetenskaplig avhandling diskuterar norskt inflytande på svensk 

1800-talslitteratur, bland annat i Carléns verk som han menar har tydlig påverkan från 

Björnsterne Björnson.27 I återutgivningar av Carléns verk Bröllopet i Bränna och Tatarnes son 

finns också förord, där framför allt Carléns liv beskrivs.28 

Carlén gav sammanlagt ut åtta verk: sju romaner och en novellsamling. Sju av dem publicera-

des under 1860-talet, under signaturen ”Förf. till Agnes Tell”. Hennes roman Bröllopet i 

Bränna har även dramatiserats, och filmatiserades 1927 med Edvin Adolphson i huvud-

                                                                 
24 Maivor Lindholm-Olausson, ”Marie Sophie Schwartz’ produktion under 1850-talet: En studie av centrala 

teman och motiv, berättarteknik och stil” (Stockholm 1987). Lindholm-Olausson skriver omväxlande att Alma är 

från år 1857 och 1858, men klargör aldrig varför. Möjligen menar hon att texten skrevs då. 
25 Carlén var dotter till Flygare-Carlén och hennes trolovade Jacob Dalin, som dog eller försvann innan de gifte 

sig. Rosa Carlén växte upp hos släktingar till fadern. För en utförligare beskrivning, se t.ex. Monica Lauritzén, 
En kvinnas röst: Emilie Flygare-Carléns liv och dikt (Stockholm 2007) s. 54–67. Artiklar om Carlén: Anders 

Edestam, ”Rosa Carlén: Emilie Flygare-Carléns dotter”, i Dalbor (Ed 1977); [Per Ali Freudenthal] Ode Balten, 

”En anonym författarinna”, i Kulturblommor (Malmö 1913); Jetta Lundgren, ”Romanhjältinnans dotter: ett 

tragiskt livsöde”, i Idun 1926:42; Edvard Matz, ”Ett kärleksbarns sällsamma levnadsöde: Rosa Carlén”, i 

Kvinnor mest: nedslag i historia och samtid (Stockholm 2000); [Olof Nordenskjöld], O.N-ld, ”Emilie Flygare-

Carléns dotter”, i Göteborgsposten 1933:35; Effe Runelid, ”Rosa Carlén”, i Dalsland och det litterära livet (Ed 

1977); Georg Ryland, ”Ett stjärnskott i natten: några anteckningar om en anonym författarinna: Emilie Flygare-

Carléns dotter Rosa Bågenholm-Carlén”, i Bohuslänningen 1948:61 och 62; Ann Smith, ”Emilie Flygare-Carlén 

och Rosa Carlén: verkligheten bakom två författarskap”, i Kvinnornas litteraturhistoria (Stockholm 1981) och 

Harald Wieselgren ”Rosa Carlén”, i I gamla dagar och i våra: småskrifter (Stockholm 1900). 
26 Runelid (1977). Runelid behandlar även verken kortfattat i ”Förord”, i Rosa Carlén, Tatarnes son: ur svenska 

folklifvet (1866; Ed 1979). Detsamma gör Freudenthal och Ryland. 
27 Arne Lidén, ”Norskt inflytande på Rosa Carlén”, i Den norska strömningen i svensk litteratur under 1800-

talet (Uppsala 1926). 
28 [Larsen, Hjalmar], Hj-L, ”Förord”, i Rosa Carlén, Bröllopet i Bränna: en brottmålshistoria av förf. till Agnes 

Tell (1863; Stockholm 1921) och Runelid (1979). Den förra återutgavs också 1972 och 1980. 
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rollen.29 Carlén är den av undersökningens författare som har ansetts ha högst litterär kvalitet. 

I samtiden uttalade sig till exempel Tidskrift för hemmet mycket positivt om hennes författar-

skap och menade att Agnes Tell ”bar omisskänneliga spår af det skapande snillets förmåga”.30 

Sara Pfeiffer (1829–1913) skrev framför allt under pseudonymen Sylvia och blev mycket 

populär under detta namn.31 Hon gav ut ett femtontal romaner och publicerade ett stort antal 

kortare berättelser, bland annat i Svenska Familj-Journalen. Många av Pfeiffers verk återut-

gavs ett flertal gånger, senast på 1910-talet i olika billighetsutgåvor. Pfeiffer var kanske allra 

mest känd för sina historiska berättelser, varav vissa återutgavs under titeln Valda historiska 

romaner i sex band på 1880-talet. Ett par av hennes verk översattes, bland annat Aurora 

Trampe till danska 1868. 

Sara Pfeiffer är den författare i undersökningen som det har varit svårast att hitta bakgrunds-

information om. Litteraturen om henne sträcker sig tyvärr inte längre än till kortare artiklar i 

ett par uppslagsverk och att hon omnämnts i samband med storsäljande litteratur.32 

                                                                 
29 Runelid (1979), s. 20. 
30 [Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona], Redaktionen af Tidskrift för hemmet, ”En förteckning öfver 

svenska qvinnors skrifter (bibliografiskt försök af tvänne damer)”, i Tidskrift för hemmet 1873:6, s. 302. 
31 Andra pseudonymer var Peregrinus, Isidor Palm och Knut Winge. ”Sara Christina Wilhelmina Apollonia 

Pfeiffer, f. Schönbeck”, i Svenskt Porträtt-Galleri (Stockholm 1900), s. 133. 
32 Uppslagsverk som omnämner Pfeiffer är, förutom de redan nämnda i Nordisk familjebok (1888 och 1915): 

”Pfeiffer, Sara Christina Wilhelmina Apollonia”, i Svenska män och kvinnor (Stockholm 1937), ”Schönbeck, 

Sara”, i Anteckningar om svenska qvinnor (Stockholm 1864) och Svenskt Porträtt-Galleri. I en lista över 

storsäljande ”enklare underhållningslektyr, mest utan varken konstnärlig eller ideell syftning” av Karl-Erik 

Lundevall, Från åttital till nittital: om åttitalslitteraturen och Heidenstams debut och program (Stockholm 

1953), s. 151. 
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Texterna 

Hjältinnorna i de romaner som jag undersökt har ett gemensamt mål: att skapa ett gott äkten-

skap. De uppnår målet i slutet av böckerna, men först efter stora svårigheter och efter att ha 

genomgått en omfattande personlig utveckling: Alma måste bli en riktig kvinna för att kunna 

uppfostra sin make till en god man, Agnes Tell måste vända sina erotiska känslor från det 

olämpliga kärleksidealet till det rätta och Aurora Trampe måste lära sig att omfatta det ro-

mantiska äktenskapet som ideal. 

I det här avsnittet kommer jag att analysera mina tre huvudkällor var och en för sig, med fo-

kus på den utveckling som huvudpersonerna går igenom.33 Varje kapitel inleds med en kort 

presentation av romanen och ett referat av dess handling. Sidhänvisningar till respektive text 

kommer att ges i texten. 

Agnes Tell: en äktenskaps-historia 

Agnes Tell kom ut 1861 och är Rosa Carléns debutroman. Den översattes till tyska två år se-

nare, men har inte getts ut sedan dess. Romanens jagberättare Agnes är mycket medveten och 

reflekterande, och återger ofta sin omgivning med bitande sarkasmer. Handlingen kretsar 

kring hur den moderlösa, i början av berättelsen sextonåriga Agnes gifter sig och lever med 

sin fars norske vän Ole Björnstaad.34 Agnes älskar Ole, men mer som en far än som en make. 

Dessutom har hon svårt att glömma en tidigare kärlek, Fritz von Zellsings. Hon har avslagit 

Fritz frieri eftersom hon inte anser honom vara en värdig make, men attraheras fortfarande av 

honom. Oles och Agnes äktenskap försvåras också av Oles ogifta syster Otta, som bor till-

                                                                 
33 Även personer i huvudpersonernas närmaste omgivning utvecklas naturligtvis – främst deras makar. Jag 

kommer att koncentrera mig på huvudpersonernas (Agnes, Almas och Auroras) utveckling. 
34 Ole kallas ofta för den svenska varianten av sitt namn, Olof, av Agnes. Jag har valt att genomgående använda 

namnet Ole i uppsatsen. 
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sammans med paret på gården Norehjem utanför Kristiania. Otta hatar Agnes och gör sitt 

bästa för att förstöra äktenskapet. Hon får Agnes och Ole att flytta till Kristiania, där Agnes 

utvecklar sitt sinne för koketteri och njuter av att vara ung, vacker och beundrad. Ole vantrivs 

i sällskapslivet och flyttar snart tillbaka till Otta på Norehjem. Agnes stannar i Kristiania, där 

hon återupptar kontakten med Fritz, men efter ett svartsjukegräl med Ole flyttar även hon 

tillbaka till Norehjem. Dit kommer snart gäster, bland annat Fritz, som nu öppet förklarar sin 

kärlek till Agnes. Ole bevittnar en scen emellan dem och bestämmer sedan att han och Agnes 

ska skiljas. I detta kaos börjar Agnes plötsligt älska Ole lika starkt och passionerat som han 

älskar henne. Ole misstror henne och skickar hem henne till sin far för att kunna ta ut skils-

mässa. Till sist ångrar han sig dock, bryter med Otta och återförenas med Agnes i hennes fars 

hem. 

Det felaktiga erotiska objektet 

Pia Laskar skriver i Ett bidrag till heterosexualitetens historia att 1800-talets sexhandböcker 

kunde framställa äktenskapet som ett slags försvar mot den okontrollerade sexualiteten, och 

att äktenskapet beskrevs som ”kärlekens förnuftsmässiga form”.35 Detta ideal blir tydligt i 

Agnes Tell, där det största problemet i Agnes och Oles äktenskap är Agnes oförmåga att attra-

heras sexuellt av sin make och att hon i stället frestas av den dålige, erotiskt laddade Fritz. När 

konvenansäktenskapet som ideal ersattes av det romantiska kärleksäktenskapet så förväntades 

äktenskapet ”ingås på grund av känslor av själslig gemenskap och sexuell attraktion”, enligt 

Laskar.36 I Agnes Tell beskrivs farorna av att denna sexuella attraktion saknas. Agnes motstår 

frestelsen att ingå äktenskap med en dålig man, men kommer inte förrän i slutet av romanen 

att lära sig att rikta sina erotiska känslor mot den man som hennes förnuft fått henne att gifta 

sig med. 

Det är inte många av de betydelsefulla personerna i Agnes Tell som faktiskt är gifta, men alla 

är, har varit eller är på väg att bli involverade i någon form av äktenskapsliknande relation. 

Romanen reflekterar väldigt mycket kring det sociala spel som omgärdar äktenskapet: ”han-

deln” med giftasvuxna söner och döttrar, societetsbalerna och inte minst mäns uppvaktning av 

kvinnor. Där blir också det erotiska temat tydligt. Löjtnanten Even Björnstaad, brorson till 
                                                                 
35 Laskar, s. 70. 
36 Ibid., s. 73. 
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Agnes make Ole, illustrerar det samhälle som kräver att unga män av hans samhällsklass ska 

försöka vinna unga kvinnor. I hans uppvaktning av Agnes är egentligen hans mor Jakobina 

den mest aktiva och Evens roll beskrivs av Agnes som mer styrd av konvention än egentligt 

eget intresse. 

Jag måste göra den unga löjtnanten [Even] den rättvisan, att han vid afskedet betedde sig som en 

ung löjtnant bör göra. Han iklädde sig ett ganska rörande utseende, hans handtryckning var så 

öm, som man skäligt kunde fordra, och hans ögon gjorde sitt bästa, serdeles då man besinnar att 

han måste spara något för Margits räkning, hvars lilla figur jag såg skymta fram under alléens 

löfhvalf. (104 f.) 

Margit är kammarjungfru åt Oles syster Otta, och ”mycket frispråkig, mycket nyfiken, mycket 

kokett och mycket tillgänglig” (s. 75). Att hennes klassbakgrund omöjliggör någon offentlig 

relation med Even hindrar inte paret från att vara så pass öppna att Agnes (och läsaren) utan 

svårigheter identifierar förhållandet. Margits och Evens förhållande nämns endast skämtsamt 

och i förbifarten, och Agnes reflekterar aldrig särskilt mycket över det. Men det finns ytterli-

gare en man i Agnes Tell som på samma sätt som Even har en relation med en kvinna från en 

helt annan klass: Agnes första kärlek Fritz. Inför sig själv och sina läsare erkänner nämligen 

Agnes – något skamset – att det inte är Fritz tidigare kvinnoaffärer som gjort att hon inte vill 

gifta sig med honom, utan det faktum att han samtidigt som han uppvaktat Agnes ”börjat en 

kärlekshandel med en flicka af alltför låg bildningsgrad och samhällsställning, att hon ens 

sjelf kunde tänka på en laglig förbindelse” (s. 22). Det finns en tydlig, men aldrig riktigt ex-

plicit, klassaspekt i äktenskapshandeln i Agnes Tell. Even och Fritz uppvaktar Agnes, och hon 

attraheras av dem bägge. Ändå är ett äktenskap med någon av dem otänkbart för Agnes.37 Det 

de två männen har gemensamt är de öppna sexuella relationerna. De förknippas bägge med en 

okontrollerad sexualitet som illustreras av deras förhållanden med kvinnor ur ”fel” klass. 

Även om Fritz relation med en kvinna ur arbetarklassen gör att Agnes inte kan tänka sig ho-

nom som make så kan hon inte glömma honom som erotiskt objekt. Hon säger sig känna 

”hela vederstyggligheten af att ega detta minne” av Fritz (s. 154), och skräms av tanken på att 

inte kunna glömma honom: 

                                                                 
37 Vad gäller Even så beror detta delvis också på att han drar sig tillbaka till förmån för Ole, som är hans fars 

bror och som han hyser stor respekt för. 
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Är då den första känslan så oöfvervinnerlig? – frågade jag mig och vågade knappt lyssna till 

mitt beklämda hjertas svar. 

Jag stirrade in i den nyss så lifliga brasan. Den var nu förkolnad, endast flarn och aska. Men 

hastigt flammade det till. Tvänne glödande kol afkastade sin blågrå svepning och lyste emot mig 

med uttrycket af ett par välbekanta brinnande ögon. 

En sällsam rörelse genomfor hela min varelse. Jag vände mig bort med bäfvan, men åter dro-

gos mina blickar med oemotståndligt makt till de lysande punkterna, åter flammade de brin-

nande ögonen, men osäkert flämtande. Med en sista ansträngning glödde de upp, lifligare än 

någonsin, och slocknade. En vindstöt jagade i detsamma förbi fönstret och bortdog i fjerran med 

en sakta suck. 

”Hvarifrån kom denna helsning?” sade jag förfärad, steg upp samt tände den lilla kinesiska 

lampan. I dess varma röda sken blickade emot mig från trymåen ett par andra ögon, brinnande 

äfven de. Jag visste knappt om det var mina egna eller hvem den qvinna var, som ur spegel-

glaset från rummets bakgrund trädde emot mig, med armarne utsträckta liksom för att afvärja en 

fara, snöblek, endast med en skarpt markerad mörkröd fläck på kinden. (s. 134 f.) 

Glöden i de ögon som Agnes ser är en påminnelse om den passion som hon ser i Fritz ögon, 

och den varnande spegelbilden kan läsas som en bild av en Agnes som inte förmått avvärja 

Fritz inviter. Den mörkröda fläcken på kvinnans kind kan då antingen tolkas som samma 

”brinnande kinder” som Agnes alltid får när hon blir generad, särskilt när erotiken blir för 

påtaglig, eller som en antydan om vad de praktiska – och dödliga – följderna kan bli av att 

gifta sig med en sexuellt utsvävande man: mörkröda hudfläckar är utmärkande för det andra 

stadiet av syfilis (s. 110).38 Farorna med mäns utsvävande sexualitet, särskilt vad gäller be-

blandningen med kvinnor ur arbetarklassen och den därtill hörande risken för att medel- och 

överklasskvinnor utsattes för smitta, var ett levande hot i samtiden. Rädslan för att kvinnor 

barn i medel- och överklass skulle smittas av syfilis var bland annat ett argument för reg-

lementeringen av prostitution.39 

Den sexuellt åtråvärde Fritz är hela tiden den präktige Oles motbild i Agnes medvetande, och 

i kritiska skeden jämför hon de bägge männen. Fritz följer med genom äktenskapet som en 

påminnelse om riskerna med att välja fel man. Två gånger misstar sig Agnes när Fritz besöker 
                                                                 
38 Elias Wraak, ”Förord”, i Alphonse Daudet och Edmond de Goncourt, I smärtans riken (Malmö 2006), s. 7. 

Agnes brinnande kinder i samband med erotik finns också på s. 92, 148 och 272 f. 
39 Yvonne Svanström, Policing Public Women: the regulation of Prostitution in Stockholm 1812–1880 

(Stockholm 2000), s. 3. 
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henne och tror först att han är hennes far, en förväxling som visar Fritz roll som frestare – 

liksom den utbytbarhet som råder mellan romanens alla män. Vad som kan hända den kvinna 

som till skillnad från Agnes inte kommer över ett dåligt ideal understryks också av Agnes 

gamla barnjungfru Gertru, och Gertrus minnen av sin före detta friare herr Crèver. ”Så mycket 

var det att lita på den kammarjunkarn!”, säger Gertru om herr Crevèr, som till skillnad från 

Fritz ingalunda är kammarjunkare (s. 134). Gertru berättar om herr Crèver för Agnes för att 

visa likheterna mellan honom och Fritz. Även herr Crèver visade sig nämligen vara otrogen. 

Sensmoralen i historien är att vissa män inte är att lita på och måste undvikas. Men Gertru, 

som ju äldre hon blir talar mer och mer om herr Crèver, får också bli en sorglig bild av vad 

som händer den kvinna som inte kommer över en dålig man. Gertru har inte gjort den 

utveckling som Agnes kommer att gå igenom, och stannat kvar i kärleken till den ovärdige 

mannen.40 

När Agnes inleder relationen med Ole, som har fler likheter med en far än en älskare, så blir 

skillnaden mellan de två kärleksobjekten outhärdligt tydlig för henne. Fritz är en opålitlig 

slarver med vidlyftig sexualitet, men han är ändå en man som Agnes åtrår. I det trygga äkten-

skapet med Ole gör hon däremot allt hon kan för att undvika ett fysiskt närmande. Skillnaden 

mellan männen blir särskilt påtaglig vid deras medverkan i baler och dans, praktiskt taget det 

enda tillfälle då män och kvinnor ur den här samhällsklassen kom i fysisk kontakt med var-

andra, och en tydlig erotisk metafor i texten. Ole dansar aldrig i berättelsen, och när han är på 

bal tillsammans med Agnes så betraktar han henne svartsjukt från ett hörn av rummet (s. 250, 

272 och 276). Fritz, däremot, förknippas med dans redan från första stund. På bokens första 

sidor så hittar Agnes ett brev från honom, i ett nothäfte till den melodi som de dansat till när 

Agnes ”för första gången fick höra” att hon var ”en engel och litet derutöfver” (s. 3). 

Balscenerna speglar också Agnes motsägelsefulla känslor inför sin sexualitet. Hon beskriver 

sig själv på balerna som å ena sidan glädjerusig och smickrad, å andra sidan iakttagen och 

utsatt. I början av en bal, som utspelar sig under förlovningstiden, säger Agnes att ”[h]errarne 

höllo sig ännu i bakgrunden, men på ett förvirrande sätt hemsökande oss [balens damer] med 
                                                                 
40 Vilket skulle kunna relateras till Gertrus klassbakgrund. Tidigare forskning har visat hur det tidiga 1800-talets 

framväxande medelklass avgränsade sig mot lägre klasser genom självkontroll, Karin Johannisson, Medicinens 

öga: sjukdom, medicin och samhälle – historiska erfarenheter (Stockholm 1990), s. 133. Att jungfrun Gertru till 

skillnad från sin fröken Agnes inte förmår ta sig vidare från kärleken till en felaktig man kan ses som ett uttryck 

för detta. 
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sina lorgnerande blickar” (s. 123). På balerna under tiden i Kristiania blir Agnes också utsatt 

för den vanära som det innebar för en kvinna att inte vara tillräckligt avvisande mot (fel) män. 

Agnes bevistar de flesta baler utan Oles sällskap, och när de besöker en bal tillsammans så 

råkar de i gräl eftersom Agnes dansar med andra män och Ole blir svartsjuk. 

Jag bestormades af uppbjudningar, öfverhöljdes af komplimanger, döfvades af smicker. 

Och jag lät döfva mig. Föremål för min mans sorgset förebrående blick och för min svägers-

kas försåtliga leende, fann jag en njutning i att trotsa begge, lät mig hänföras af den svindlande 

dansen och lyssnade med en känsla af triumf till de täflande kavaljerernas i början blygsamma, 

sedan ömma och till slut djerfva hyllning. (s. 272.) 

Till slut tvingar Ole Agnes att lyssna på två män som pratar om henne som ”en retande va-

relse” och tar för givet att hon har förhållanden med både Even och Fritz (s. 274). Förnedrad 

ber Agnes om att få gå hem, men Ole vägrar, och Agnes bestämmer sig för att fortsätta dansa 

istället: ”Nå väl! – sade jag för mig sjelf – ske eder som J viljen!” (s. 275.) Sedan dansar hon 

tills hon är fullkomligt utmattad, då hon ser ”med afsky de föraktliga blickar” som förföljer 

henne (s. 275).  

När erotiken blir alltför påtaglig präglas Agnes känslor av förvirring, minnesförlust och van-

makt. På en bal dansar hon med Fritz så länge att Gertru säger att Fritz ”höll på att dansa ihjäl 

fröken” (s. 130). När de slutat är Fritz ansikte ”likblekt” och Agnes säger att: ”Hvad som vi-

dare tilldrog sig på balen i S... vet jag ej. Men att hela natten det likbleka ansigtet stod för 

mina ögon och de matta afskedsorden susade för mina öron, det minnes jag ännu i dag.” 

(s. 128.) Detta märks också på bröllopsnatten, när Oles krav på sin och Agnes sexuella före-

ning blir för stora för Agnes. Innan bröllopet så säger Agnes att: ”Jag bäfvade visserligen för 

hvarje dag, som förde närmare...”. Men ”[d]et var ju naturligt”, säger hon om sin rädsla 

(s. 163). På bröllopsdagen blir hon allt mer orolig och faller till slut ihop vid altaret: 

I festrummet, snart sagdt packadt af folk, är tyst som i grafven. Gästerne förefalla mig såsom 

skuggor, jag sjelf såsom en ande. Det blir allt mer och mer oredigt för mig. [---] Jag tycker att 

han, som står närmast min sida, darrar. Men sjelf står jag fast och uttalar mitt löfte med stadig 

röst. Men då ringen sättes på mitt finger, börjar mina knän vackla och då den heliga akten 

kommit derhän att presten yttrar med Fariseerna: ”Är det en man lofligt att skilja sig vid sin 

hustru för hvad orsak det vara må?” – då vilja de ej längre bära mig och jag neddignar på knä, 

innan ceremonien fordrade det... (s. 171.) 
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Agnes reaktioner under bröllopet behöver förstås inte enbart relateras till den förestående 

bröllopsnatten, utan kan också kopplas till hur ödesmättat äktenskapet var för kvinnor. Agnes 

är som om ”icke fullt vaken” under bröllopsdagen, men klarar sig igenom ceremonierna 

(s. 179). I sin brudkammare på kvällen är hon livrädd, och har inte förmått klä av sig innan 

Ole kommer in. 

”Agnes!” – Han kom till mig, han slöt mig till sin famn och jag trycktes ned bredvid honom på 

den snöhvita kanten. Han darrade, hans bröst häfdes, han sänkte med makt sina blickar ned i 

mina, – han talade afbrutet, men, kall som marmor, kände jag en öfvermensklig styrka och slet 

mig ur hans armar och stod snabb som tanken i andra ändan af rummet. (s. 187.) 

Ole har ingen förståelse för Agnes rädsla, och blir så arg att han först vill lämna brud-

kammaren. Han går med på att stanna efter att Agnes vädjat till honom, men han lägger sig på 

soffan. Agnes drömmer då ”[h]ulda drömmar” om att hon och Ole är i ”det tjusande Ah-

lambra”, men vaknar sedan, får se Ole i månskenet och tror att han dött under natten (s. 190). 

I förskräckelsen över Oles förmodade död släpper Agnes skräck inför den sexuella före-

ningen. Hon bekänner för Ole att hon – innan han kom in i brudkammaren – bränt ett gam-

malt brev från Fritz. Agnes har inte velat bekänna att hon haft kvar brevet, men har velat 

glömma Fritz helt nu när hon och Ole gift sig. Ole förlåter henne överseende, och frågar om 

han fortfarande ska behöva sova på soffan: 

”Åh, det var icke fråga derom nu, älskade Olof! Jag drömde, ser du…” 

”Och jag drömde’ – afbröt han leende – ’att jag bar min brud på mina armar och jag drömde 

att drömmen var en verklighet.” 

Jag svarade ej och han tycktes ej heller behöfva ett svar. 

Och snart var bruden försänkt tillbaka ned i Ahlambras mystiska salar. Och med dagningen 

sänkte sig nattens frid och gömde under sin dunkla slöja alla hågkomster från denna tid. 

(s. 195.) 

Så slutar alltså parets bröllopsnatt i harmoni och sexuell förening, en känsla som snart åter-

igen hotas av Agnes motsträviga känslor gentemot sin make. När Agnes dagdrömmer om Ole 

så har hon inte ”desamma oroliga feberaktiga drömmar […] om ett lysande lif med brokiga 

variationer, hänförande yrsel och berusande triumfer”, som hon drömde om med Fritz 

(s. 163). Inför livet med Ole hoppas hon istället på ”ett stilla hem” och ”det husliga lifvets 

lugna frid” (s. 163). Hennes oro inför fysisk kontakt med Ole har varit närvarande i relationen 

hela tiden, redan innan giftermålet. När Agnes inser att hon måste svara på Oles frieri, efter att 
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han vid flera tillfällen upprepat frågan, säger hon: ”En outsäglig ängslan kom öfver mig. Jag 

steg hastigt upp, ställde mig i dörren för att låta vinden svalka mina brinnande kinder, men det 

hjelpte ej. De stridiga sinnesrörelserne blefvo mig öfvermäktige och jag brast ut i flödande tå-

rar.” (s. 110.) Denna känsla verkar vara starkt förknippad med hennes motvilja mot ett sex-

uellt närmande till Ole. I äktenskapet håller hon hela tiden igen på sina känslor. Hon vägrar 

besvara Oles passionerade kärlek och försöker hålla förhållandet på en för henne trygg och 

vänskaplig nivå. Paret för långa diskussioner om kärlekens natur, vilket blir ett verkligt pro-

blem eftersom Ole hävdar passionens och kärlekens kraft, medan Agnes företräder en mer 

förnuftsstyrd kärlekssyn. Ole kritiserar Agnes för det som han anser är hennes brist på känsla, 

och eftersom Agnes hyser ett orubbligt sanningsideal gentemot sin make så föredrar hon att 

uthärda hans raseriutbrott framför att hyckla någon passion. Oles brist på kontroll över sina 

känslor gör att han företräder en position som är traditionellt kvinnlig.41 Ändå framställs han 

som ett mansideal i romanen – och så uppfattades han även i samtiden.42 Tidigare forskning 

har beskrivit den hetsige och överdrivet känslosamme mannen som en motbild till ideal-

mannen under denna period, något som inte stämmer med bilden i Agnes Tell.43 

Barnhustrun 

Agnes Tell är en roman fylld av mer eller mindre explicita och komplicerade, ofta triangulära 

begärsrelationer. Förhållandet mellan Agnes, Ole och fadern har incestuösa inslag, och kan 

                                                                 
41 Oles ”romaneska fordringar på kärlek” härrör dessutom från hans romanläsning (s. 63). Den ”felläsande 

hjältinnan” som blir överromantisk av (felaktig) romanläsning är annars en klassisk kvinnlig stereotyp: Åsa 

Arping, Den anspråksfulla blygsamheten: auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt (Eslöv 2002) 

s. 179 ff. och Lisbeth Larsson ”Den farliga romanen: läsaren, romanförfattaren och genren”, i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria: fadershuset: 1800-talet (Höganäs 1993), s. 320.  
42 [Eva Fryxell], Emund Gammal, ”Skymningsprat om ’Vår lektyr’”, i Tidskrift för hemmet, 1865:2, s. 93, där 

Agnes Tell rent av kritiseras för att Ole är för idealisk. Själv verkar Ole hävda att han kan kontrollera sina 

känslor, vilket kanske har med saken att göra (s. 150). 
43 Ingrid Holmquist, “Att göra livet till ett konstverk: Carl Gustaf von Brinkman, en manlig skönande i 

salongerna”, i Nordisk salonkultur (Odense 1998), s. 263 f. och David Tjeder, The Power of Character: middle-

class masculinities 1800–1900 (Stockholm 2003), särskilt s. 39 ff. Maria Löfgren beskriver i Emancipationens 

gränser: Emilie Flygare-Carléns 1840-talsromaner och kvinnans ställning (Eslöv 2003) den känslosamme 

mannen som ett alternativ till det rådande idealet, men fastslår samtidigt att denne alternative man i längden visar 

sig vara ett negativt val för hjältinnorna i hennes undersökning, s. 40 ff. 
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beskrivas med Eve Kosofsky Sedgwicks begrepp begärstriangel. Agnes blir då ett hetero-

sexuellt alibi som legitimiserar relationen mellan Ole och fadern.44 

Ole och Agnes far är gamla vänner som nästan verkar ha avgjort äktenskapet redan innan 

Agnes och Ole träffats. Agnes far ger intryck av att låta Agnes bestämma själv, ”[d]u ger mig 

ditt förtroende när tid blir”, säger han när Agnes mottagit en biljett från Fritz, innan varken 

Ole eller resan till Norge varit på tal (s. 4). Men frågan är hur mycket handlingsfrihet Agnes 

egentligen har gentemot faderns vilja? När Ole antyder ett frieri till henne första gången, så 

nekar Agnes och verkar (eller låtsas?) inte förstå vad han menar. Ole förargas och undviker 

henne sedan en tid, och Agnes säger att ”[o]tvifvelaktigt märkte äfven min far detta, ty jag var 

icke i något honom till lags” (s. 87). Först efter att fadern och Ole varit på en gemensam resa 

in till Kristiania så ändrar de sinnesstämning, och det blir nu uppenbart att de har diskuterat 

Agnes sinsemellan. Även när fadern tror att Agnes är förälskad i Even så säger Agnes att han 

verkar ”missnöjd” (s. 81). Agnes håller på sin frihet, och säger inte ja till Ole förrän hon tänkt 

över saken noga. Men när hon gör det vinner hon också faderns gillande, och hennes lycka, 

”hur stor den än var”, kan ändå ”knappt täfla med” faderns (s. 144). Agnes har ”intet ange-

nämare minne” av sin far än från förlovningsdagen, och när han vill lämna det nyförlovade 

paret i fred så ber Agnes honom stanna ”för att deltaga i vår stilla glädje” (s. 145). På bröl-

lopet är han ”kanske lyckligast af oss tre” (s. 179). 

Ole verkar dessutom begära Agnes främst genom fadern, som han innan och under 

förlovningstiden studerar, bedömer och godkänner Agnes tillsammans med. Ett av Agnes 

främsta företräden hos Ole verkar vara att hon är så lik sin fars begärsobjekt: sin mor. När Ole 

och Agnes precis träffats så ser han på Agnes som om hon vore ”tolf år eller något derunder”, 

och säger:  

”Bara mamma! – upp i dagen sin mor!” – och slöt efter en stund godhetsfullt: ”Fick vi någon 

hvila?” 

”Agnes!” ropade härvid min far, som i rummet bredvid låg utsträckt beqvämt på soffan. 

”Agnes! kom hit och låt mig se på dig.” 

                                                                 
44 Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (1985; New York 

1992). Förutom med Fritz så är Agnes och Ole också involverade i triangulära förhållanden med Oles syster Otta 

och hans brorson Even. Relationen mellan Otta, Agnes och Ole kommer att behandlas närmare nedan, i kapitlet 

”Den oundvikliga heterosexualiteten”, där även Sedgwicks begrepp diskuteras närmare. 
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Men min värd, som tycktes finna sig mer och mer road utaf min person, förklarade att han 

sjelf ville se på mig, tog särskildt mitt lillfinger i skärskådande och upplyfte det med en viss akt-

samhet, i det han förklarade att det var det minsta finger och den kostligaste lilla flicka, han nå-

gonsin sett. Då min far ännu en gång förnyade sin önskan att se mig, nöp han mig, alltid med 

samma aktsamhet, i örat och yttrade i stigande förtrolighet: ”att det var ingenting att se på.” 

(s. 38 f.) 

När Ole under förlovningstiden anklagar Agnes för att vara rädd för honom, så ursäktar hon 

sin ovilja för fysisk närhet med att säga: ”jag är kanske något barnslig – jag är så ung...” 

(s. 157). Ole, som annars alltid kallar Agnes för barn, vill för en gångs skull inte medge att 

Agnes är barnslig, men uppmanar henne ändå att se honom som en fadersgestalt: ”Tala ej om 

din ungdom; du kan gerna yttra dig öppet, Agnes! Betrakta mig icke såsom älskare, utan som 

din vän, din far eller helst som om du skulle tala med dig sjelf.”  (s. 158.) Men problemet för 

Agnes verkar vara just att hon ser Ole som en far mer än en älskare – föga förvånande kanske 

eftersom det också är så han själv framställer sig. Agnes känslor för Fritz hade kanske inte 

varit så farliga om Ole nöjt sig med den roll Agnes tilldelar honom som trygg fadersgestalt – 

men detta förmår han inte. Under förlovningen så önskar Agnes att Ole, ”den man, som eljest 

var den bäste och klokaste af män”, kunde ha ”den klokheten att något stäfja sina fordringar 

på en känsla, som aldrig vinnes genom fordrande enträgenhet” (s. 155). Trots att Ole 

uppvaktar Agnes genom att behandla henne som ett barn, genomgående kallar henne för ”mitt 

barn” i boken och är tydligt involverad med Agnes far, så kräver han att behandlas som make 

– inte som en asexuell fadersgestalt. 

Ole är inte ensam om att behandla Agnes som ett barn, det är ett genomgående drag hos de 

flesta män i romanen: Ole, Fritz, Agnes far och hennes fosterbror Erik. I början tar Agnes 

Oles behandling av henne som en intäkt för att han inte älskar henne: ”Han behandlade mig ju 

som ett barn, mindre än ett barn, och det bemödade han sig till och med att uppenbart visa”, 

säger hon, som ett bevis på att han inte alls – som skvallret säger – kommer att fria till henne 

(s. 81). Men det verkar vara just Agnes förmenta barnslighet som Ole faller för. Han åter-

kommer ständigt till den, och som nämnts ovan så använder Agnes sin barnslighet som ursäkt 

när han är missnöjd med henne. Agnes roll som barn verkar alltså dra männen till henne, 

samtidigt som de ofta kritiserar den. I läsarens ögon blir Agnes barnslighet också ironisk, 

eftersom det är uppenbart att hon inte alls är så ovetande och naiv som männen vill få henne 

till. Detta märks tydligt när Agnes far och hennes fosterbror vill varna henne för Fritz (s. 23 
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och 136 ff.). Deras omtanke blir löjlig eftersom de har tagit för givet att Agnes är för ung och 

oerfaren för att känna till Fritz kvinnoaffärer: något som i själva verket är anledningen till att 

hon ger honom korgen. Frågan är varför det är så viktigt för männen i Agnes Tell att Agnes är 

ett barn? Kanske kommer Fritz närmast sanningen, när han försöker beveka Agnes avslag på 

hans frieri: 

”Låt mig åtminstone änn’ en gång säga er denna sanning, som så ofta framkallat ett leende öfver 

edra läppar: Agnes! ni är ett barn!” 

”Gerna, kammarjunkare Zellsings! Det har ni tusende gånger sagt.” 

”Och jag vill lika ofta upprepa det; ty deri ligger mitt lifs förhoppningar.” (s. 11.) 

Att vidhålla Agnes barnslighet, trots allt som talar däremot, är ett sätt för männen att bort-

förklara allt de inte kan acceptera hos henne. Barnsligheten har också att göra med de patriar-

kala band som verkar hålla Agnes i ett järngrepp. Genom att insistera på Agnes barnslighet så 

kan männen i berättelsen göra henne till någonting de utbyter mellan varandra, en vara i deras 

inbördes relationer. Gayle Rubin har i den klassiska essän ”The Traffic in Women” beskrivit 

hur patriarkala samhällen bygger på att relationer mellan män befästs av ett utbyte av kvinnor. 

Detta system bygger på en obligatorisk heterosexualitet och stärker mäns relationer till var-

andra samtidigt som det underordnar kvinnor.45 Ambivalensen i Agnes kärlek till Ole, och 

hennes envisa vägran att säga ja till hans frieri innan hon är säker på att han är den rätta, kan 

ses som ett motstånd mot männens handel med henne. 46 Agnes ovilja att delta i handeln män-

nen emellan illustreras till exempel av hennes vägran att ge Ole sin ring ”att hänga och pingla 

bland alla de der förskräckliga berlockerna” på den guldkedja som han alltid bär på sig, och 

som tidigare fått symbolisera hans materiella välstånd (s. 86). Att Agnes till slut går med på 

äktenskapet och i slutet av romanen upplever det som lyckligt kan läsas på flera sätt. När 

Agnes (på de allra sista sidorna av romanen) uppnår det goda och sexuellt ömsesidiga äkten-

skapet tillsammans med sin make så kan det ses som en nödvändig resignation inför förtryck-

ande normer, men även som att hon har internaliserat det omgivande samhällets syn på sina 

plikter som hustru och nu omfattar dem själv. En tredje tolkning är att Agnes nått målet för 

                                                                 
45 Gayle Rubin, ”The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex”, i Toward an anthropology of 

women (New York 1975). 
46 Även kvinnorna i romanen spelar med i denna handel, men inte lika tydligt. Jakobina tycker att Agnes är ett 

bra parti för hennes son Even, och tillsammans med Otta diskuterar hon Agnes för- och nackdelar som hustru, 

något som Agnes reagerar mycket starkt emot (s. 80). 
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sitt projekt genom att omforma sitt äktenskap, och lyckats göra det från början otillfreds-

ställande äktenskapet med Ole lyckligt. 

Erotikens utbrott – Agnes blir vuxen 

Männen i berättelsen är alltså noga med att göra Agnes så barnslig som möjligt, men sam-

tidigt står barnsligheten i vägen för Oles och Agnes lyckliga äktenskap. Innan Agnes kan 

uppnå det goda äktenskapet så måste hon upphöra att vara den barnhustru som männen i be-

rättelsen vill ha henne till, och bli Oles riktiga hustru. För att hon ska kunna genomgå denna 

utveckling måste hon föra över sina erotiska känslor från barndomens felaktiga objekt, Fritz, 

till den vuxna kvinnans korrekta objekt, maken Ole, så att makarna kan förenas såväl sexuellt 

som känslomässigt. I slutet av berättelsen så stegras konflikten mellan barnet Agnes som fort-

farande åtrår Fritz, och den vuxna Agnes som inser hur farlig han är. Det är talande att Fritz 

nu – från att i början ha lagt alla sina förhoppningar i Agnes barnslighet – ber henne att ”ej 

längre [vara] ett barn” (s. 300 f.). Detta sker i slutet av romanen, när Fritz tror sig ha vunnit 

Agnes hjärta och vill rymma med henne. Hans närmanden övergår till oförställd åtrå, och 

Agnes säger: ”Jag hade skådat randen af det farliga haf, der jag, ännu på afstånd, trott pas-

sionernas vindar leka så berusande; och jag hade funnit dem förgiftade.” (s. 305.) När Fritz 

frångår sin roll som elegant salongsbeundrare och visar sin passion blir Agnes skräckslagen – 

och hennes illusioner om Fritz som ett lockande erotiskt objekt försvinner. 

Jag ville svara, men tungan var bunden af skräck. Hans mörka öga uppslök mig i sina förtärande 

flammor. I det han nalkades mig, slog han sin arm om mitt lif med vild styrka och fortsatte med 

otyglad häftighet: ”Ja, tjusande varelse, min är du, och min skall du blifva. Mig skall du tillhöra 

och mig skall du följa, följa till en början undan verldens vredgade blickar, till kärlekens hem-

land, der luften dallrar lik en skälfvande brud och jorden är klädd i evig bröllopsskrud. Der skall 

du, rusad af min kärlek, hviska svaren på mina böner.” 

Min kraft var förgäfves använd. Jag förmådde ej slita mig ur hans famn. Det skimrade för 

mina ögon och en hittills återhållen kyss glödde på min af vanmäktigt motstånd purprade kind. 

(s. 301.) 

Den passionerade scenen avbryts av att Ole kommer in i rummet och ”en mörk skugga” faller 

emellan Agnes och Fritz (s. 301). Ole övertar bokstavligen Fritz plats som Agnes erotiska 

objekt, vilket gör att Agnes kan bli en vuxen kvinna och hustru. Hon säger: ”Min känsla var ej 

längre det gömda fröet, som osynligt gror i jordens mull, var icke längre det omedvetna bar-
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net, som hemtar sin näring vid moderns bröst. Kärlekens frö hade slagit rot i full blomma, 

barnet hade växt ut till mandom.” (s. 305.) 

Ole misstror först Agnes nya passion, förebrår henne för Fritz närmanden och tvingar fram en 

skilsmässa. Men när de väl kommit ifrån varandra så kan han inte ”motstå sanningens ljus” 

och de återförenas hos Agnes far (s. 329). Som vuxna makar kan de mötas i ett ömsesidigt 

äktenskap, och Oles ”första, ljufva, stolta ord” när de träffar varandra igen är: ”Min kärleks 

maka, ej blott min kärleks barn!” (s. 329.) 

Alma eller De moderna äktenskapen 

Alma eller De moderna äktenskapen publicerades första gången 1860. Den återutgavs redan 

året därpå, och omarbetades sedan för en ny upplaga som gavs ut 1893, 1912 och nu senast 

2004, i en elektronisk version. I Alma så gifter sig den stolta och förmögna änkan Alma Stern 

med sin kusin, greve Ivar Ridderhjerta. Alma älskar Ivar, men är fullt medveten om att han 

älskar sin andra kusin, Constance, som han har växt upp tillsammans med. Ivar är – liksom 

Constance – utfattig, och friar till Alma på uppmaning av sin mor som inte kan tänka sig att 

leva under sitt stånd. Constance bestämmer sig för att hämnas sin svikna kärlek genom att 

alltid behålla Ivars hjärta, oavsett hans giftermål. Själv gifter hon sig med en rik, äldre man, 

baron Gustaf Stjernburg. Alma känner till Ivars förälskelse i Constance, men efter att ha fått 

honom att lova att han inte kommer att återuppta förbindelsen med henne så föreslår hon ett 

äktenskap byggt på aktning och vänskap. Alma hoppas kunna lära Ivar att älska henne genom 

sin godhet, men hon misslyckas och Ivar återupptar kontakten med Constance. Alma försöker 

först vinna honom genom stolt fördragsamhet, men efter ett samtal med sin före detta lärare, 

magister Rehn, så inser hon att hennes eget beteende står i vägen för Ivars kärlek. Istället 

börjar hon anstränga sig för att behandla honom (och Constance) med vänlighet och värme. 

Allt eftersom tiden går så inser Ivar mer och mer vilken god hustru Alma är. Constance allt 

ivrigare försök att ställa Alma i dålig dager gör dessutom att han förstår att Constance inte är 

den ängel han tidigare trott. I slutscenen så förenas Ivar och Alma i kärlek, medan Constance 

istället konfronteras med sin otrohet av sin make. 
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Mannen som reformprojekt 

Gunlög Kolbe menar att Schwartz i sin skönlitteratur skapar utrymme för viss förhandling 

kring det komplementära könsidealet.47 I Alma pågår ett omfattade förhandlande kring 

hustruns roll i äktenskapet, genom den utveckling som huvudpersonen genomgår. Alma gör 

en medveten personlighetsförändring för att bli en god hustru, en förändring genom vilken 

hon skapar sig själv som kvinna. Hennes utveckling går ut på att iscensätta sig själv som en 

kvinna enligt det komplementära könsidealet, och därigenom reformera sin make så att de 

tillsammans kan uppnå det goda äktenskapet. 

Ivar är nämligen inte någon drömmake i början av berättelsen, något som både läsaren och 

Alma blir medvetna om tidigt. Han jämförs med Artúr Görgey, en ungersk överbefälhavare i 

upproret 1848, som först hyllades som en hjälte men senare anklagades för förräderi.48 Alma 

säger: ”Liksom Arthur Görgeys vackra och djupsinniga ansigte endast var en mask, bakom 

hvilken en dålig och svekfull karakter gömde sig, lika väl kan Ivars ädla och intelligenta 

utseende endast dölja ett dåligt hjerta och en svag karakter.” (s. 21 f.) Alma är säker på att 

Ivar innerst inne är en god man, men vet att han behöver reformeras. Detta kommer fram i 

hennes samtal med magister Rehn, som inte bara är hennes gamle lärare utan också en nära 

vän. Almas föräldrar är döda, hon är nyss inflyttad till Stockholm och har inga nära vänner 

utom magister Rehn. De enda släktingar hon har i staden är Ivars familj, vilka försöker 

komma åt hennes förmögenhet genom giftermålet med Ivar. Magister Rehn är alltså den enda 

person hon kan lita på. Han är också den som tar ned henne på jorden, och som talar cyniskt 

förnuft när hon är för idealistisk. När Alma förklarar för Rehn varför hon förlovat sig med 

Ivar så utgår han ifrån att Alma varit ”bedårad”, något som hon förnekar (s. 43). Hon medger 

dock att hon älskar Ivar, och därför tror honom om gott. Det blir aldrig riktigt klart för läsaren 

i vilken mån Alma låter sig luras av sin kärlek. Detta gör att den inte enbart framstår som en 

positiv kraft, utan även kan läsas som en passion som bedrar henne.49 Alma hävdar först att 

hon ingått förlovningen av helt osjälviska orsaker, och säger att hon ”endast haft för ögonen” 

hur hon "skulle kunna vara honom nyttig, eller bidraga till hans lycka”, men säger också att: 

                                                                 
47 Kolbe (2001), s. 215 f. 
48 Görgey rentvåddes senare, men först efter publiceringen av Alma. 
49 Jfr Löfgren, som beskrivit hur kärleken fungerar som en destruktiv kraft i Emilie Flygare-Carléns 1840-

talsromaner, s. 33. I mina källor är detta mycket marginellt. Kärleken beskrivs huvudsakligen som utvecklande 

och positiv. 
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”Kanske skall min lön till slut blifva att älskas af den man, för hvilken jag nu uppoffrar mig.” 

(s. 44.) Almas projekt går alltså inte bara ut på att leva för Ivars lycka, men inte heller bara på 

att få honom förälskad. Hon vill dessutom göra honom till en god man: ”Jag vill bjuda till att 

genom min trofasthet, min samvetsgrannhet och mina ifriga bemödanden, att rätt uppfylla 

mina pligter, ingifva honom aktning samt förmå honom erkänna, att det finnes något annat 

och bättre, som är värdt vår kärlek och beundran, än kroppslig fägring.” (s. 46.) Genom sin 

egen godhet vill Alma få Ivar att älska henne och utvecklas till en god man och make. 

En riktig kvinna? 

Alma är en berättelse om hur ett gott äktenskap kan skapas trots en dålig make – om bara 

hustrun är den rätta. Berättelsen avslutas med orden: 

Och nu farväl min läsare. Om du af min berättelse vill draga någon sens moral, så skulle den 

kunna innefattas deri: att en ädel qvinna, som ledes af en ren och upphöjd kärlek, förmår göra 

ett äktenskap, om det äfven å mannens sida är ingånget af egennytta, till hvad det bör vara: en 

välsignelse på jorden. (s. 125.) 

Att Ivar inte är någon god make kan alltså kompenseras av att Alma blir en tillräckligt god 

hustru. Det är det som i början av berättelsen står i vägen för Almas reformprojekt: för att 

göra Ivar till den perfekte maken måste hon själv bli en perfekt hustru. Till skillnad från de 

andra huvudpersonerna i min undersökning så är Alma änka, vilket innebär att hon är myndig. 

Eftersom hon dessutom är förmögen befinner hon sig i en betydligt mer oberoende ställning 

än de andra kvinnliga huvudpersonerna i materialet. Kanske kan detta till viss del förklara den 

självständighet som hon visar och som i början av romanen hindrar hennes kvinnlighet. Första 

gången Alma beskrivs i berättelsen så gör hon entré på en bal: 

Hon […] bar sitt hufvud något för högt, hvilken ställning, tillika med det skarpt markerade an-

sigtet, den krokiga näsan, de stora, utstående blå ögonen, den höga pannan och det tillbaka-

strukna, ljuslockiga håret, gaf henne en viss likhet med porträtter af drottning Christina af 

Sverige. Hela hennes entrée påminte om en drottning [...]. Hennes profil var kunglig, men 

alldeles icke vacker. Ansigtsuttrycket och draget omkring munnen hade något så stolt, att det 

blef nästan frånstötande [...]. (s. 15.) 

Genom den stolthet som gör henne ”nästan frånstötande” så intar Alma fel position i äkten-

skapet med Ivar. Jämförelsen med den könsöverskridande drottning Kristina är knappast en 
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komplimang till hennes egenskaper som hustru. Genom sitt agerande tar Alma i stället tidigt 

på sig rollen som make i äktenskapet med Ivar. När Ivar söker upp Alma för att få ett svar på 

sitt frieri (som skett i ett brev) så tystar hon honom innan han hunnit förklara sig, och säger: 

”Tyst och hör mig. Innan jag svarar dig på ditt frieri, så böra vi klart veta hvad vi äro för 

hvarandra.” (s. 37.) Hon förebrår honom sedan häftigt för att han hycklat kärlek till henne 

trots att han är förälskad i Constance, och kallar det för ”ett ovärdigt skrymteri” (s. 38). Till-

intetgjord av sin egen uselhet så försöker Ivar lämna Alma, men hon hindrar honom. Genom 

att genomskåda och bryta ned Ivars mansroll som den uppsökande, så kan Alma nu ta över 

den manliga rollen som friare och tvärt emot alla gängse konventioner erbjuda honom äkten-

skap. Samtidigt är hon noga med att få deras förhållande att verka jämställt. Hon medger att 

hon älskat Ivar, men säger att hans bedrägeri dödat hennes känsla eftersom hon nu inte längre 

kan akta honom. Just därför kan de ingå ett kamratliknande äktenskap: ”Den ena ger icke 

mera än hon får; spelet är lika.” (s. 40.) Orden är långt ifrån sanna, eftersom Alma inte bara 

fått ett moraliskt övertag över Ivar, utan även har ett ekonomiskt. Orsaken till att Ivar vill gifta 

sig med henne är ju att han är fattig och hon rik, och Alma säger sig vara villig att genom 

äktenskapet ”rädda” Ivar från fattigdom eftersom han är den siste manlige representanten av 

deras gemensamma namn (s. 40).50 Äktenskapet är alltså i detta hänseende en uppoffring från 

Almas sida. 

Almas okvinnlighet är inte enbart en negativ egenskap. Den skiljer henne från den dåliga 

kvinnan, Constance, och från en annan urartad kvinnotyp, de som magister Rehn kallar ”dessa 

kärlekspjunkande och svaga qvinnor, som utgjuta sig i en evig klagan öfver det öde, de sjelfva 

skapat sig, och som sluta med att få lungsot, tvinsot eller någon annan sot” (s. 50). Men det 

komplementära könsidealet kräver ett äktenskap bestående av en man och en kvinna med 

fundamentalt olika känslor och uppgifter. Ivar kan inte älska Alma förrän hon intagit sin 

hustruroll och därmed låter Ivar bli make. Detta speglas av hans känslor av underlägsenhet. 

När makarna grälar om Almas inblandning i att Constance blivit sjuk (något som Alma 

naturligtvis är oskyldig till) så säger de: 

– Ivar, du glömmer till hvem du nu talar, utropade Alma och reste sig upp i sin fulla längd, 

– Visst icke. Jag talar till den rika grefvinnan Stern, som genom att blifva min hustru gjort 

mig till sin eviga gäldenär, och som anser mig stå i så stor skuld hos sig, att hon icke vill er-

känna det jag, såsom hennes man, eger några rättigheter öfver henne. Ni är nu min hustru, gref-
                                                                 
50 I Almas fall hennes flicknamn. 
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vinna, och så framt ni icke anser mig för er slaf, så hoppas jag ni sjelf förstår, att jag vill och 

skall hafva förklaring öfver ert uppträdande. (s. 74.) 

Ivars mindervärdeskomplex underblåses av hans mor, som efter uppträdet säger att Alma be-

handlar honom ”ordentligt som en skolpojke” och frågar om han är Almas make eller ”slaf” 

(s. 75). 

Alma förstår först inte varför hon misslyckas med sitt reformeringsprojekt. Hon förlåter alla 

Ivars förvillelser, och är i den meningen ett kvinnoideal. Men Almas feminina egenskaper på 

detta område är alltför överdrivna för att passera som ”naturlig” kvinnlighet, och parade med 

hennes i andra sammanhang manliga personlighet så tydliggör de bara än mer hennes miss-

lyckande i att inta hustrurollen. Enligt Judith Butler så skapas kön performativt. Även om det 

är omöjligt att komma undan det subjektsskapande görandet av kön så finns det ett ständigt 

utrymme för små variationer i repeterandet.51 Det är just detta som Alma ger prov på i den 

blandning av överdriven femininitet och manlighet som hon visar i början av texten. Hon gör 

kön ”fel”, vilket blir en tydlig skevhet i textens berättelse om Alma som den goda hustrun.  

Det blir magister Rehn som förklarar för Alma varför Constance fortsätter vinna Ivars hjärta, 

trots att Alma är henne överlägsen i allt utom skönhet: 

Ni har visat er ädelmodig, det är sannt, men på ett sätt, som förödmjukat. Tro mig, genom ett 

dylikt ädelmod vinnes intet hjerta. Ni har varit drottning då ni bort vara engel. Ni skall icke ut-

föra en ädelmodig handling och sedan utropa: Ser ni hvad jag gjort; utan ni skall göra det på ett 

sätt som säger: jag har förlåtit och glömt. (s. 79 f.) 

Almas uppgift är inte bara att reformera Ivar utan även att reformera sig själv i enlighet med 

det borgerliga kvinnoidealet: en ängel som förlåter och glömmer. Efter att ha förstått detta 

ändrar hon sin taktik gentemot Ivar. Hon uppmanar honom att glömma att det är hennes rike-

dom som försörjer honom och säger att han har missuppfattat hennes karaktär. Om Ivar för-

söker lära känna henne kommer han att se henne ”såsom en redlig och uppriktig vän”, även 

om han inte vill se henne som sin hustru (s. 83). Alma säger också att Ivar är i sin fulla rättig-

het att klandra henne om han vill, ”och jag skall aldrig anse dig obefogad dertill” (s. 84). Men 

Ivar misstror henne och säger att hon ”är allt för sjelfständig att någonsin kunna finna dig i en 

hustrus undergifna rôle”. Alma svarar: 
                                                                 
51 Butler, s. 42 ff., 183–193 och 198 ff. 
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– Åter misstager du dig. Jag är stolt, det är sannt. Jag är icke heller af naturen undergifven eller 

ödmjuk. Jag älskar friheten och har en afgjord sjelfständighet i tankar och känslor; men äfven ett 

högt begrepp om mina pligter emot andra. Det är just stolta och sjelfständiga qvinnor, som, då 

de älska, blifva undergifna hustrur, emedan kärleken hos dem icke är en nyck, utan något all-

varligt. De skulle icke kunna älska den man de förnedrade till att vara deras slaf. (s. 84 f.) 

Alma försäkrar att hennes stolthet inte står i vägen för hennes goda egenskaper som hustru 

och kvinna, och omförhandlar därmed hur kvinnligheten ska se ut. Hon skapar plats inom 

idealet för den del av hennes personlighet som är viktig för henne, och hävdar att hennes 

stolthet – tvärt emot vad Ivar tror – gör henne till en bättre hustru. Hon skapar alltså en 

kvinnoroll där hon kan vara en god hustru samtidigt som hon behåller sin stolthet. Men hon 

öppnar också för en förändring i sitt beteende och säger: ”Kanske har äfven jag hittills gjort 

för litet för att söka närma mig dig. Jag vill rätta detta, och går du mig till mötes, så skall jag 

göra vägen kort för dig.” (s. 86.) 

En viktig nyckelscen, som markerar den kommande vändningen i Ivars känslor, är när paret 

en kort tid senare är ute på en ridtur i sällskap med bland annat Constance och hennes make 

Gustaf. Constance häst hoppar över ett litet barn, som kommit i vägen för sällskapet. Barnet 

skadas inte, men svimmar av. Constance, som brister i alla känslor utom i svartsjukan och 

hatet mot Alma och Ivar, struntar i barnet och rider vidare; men Alma stannar, ser efter barnet 

och tar med det hem för att kunna vårda det. Ivar ser nu för första gången sin hustru gråta, och 

imponeras av hennes godhet och känslosamhet. Han väljer också att följa Alma med barnet 

hellre än att fortsätta ritten med Constance. Alma tackar honom, och ”aldrig hade Almas röst 

haft ett så mildt, nästan ömt uttryck” (s. 96). Efter händelsen tar hon hand om barnet och dess 

syster, och bekostar deras uppfostran. Hon får här visa prov på kvinnligt omhändertagande, 

och mer specifikt på moderlighet. Gunlög Kolbe kallar moderskapet för ”ett grundfundament” 

i rådgivningslitteraturens konstruktion av kvinnlighet.52 Det är genom denna plötsligt uttryckta 

moderlighet som Ivar inser att Alma inte är så känslokall som han tidigare trott. När han dess-

utom råkar få höra ett samtal där Alma förklarar för Gustaf hur mycket hon älskar Ivar, så 

inser Ivar att Alma är ”en engel, sammansatt af högsinthet och ädelmod” (s. 121). Eftersom 

Constances hat mot Alma blivit allt mer desperat har Ivar också fått sitt gamla ideal krossat, 

och kan därför äntligen älska sin hustru. 

                                                                 
52 Kolbe (2001), s. 199. 
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– Det är omöjligt, Alma, att icke älska den man så af hela sin själ måste beundra, som dig. Du 

är, hvad jag en gång drömde att Constance var. I dig har jag återfunnit denna förening af höga 

och ädla själsgåfvor, hvarförutan jag aldrig skulle kunna älska en qvinna. Min ungdoms ideal 

har störtat, och du har intagit dess ställe. Kan du glömma och förlåta det framfarna? (s. 123 f.) 

I sin undersökning av hur svenska kvinnor läser veckotidningar, En annan historia, skriver 

Lisbeth Larsson att ”[d]en kvinnliga triviallitteraturen handlar om kvinnans kraft. Om ask-

ungens seger.”53 I likhet med Janice Radways klassiska studie Reading the Romance så menar 

Larsson att kvinnor som läser romantisk populärlitteratur identifierar sig med hjältinnan. När 

hjältinnan vinner mannens kärlek genom traditionella kvinnliga dygder (till exempel om-

vårdnad och moderlighet) så läses det som en kvinnlig triumf, som både innehåller kritik av 

läsarinnans vardag och en möjlighet för henne att identifiera sig med segern.54 Det finns en 

uppenbar motsvarighet i Almas funktion för en tänkt läsare.55 För en kvinna i ett olyckligt 

äktenskap – eller en som oroar sig för ett kommande olyckligt äktenskap – måste Ivars ord ha 

kunnat fungera som en fantasi om möjligheten att skapa ett gott äktenskap trots en dålig 

make. Makten (och därmed även ansvaret) läggs helt i händerna på hustrun, som genom tåla-

mod och godhet kan vinna mannens beundran och kärlek. 

Både kvinnors och mäns utveckling för att bli goda människor och i slutändan belönas med 

ett gott äktenskap är ett återkommande motiv i Schwartz författarskap.56 Maivor Lindholm-

Olausson skriver om Alma att ett av berättelsens huvudteman är att det goda belönas och det 

onda straffar sig, och menar att ”[d]et goda personifieras i Almas gestalt”.57 Att det onda straf-

far sig stämmer dock bara om man fokuserar Alma och hennes motsats, Constance. Varken 

Ivar eller hans elaka mor straffas i berättelsen, Ivar uppnår ju tvärtom det goda äktenskapet 

tillsammans med Alma. Jag vill också hävda att synen på Alma som godheten personifierad är 
                                                                 
53 Larsson, En annan historia: om kvinnors läsning och svensk veckopress (Stockholm/Stehag 1989) s. 260. 
54 Ibid., s. 257 f. 
55 Kolbe har gjort en närmare jämförelse mellan Janice Radways teori om kärleksromaner och Schwartz 

produktion. Kolbe (2001), s. 225–232. Se även Kolbes artikel ”Marie Sophie Schwartz roman Mannen av börd 

och kvinnan av folket: en populärroman från 1850-talet”, i Det glömda 1800-talet: några populära genrer inom 

svensk prosa och dramatik (Karlstad 1993). 
56 Det finns även i t.ex. Ellen eller Ett år: en teckning efter naturen (Stockholm 1860) och Mannen af börd och 

qvinnan af folket: en teckning ur verkligheten (Göteborg 1858). Kolbe påpekar samma motiv i romanen Arbetet 

adlar mannen, Kolbe (2001), s. 188. 
57 Lindholm-Olausson, s. 50. 
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mycket förenklad. Det är viktigt att notera att Almas väg till det goda äktenskapet inte bara 

går genom hennes egen utveckling och hennes reformering av Ivar, utan att Alma gör en 

medveten förändring av sitt beteende. De andra hjältinnorna i min uppsats förändras genom 

sina erfarenheter, och i slutet av romanerna ges läsaren intrycket att de uppnått ett slutgiltigt 

stadium av sin utveckling och blivit mogna, kvinnliga hustrur. Deras tidigare beteenden fram-

står som misstag på vägen mot det sanna och naturliga. Almas väg till hustrurollen framstår 

härmed som grundläggande skev, eftersom den tvärt emot de andra hjältinnornas utgår ifrån 

att kvinnligheten är någonting som kan konstrueras. Det borgerliga kvinnoidealet framstår 

därmed inte som essentiellt, utan som ett strategiskt drag för att uppnå det goda äktenskapet. I 

Schwartz roman Mannen af börd och qvinnan af folket har Kolbe uppmärksammat hur de 

kvinnliga huvudpersonerna, i likhet med Alma, iscensätter sig själva som ideala kvinnor för 

att uppnå sina mål.58 Här finns en tydlig likhet med Alma, men hjältinnan i denna roman kan 

inte riktigt sägas omfatta samma ideal som Kolbe menar att kvinnorna i Mannen af börd och 

qvinnan af folket gör i slutet av berättelsen. Enligt Kolbe så låter Schwartz de kvinnliga 

huvudpersonerna själva välja att anpassa sig till idealet i romanens slut, och menar att 

Schwartz ”spränger rådgivarnas kvinnlighetskonstruktion […] inom den komplementära 

könsrollsideologins ramar”.59 Men som vi redan sett så omförhandlar Alma också kvinnans 

roll i äktenskapet genom att yrka på att hennes stolthet inte alls står i vägen för hennes roll 

som hustru. Alma skapar därmed sig själv som idealhustru utifrån sina egna ideal snarare än 

att enbart anpassa sig till de rådande. Kolbe bortser också från en viktig del av den subversiva 

potentialen i iscensättandet av kvinnligheten. Hon påpekar att kvinnornas medvetna och intel-

lektuella planering innebär en ”paradox […] inom den komplementära könsrollstanken”, men 

förbiser att när huvudpersonerna spelar goda kvinnor så ifrågasätter de kvinnligheten i sig.60 

Aurora Trampe 

Aurora Trampe publicerades 1867. Två kvinnors utveckling mot äktenskaplig lycka står i 

fokus i romanen: titelpersonens och hennes väninna Fannys. Aurora är intelligent och beräk-

nande, och Fanny öm, naiv och vårdande. De är med andra ord varandras motsatser, och deras 
                                                                 
58 Kolbe (2001), s. 184. 
59 Ibid., s. 184. 
60 Ibid., s. 184. 
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vägar till lyckan skiljer sig åt. Slutet, ett kärleksfullt äktenskap med en älskad man, är dock 

detsamma för dem bägge. Handlingen i Aurora Trampe består främst av Auroras sökande 

efter ett giftermål, som ska ge henne den trygghet hon saknat i sin kärlekslösa barndom. Un-

der en stor del av boken lever Aurora tillsammans med väninnan Fanny och hennes make 

Robert Dölen, som efter en tid förälskar sig i Aurora. Hon varken tillbakavisar eller upp-

muntrar hans känslor, men förlovar sig så småningom med juristen och den före detta poeten 

Astley Kellson. De bryter dock förlovningen eftersom Astley tror att Aurora varit otrogen och 

dessutom motsätter sig hans försök att förändra/förbättra henne. Aurora gifter sig i stället med 

Roberts bror, den ökände slarvern Henry Dölen, och är till att börja med mycket nöjd med att 

bara vara ekonomiskt oberoende. Under äktenskapet med Henry börjar hon publicera sig och 

blir en känd författare. Efter en tid tröttnar Aurora på Henrys allt mindre diskreta kvinno-

affärer. Hon begär, men förvägras, skilsmässa. Samtidigt förändras Roberts och Fannys äkten-

skap, och de blir en idyllisk familj. I ett minst sagt dramatiskt slut visar det sig att Henry är 

sedelförfalskare. Han tvingas fly landet och Aurora misstänks ha mördat honom. Hon frias i 

sista stund, får sin skilsmässa och ägnar ett år åt ensamhet och eftertanke. Efter detta är hon en 

bättre människa och förlovar sig med Astley på nytt – denna gång av kärlek. 

Giftermål av fel och rätt orsaker 

Eva Lis Bjurman har i Catrines intressanta blekhet undersökt hur unga kvinnor hanterade 

skiftet mellan ett äktenskapsideal som pläderade för resonemangsäktenskap och det nya idea-

let om romantiska kärleksäktenskap. Aurora Trampe utspelar sig ett par decennier senare än 

Bjurmans avhandling. Huvudpersonen är i högsta grad involverad i samma problematik, men 

på ett annat sätt än de personer som finns med i Bjurmans undersökning.61 Kvinnorna i 

Bjurmans källmaterial kämpar med att omfatta de nya kärleksidealen samtidigt som de gamla 

lever kvar. I Aurora Trampe är problemet i stället att huvudpersonen saknar förståelse för 

dessa romantiska kärleksideal, som för romanen är helt självklara. När Aurora i slutet av ro-

manen förlovar sig med en man som hon älskar sker det efter en lång tids problem och miss-

tag – och efter att hon genom sin utveckling lärt sig kärlekens värde. 

                                                                 
61 Bjurmans undersökningsperiod sträcker sig från 1750 till 1830. 
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Det finns ett tydligt klassperspektiv i Aurora Trampe.62 Aurora har varken föräldrar eller för-

mögenhet och hon reflekterar mycket över den osäkra ställning hon har innan hon gifter sig. 

Hon har anor från överklassen, men är uppfostrad ”i det stränga beroendets tyranniska skola” 

och har en oklar klasstillhörighet som bland annat understryks av hennes goda förmåga att 

umgås med tjänstefolket (s. 70).63 När hon bor tillsammans med Fanny blir hon förolämpad av 

en gäst, något som ger henne ”en bestämd erfarenhet af den mer eller mindre märkbara non-

chalans, hvarmed fattiga väninnor i rika hus kunna betraktas” (s. 43). Aurora behöver gifta sig 

för att uppnå social och ekonomisk trygghet, men saknar i början av romanen det begär efter 

kärlek som krävs för att skapa ett bra äktenskap. 

Väninnorna 

Aurora Trampe inleds med ett gräl mellan Aurora och fröken Juhl – hennes fostermor och 

”förfärliga duenna”, som Fanny kallar henne (s. 8). Hos fröken Juhl bor Aurora i ”en liten bur 

med gråspräckliga tapeter och af ungefär samma storlek som en spräcklig krinolin”, där hon 

hunsas av fostermodern (s. 6). Klaustrofobin och desperationen hos fröken Juhl kontrasteras 

mot ett brev från den nygifta väninnan Fanny, som beskriver hur tiden sedan hon träffade sin 

make har varit ”en underfull och underskön dröm”, och att hon är ”litet hufvudyr [...] men o! 

så lycklig... lycksalig!” (s. 6). Fannys överdrivna lyckorus framställer äktenskapet som en 

fantasi, någonting overkligt välgörande. I ljuset av romanens senare beskrivning av det allt 

annat än goda äktenskapet mellan Fanny och Robert blir hennes uttalande dessutom parodiskt. 

Samtidigt så ger Fanny en bild av äktenskapet som en enkel väg till ett annat, lyckligare liv, 

och det inledande kapitlet i Aurora Trampe fungerar som en effektiv demonstration av 

Auroras faktiska möjligheter: att stanna hos den tyranniska fröken Juhl eller att försöka uppnå 

Fannys till synes idylliska position som gift ung fru.64 

                                                                 
62 Detta märks också tydligt hos Auroras väninna ”lilla borgerliga Fanny”, som först gör en klassresa uppåt när 

hon gifter sig med den adlige Robert och sedan nedåt när makarna tillsammans återgår till borgarklassen (s. 6). 
63 Aurora gör sig inte bara populär bland tjänstefolket genom vänskapliga relationer, utan sätter sig även i 

respekt hos dem, en konst som hon lär ut till Fanny. 
64 En ytterligare möjlighet skulle vara att söka arbete som guvernant, Aurora har fått tillräckligt mycket 

utbildning för att arbeta med undervisning ”åtminstone i landsorten” (s. 16). Även om denna möjlighet nämns så 

verkar den aldrig på allvar vara aktuell, troligen eftersom Aurora siktar på en högre social ställning. 
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I början av romanen är Aurora en anti-hjältinna: kallsinnig, cynisk och manipulativ. Detta 

ursäktas något av hennes bakgrund. Efter Auroras födelse blev hennes mor förförd av överste 

Dölen, varpå hennes far gick i landsflykt. Kort därefter dog modern, och Aurora togs om hand 

av fröken Juhl, moderns ogifta faster. Fröken Juhl är sträng och kärlekslös, vilket tillsammans 

med Auroras vetskap om sin fattigdom sägs vara orsaken till hennes känslokyla.65 

Till skillnad från uppsatsens andra hjältinnor så är Auroras mål i början av romanen inte den 

äktenskapliga lyckan. Om hon hade kunnat uppnå en högre samhällsställning ”utan att draga i 

härnad efter en äkta man, så hade hon visserligen föredragit det” (s. 38). En makes existens 

försvaras ”endast med den gamla satsen att ändamålen helgar medlen” för Aurora, och texten 

fortsätter till och med att: ”Jagten efter lyckan var således hos henne icke densamma, som 

drifver hoptals af andra unga jungfrur ur sina burar. Skulle en äkta man behöfva vara med på 

framtidstaflan, så var han en figur, som lik Sara stod bakom dörren och log.” (s. 38.) Jäm-

förelsen med en make som bibelns Sara är intressant, eftersom den antyder att det som skiljer 

Auroras önskemål från dem som ”andra unga jungfrur” har är att Aurora önskar en make som 

inte är en make alls – utan en hustru.66 Det finns dessutom queera inslag i den bibliska histo-

rien om Sara, Abraham och Hagar, vilket Lina Sjöberg har påpekat.67  

Den enda person som Aurora hyser några varmare känslor för i början av romanen är 

barndomsväninnan Fanny, ”den enda menskliga varelse, som någonsin snuddat vid hennes 

hjerta” (s. 14). Fanny, som till skillnad från Aurora är mycket romantisk, skriver till henne: 

                                                                 
65 Även moderns felsteg skulle kunna läsas som en anledning till Auroras krassa kärlekssyn. Det nämns att 

modern lämnar efter sig ”det arf, som en felande moder aldrig kan undandraga dottren” (s. 13). 
66 Uttrycket kommer från 1 Mos:18. Abraham och Sara är gifta men barnlösa, varför Abraham på Saras 

uppmaning skaffar en arvinge med hennes tjänarinna Hagar. När Sara är 90 och Abraham 99 år så säger Herren 

till Abraham att han och Sara ska få ett barn. Sara står vid det tillfället bakom dörren, lyssnar på samtalet och ler 

åt påståendet. 
67 Sjöberg läser berättelsen mot Sara Lidmans Jernbaneepos och menar att det är rimligt att tolka den som att 

Sara och Hagar haft en relation innan Hagar och Abraham har det, Genesis och Jernet: ett möte mellan Sara 

Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser (Hedemora 2006), s. 301–310. Det är svårt att veta exakt vad som 

menas med att Aurora vill att en make ska vara som Sara. Förutom antydningen om kön så är en möjlig tolkning 

att maken, som Sara, ska vara ofruktsam, d.v.s. gammal. Sjöberg påpekar att Hagar inte är känslomässigt 

engagerad i vare sig Sara eller Abraham (däremot de i henne), s. 307. I linje med detta skulle en annan tolkning 

kunna vara att Aurora, som Hagar, inte vill ha en make att älska, men som älskar henne. 
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Du, som så riktigt ogudaktigt skref i ditt sista bref, att, om vi kunde föreställa dig någon, som 

ville ändra din lefnadsställning, så vore du hågad, blott han icke fordrade att du skulle medföra: 

die Sehnsucht nach der Liebe. Det var förskräckligt sagdt, men du hade icke skrifvit det om du 

sett Robert. (s. 8.) 

Fannys förmodan är mer riktig än hon själv anar. Den förste man som Aurora intresserar sig 

för – inte som potentiell försörjare utan som begärsobjekt – är just Fannys nyblivne make 

Robert, som verkar fungera som ett mellanled i relationen Aurora och Fanny emellan. Auroras 

och Roberts förhållande är endast antytt i romanen. Det förblir oklart om de inleder en fysisk 

relation, liksom det förblir oklart var gränserna går för Auroras begär till Robert, till Fanny 

genom Robert, eller om Aurora utnyttjar Robert för att förstärka det inflytande hon har över 

Fanny: 

– Fannys fjäril är en ganska vacker man, – tänkte hon derefter, – en fjäril är han naturligtvis 

eller hvad som är detsamma: en narr, lätt fångad af hvilken skicklig hand som helst. Han är just 

också tillräckligt vacker för en sådan lek… han är alldeles mogen för det och intet mera… […] 

Med allt detta skall han i den der elaka stora verlden säkert icke undgå försåt… och min lilla 

älsklings hjerta… ack, hon skall då nog behöfva mig… (s. 26.) 

Robert är ett heterosexuellt alibi genom vilket Aurora kan begära Fanny, men han är också det 

första steget i Auroras utveckling för att lära sig eftersträva den heterosexuella kärleken.68 

Efter honom lär sig Aurora även att begära andra män. Det triangulära förhållandet mellan 

henne, Fanny och Robert räcker nämligen inte till för Aurora. Delvis för att hon söker en 

högre social trygghet än att leva på nåder i väninnans hem, men det verkar också som om hon 

behöver ett större intellektuellt utbyte. Fanny är varken intelligent eller kulturellt bevandrad. 

Robert, som i början av romanen insisterar på att Aurora är en blivande författare, jämför i 

stället Fanny med kokboksförfattaren Margaretha Nylander. När Fanny involveras i ett samtal 

om god lyrik tillsammans med Roberts familj så börjar hon till de intellektuella släktingarnas 

förskräckelse prata om Edward Bulwer-Lyttons sensationsroman Lucretia eller Nattens barn. 

Bland annat Åsa Arping har påpekat hur vanligt det är med diskussioner om romaner i roma-

ner under 1830-talet, där ”[u]pptagenheten med det egna mediet märks både motiviskt och 

berättartekniskt”.69 Romandiskussioner kunde enligt Arping fungera som ett sätt för förfat-
                                                                 
68 Relationer mellan kvinnor i undersökningen kommer att diskuteras närmare i kapitlet ”Den oundvikliga 

heterosexualiteten”. 
69 Arping, s. 32 f. 
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taren att visa sig förtrogen med den samtida debatten. Detta stämmer väl in på Aurora 

Trampe, som innehåller otaliga referenser till framför allt litteratur, men även bild- och teater-

konst, politik och religion.70 Men huvudpersonernas intellektuella samtal spelar också en vik-

tig roll för personutvecklingen. Nästa steg i Auroras utveckling är nämligen att hon söker sig 

från den söta men ointelligenta Fanny till den lärda och politiskt medvetna författarinnan 

Vesta. 

Fanny har redan från början förutsett att när Aurora och Vesta blir närmare bekanta så kom-

mer Aurora att bli ”alldeles verliebt i henne”, och säger att ”Roberts utmärkta plan med herr 

Stenvall”, nämligen att Aurora ska gifta sig med denne, kommer att stranda ”mot hennes för-

förelser” (s. 32). Vesta uppskattar Auroras intelligens och blir en slags beskyddare för henne. 

Hon förser Aurora med böcker, tar med henne på föreläsningar och verkar dessutom omfatta 

hennes svaga kärleksbegrepp. Innan Aurora gifter sig med Henry så har Vesta öppet och utan 

fördömande talat om att Aurora söker Henrys och Astleys kärlek samtidigt, hjälpt henne att 

göra Henry svartsjuk och till och med antytt att Aurora kanske hellre vill fortsätta det out-

talade triangeldramat med Fanny och Robert. Vesta och Aurora har stora likheter, och Vesta 

fungerar som en förebild för Aurora i mitten av romanen. Hon förstärker den sida av Aurora 

som hoppas göra precis det som Vesta har gjort: gift sig rikt utan känslor inblandade. Varken 

Vesta eller Aurora har fötts till någon hög social ställning, men Vesta är gift med Roberts och 

Henrys far överste Dölen och har därigenom blivit rik. Vesta och överste Dölen behandlar 

varandra kärleksfullt i sällskap med andra, men till vardags håller de sig på ”vördnadsfullt 

afstånd från hvarandra” (s. 67). Vesta är dessutom en berömd författare, håller litterära soaré-

er varje torsdag och är engagerad politiskt. Hon står för allting som Aurora hoppas uppnå, 

men är i själva verket en bild av Aurora halvvägs i det utvecklingsstadium som tar henne till 

det verkliga, goda äktenskapet. Kanske står författarskapet i vägen för Vestas utveckling, eller 

det faktum att hon inte – till skillnad från vad Aurora kommer att göra – tagit sig vidare från 

den dålige mannen till en bättre. Överste Dölen (som en gång i tiden förförde Auroras mor) 

har en yngre motsvarighet i sin slarvige son Henry, som blir Auroras förste make. Det är där-

för inte särskilt underligt att det är Henry som Aurora gifter sig med under den period då 

Vestas inflytande över henne är som störst. Innan hon tagit sig vidare till nästa nivå i sin ut-

veckling så härmar hon Vestas liv genom att dela hennes intressen, bli författare och gifta sig 

med samma typ av man som Vesta har gjort. 
                                                                 
70 Arping, s. 99. 
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Det dåliga äktenskapet och det goda 

Även om Aurora inte egentligen vill gifta sig i början av romanen, så söker hon alltså aktivt 

efter en make eftersom hon är fattig och behöver ”en förbättrad och förändrad lefnads-

ställning” (s. 37 f.). Målmedvetet prövar hon först Fannys och Roberts granne patron Stenvall 

(som snabbt förkastas), sedan Henry Dölen och den före detta poeten Astley Kellson. Hon 

förlovar sig med Astley, men när han bryter förlovningen står Henry redan på tur. Aurora och 

Henry gifter sig, men skiljer sig i slutet av boken varpå Aurora förlovar sig med Astley på 

nytt. 

Henry och Astley motsvarar två motsatta manstyper. Henry är en slarver och hans främsta 

företräde utgörs av att han är rik. Giftermålet med Henry innebär en möjlighet för Aurora att 

bli oberoende, men är bara ett delmål på vägen mot det goda äktenskapet. ”Ett visst bittert 

minne af något annat, som kunnat vara” ger Aurora ”en onaturlig anstrykning af köld” på väg 

till altaret med Henry (s. 184). Det som skulle kunna ha varit är ett giftermål med Astley, och 

det är kärlekshistorien med honom som hela tiden framställs som den viktiga i romanen. Detta 

intryck förstärks också av att den första förlovningen mellan Aurora och Astley beskrivs 

mycket detaljerat. Förlovningen med Henry sker däremot helt utanför berättelsen. Efter vig-

seln mellan Aurora och Henry, när Aurora ”hunnit sitt mål och satt en fast fot inom det högre 

samhällslifvet” så ser hon på sin make för första gången under bröllopsdagen, ”och en sky af 

triumf och glädje” syns i hennes ansikte (s. 185). Till Fanny, som efter bröllopet menar att 

Aurora blivit vackrare som gift, ”lik en blomma, som på ett ögonblick utvecklat hela sin 

prakt”, säger Aurora: 

– Ja, jag har i sanning nått ett nytt stadium af utveckling, ty jag är fri och oberoende, min dagg-

droppe! – svarade Aurora. – Och det är helt visst den största sällhet jag kan nå. Du kan också 

förstå, att det känns ganska lugnande att efter ett helt lifs sträfvan efter en sjelfständig ställning 

ändtligen ha hunnit målet. (s. 188 f.) 

Men Henrys dåliga sidor framträder snart, och Aurora förstår att han är otrogen och hänsyns-

lös. De två makarna har ingenting gemensamt, och Aurora saknar den intellektuelle samtals-

partner som hon haft i Astley. Henry försöker till och med, i ett gräl, med våld hindra Aurora 

från att skriva: 
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– Jag tror det är så godt att du låter bli med det der skrifvandet, Aurora. En gift hustru har andra 

pligter, än att ständigt sitta med pennan i hand. – Han lade härvid sin hand öfver hennes. 

– Låt bli det der, Henry! 

– Än om jag helt och hållet förbjöd dig det der dumma skrifvandet? 

– Så pass känner du mig, att det ej skulle tjena till något, – svarade Aurora lugnt. 

– Än om jag gjorde så här! – Han tog hastigt några fullskrifna pappersark och ref dem i små 

bitar. 

– Henry! – Aurora stod framför honom med flammande ögon och bleka kinder. – Henry! 

Kammarjunkaren betraktade henne. 

– Du är, ve mig, skön, Aurora! – ropade han och slog armen om hennes lif. (s. 237 f.) 

Åsa Arping har, apropå den scen i Fredrika Bremers Famillen H*** där den unga brev-

skriverskan Julie fråntas pennan av sin make, beskrivit hur scenen ”antyder att L. inte bara 

stjäl pennan, utan först och främst erövrar henne”. Det finns en ”erotisk anstrykning” i sce-

nens avbrutna skrivande, enligt Arping, som kanske skulle kunna jämföras med ovanstående 

scen i Aurora Trampe.71 Brevskrivarscenen i Famillen H*** illustrerar det goda äktenskapliga 

samlivet samtidigt som den, vilket både Arping och Birgitta Holm påpekat, antyder att Julies 

röst kvävs i äktenskapet.72 I den 30 år yngre Aurora Trampe markerar ovanstående scen 

makarnas fundamentala disharmoni, och när Henry förvägrar Aurora hennes skrivande så 

framstår det som det slutgiltiga tecknet på hans dåliga egenskaper som make.73 Den främsta 

kontrasten Astley och Henry emellan utgörs av deras inställning till Auroras författande och 

det intellektuella samtalet i allmänhet.  

Auroras utveckling mot att uppskatta det goda äktenskapet går parallellt med hennes intel-

lektuella utveckling. Under förlovningen med Astley så försöker hon – på Vestas uppmaning 

– skriva en novell, men är inte ”rätt mogen för sitt ämne” ännu (s. 176). Äktenskapet med 

Henry innebär, som redan nämnts, en identifikation med Vesta och det är mycket riktigt under 

detta äktenskap som Aurora publicerar sig och med tiden blir en berömd författare. Därmed 

uppnår hon samma utvecklingsstadium som Vesta har gjort: hon är uppburen, rik och själv-
                                                                 
71 Arping, s. 212. En liknande erotisk koppling mellan skrivande och en kamp mellan en man och en kvinna 

påpekar Arping i Samuel Richardsons Pamela, or Virtue Rewarded, Ibid., s. 208.  
72 Ibid., s. 210 ff. och Birgitta Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse (Stockholm 1981) 

s. 184 f. 
73 Scenen har föregåtts av att Aurora krävt skilsmässa, efter att än en gång ha konfronterats med makens otrohet. 

Den följs av att Henry, till följd av sin sedelförfalskning, tvingas fly landet. 
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ständig. Men liksom Vesta saknar hon fortfarande det slutgiltiga mål som ingen av kvinnorna 

ännu insett att de bör eftersträva: det goda äktenskapet. Detta mål kommer inte Aurora uppnå 

förrän hon utvecklats till en lämplig partner åt Astley Kellson.  

Astley skulle kunna beskrivas som en blandning av Auroras två kvinnoideal: Fanny som är 

barnkär, god och snäll, och Vesta som är intelligent, bildad och litterärt begåvad. Astley liknar 

Vesta så till vida att han är Auroras samtalspartner, och de diskuterar litteratur, politik och 

religion tillsammans. Astley uppmuntrar också Auroras författande. När de träffas under hen-

nes äktenskap med Henry så läser hon sitt senaste arbete för honom, och de diskuterar det 

tillsammans. I viss mening verkar Astley tävla med Vesta om Auroras intellektuella fostran. 

Astley påverkar henne vad gäller religiös litteratur, medan Vesta främst rekommenderar mo-

raliska romaner och annan skönlitteratur (särskilt s. 121). Både han och Vesta uppmanar 

Aurora att läsa vissa böcker, men de som Astley rekommenderar orkar hon i den förra delen 

av romanen sällan läsa till slut. Det är inte förrän Auroras utveckling är färdig som hon läser 

de böcker som Astley skickar henne och som hon nu kallar ”intressanta” (s. 255). Astley var 

tidigare poet, men ägnar sig nu endast åt juridik och att författa uppsatser. Det är talande att 

även Aurora säger sig vilja avsluta sin författarbana i slutet av romanen. Skrivandet har varit 

nödvändigt för hennes identifikation med Vesta, men när hon utvecklas bortom denna förbin-

delse så uppnår hon samma stadium som Astley och slutar skriva. I Aurora Trampe före-

kommer ett flertal hänvisningar till skrivande kvinnor och det skämtas om hur många det 

finns. Tillsammans med porträttet av den skrattretande, ogifta kvinnosakskvinnan Mariechen 

Schön – som ska behandlas närmare i kapitlet ”Utanför äktenskapet”, så framställs den skriv-

ande kvinnan som en ganska löjlig figur. Visserligen kan hon – som Vesta – ta en plats i det 

offentliga intellektuella samtalet, men det är i sådana fall på bekostnad av sin moderlighet och 

sitt (kärleks-)äktenskap.74 Omöjligheten att förena det privata (kärleken och familjelivet) med 

det offentliga (konstnärskapet) och kvinnliga författares upptagenhet med konflikten, har 

iakttagits av flera forskare.75 Det är alltså knappast någon slump att Aurora säger att hon har 
                                                                 
74 Vesta är märkbart oengagerad i den ouppfostrade son som hon har. Vid ett tillfälle oroar hon sig dock för att 

kanske ”en qvinna, som är moder, begår den största synd, om hon vill vara något mera” (s. 175). 
75 Toril Moi har kallat Germaïne de Staëls roman Corinne ou l’Italie, där geniet Corinne förlorar sin kärlek 

eftersom hon är en offentlig person och författare, för ”själva urtexten” för kvinnliga författare under 1800-talet, 

”Corinne – kvinnornas grundläggande modernitetsmyt”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 2004:3, s. 23. Motivets 

utbredning i svensk litteratur har t.ex. undersökts av Arping, s. 205–224; Eva Heggestad, Fången och fri: 1880-

talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet (Uppsala 1991), s. 147–191 och 
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avslutat sin författarbana när hon i slutet av romanen nått höjden av sin utveckling, ska för-

lova sig med Astley och har nått romanens mål: löftet om ett gott äktenskap. 

När Aurora gift sig med Henry säger hon till Fanny: ”Henry är, Gud vare lof! ingen 

reformator, som vill omstöpa hela min varelse och sätta sin gillande stämpel på den ringaste 

af mina handlingar. Jag är vacker åt honom hela dagen i ända, och dermed är han nöjd och vi 

begge tillfredsställda.” (s. 189.) I det avseendet ställer Astley Kellson betydligt högre krav. 

Han är urtypen för en familjefar, diskuterar barnuppfostran och vill ha en hustru som lever 

upp till hans ideal om en god kvinna såväl som mor. Men eftersom Aurora under deras första 

förlovning ännu inte förmår uppskatta den romantiska kärleken, utan bara vill gifta sig till 

social och ekonomisk trygghet, så kan hon inte uppskatta Astley som partner. Han har alldeles 

för höga krav på henne. Hon utsätter honom för ständiga prövningar under den första 

förlovningen genom att vägra anpassa sig till hans vilja, för att se om ”hon och [Astley] 

Kellson skulle förmå att draga jemnt under samma ok” (s. 164). Astley slår upp deras 

förlovning eftersom han misstänker att Aurora har en affär med Robert, men i det 

efterföljande grälet så verkar konflikten mer handla om Astleys vilja att få Aurora att tycka 

och tänka som han. Astley vill att de ska vara överens om allting, vilket får Aurora att säga att 

Astley vill att hans ”makt skall vara så fullkomligt erkänd” att ”ingen fri vilja” hos henne 

”någonsin får sättas i fråga” (s. 171). Det är först i slutet av romanen, när Aurora har lärt sig 

att eftersträva den romantiska kärleken, som hon kan uppskatta Astley och hans krav på en 

god hustru. 

I slutet av Aurora Trampe – samtidigt som Aurora misstänks för mordet på Henry, uppdagar 

hans sedelförfalskning och tar ut sin skilsmässa – så blir fröken Juhl svårt sjuk, och försonas 

med Aurora på sin dödsbädd. Försoningen markerar att Aurora är fri från sitt förflutna, och att 

hon kan ta det sista steget i sin utveckling. Efter fröken Juhls död lever Aurora ”månad efter 

månad i stilla begrundande ensamhet” i hennes hus, och efter denna period av ensamhet och 

eftertanke kan hon äntligen ta emot Astley utan tankar på sin egen vinning (s. 253). När han 

friar tackar hon först nej: ”Jag har föresatt mig att ej för hvilken fördel som helst, ja, icke ens 

för vinnandet af den största sällhet... för din kärlek vika af från den rätta vägen.” (s. 256.) 

Aurora har beslutat ”att vara sann”, och hennes ansikte strålar ”af en inre tillfredsställelse” när 

                                                                                                                                                         
Kristina Fjelkestam Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer: modernitetens litterära gestalter i 

mellankrigstidens Sverige (Eslöv 2002), s. 70–91. 
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hon berättar hela sanningen om sitt tidigare äktenskap för Astley (s. 256). Långt ifrån sin 

tidigare person, som sökte Astleys hand av beräkning, avslår hon den nu eftersom hon inte 

vill befläcka honom med ett giftermål med henne, som varit gift med en sedelförfalskare. Men 

Astley, som till skillnad från Henry vill ha en älskad hustru och inte en docka, bryr sig förstås 

inte om vad som varit. Via sin självständighet har Aurora tagit steget till att kunna bli en god 

hustru i ett sant äktenskap. De sista raderna i romanen lyder: 

Solen hade gått ned och höstskymningen sjönk mörk öfver jorden; men kärlekens sol hade för 

evigt gått upp i deras själar, skingrande hvarje molnhöljdt tvifvel och hvar nattlig tanka, och 

framtiden låg framför dem som en skimrande hägring. 

– Det är förunderligt, – hviskade Aurora; – jag som ständigt förgäfves sökt upphinna lyckan, 

som aldrig i lugn kunnat vänta tills min andel af glädjen kom, nu, när jag trodde den för alltid ha 

flyktat, nu kommer den sjelfmant. (s. 258.) 
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Konstruktionen av normalitet 

Materialets blotta existens – ”äktenskapsromaner” – vittnar om styrkan i äktenskapet som 

norm. Samtidigt så antyder de överidylliska, plötsliga sluten och svårigheterna att uppnå den 

lyckliga tvåsamheten att detta ideal inte är så självklart som romanerna vill få oss att tro. I 

detta avsnitt av uppsatsen kommer jag att undersöka olika sätt som ett normativt äktenskaps-

ideal konstrueras på i texterna. Sidhänvisningar till huvudtexterna kommer att göras i texten, 

tillsammans med författarnamnet. 

Den oundvikliga heterosexualiteten 

Lilian Faderman har i Surpassing the love of men påpekat att kvinnoemancipationen under 

1800-talet sammanfaller med att relationer mellan kvinnor misstänkliggörs.76 När kvinnor inte 

längre är bundna till män av juridiska och ekonomiska skäl så måste den heterosexuella hege-

monins band bli starkare. I två av de romaner som jag har undersökt, Agnes Tell och Alma, 

finns en påfallande misstänksamhet mot relationer mellan kvinnor, och i den tredje, Aurora 

Trampe, utesluts huvudpersonens väninnor ur berättelsen innan det goda äktenskapet kan 

uppnås. 

Som jag redan nämnt i undersökningen av Agnes Tell så är Oles halvsyster Otta ett starkt hot 

mot Agnes och Oles äktenskap. Otta, som lever tillsammans med Ole (och efter giftermålet 

även Agnes), har misslyckats kapitalt med det äktenskapliga projektet. Ole har blivit en ställ-

företrädande make för henne, och hon visar ”en viss undergifven mildhet” mot honom som 

Agnes tycker kontrasterar ”mot hennes vanliga skarpa väsende” (Carlén, s. 56). När Otta drar 

handen genom sin brors hår så blir Agnes, långt innan ett giftermål mellan henne och Ole 

varit på tal, illa till mods och säger att hon ”insåg med en slags oro, som jag ej kunde reda, att 

det fanns ett band af starkaste tillgifvenhet emellan dessa så fullkomligt olika syskon” 
                                                                 
76 Lilian Faderman, Surpassing the Love of Men: Romantic Friendship and Love between Women from the 

Renaissance to the Present (1981; New York 2001), s. 237 f. 
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(Carlén, s. 56). Otta har varit förälskad en gång, och det är eftersom Agnes mor tog ifrån 

henne föremålet för denna känsla som hon hatar Agnes (Carlén, s. 96 f.).77  När Agnes och 

Ole ska gifta sig så kallar Otta det för att Agnes ska ”fullborda” det hennes mor påbörjat 

(Carlén, s. 97). 

Agnes oro för syskonens äktenskapsliknande relation, och Ottas oro för giftermålet, visar sig 

vara befogade. Otta blir en blandning mellan ond styvmor och rival till Agnes. I gengäld tar 

Agnes inte bara Ole ifrån henne, utan i samband med det även hennes hem och identitet som 

husmor. Den öppna konflikten mellan kvinnorna rör sig kring Ottas ovilja att låta Agnes sköta 

hushållet. Istället för att vara husmor finner sig Agnes behandlas som en gäst i sitt eget hem, 

en förolämpning som hon lika lite kan tåla som hon kan få Ole att förstå den: 

Detta var något, som fullkomligt undgick min man. Och alla de skärmytslingar, som levererades 

under krus, beklaganden och komplimenter, ansågos af honom hederligt och okonstladt såsom 

lika många bevis på den artigaste välvilja. 

”Gudskelof, att det blifvit ett så godt förhållande emellan dig och Otta,” brukade han säga. 

”Jag sade dig alltid att det är en qvinna med hjertat på rätta stället och att det endast behöfdes att 

ni lärde känna hvarandra.” 

Jag log. Hvad hade det tjenat till att beklaga mig för min man? O, nej! jag kände icke utan 

bitterhet, att här måste jag upprätthålla min värdighet ensam. (Carlén, s. 229.) 

Konflikten mellan Otta och Agnes rör sig alltså helt i en kvinnlig sfär, i rivaliteten om den 

gemensamme mannen och hemmet. Ole varken kan eller vill medla mellan dem och väljer att 

hålla sig utanför konflikten så långt det är möjligt. När Otta förvägrar Agnes att ta över an-

svaret för hushållet så förvägrar hon henne samtidigt att inta sin hustruroll – den roll som Otta 

tidigare innehaft. Konflikten trappas upp av en händelse som även den är knuten till Agnes 

identitet som hustru. Agnes har blivit gravid, men får ett missfall efter att Otta sagt att hon 

skulle bli en ovärdig mor åt Oles barn. Genom att framkalla missfallet har Otta tagit ifrån 

Agnes även nästa steg i hustrurollen: moderskapet. 

Det är på Ottas initiativ som Agnes och Ole flyttar till Kristiania. Agnes går villigt med på det 

eftersom hon vill komma bort från Otta, men har inte förstått att Otta redan räknat ut att 

Agnes kommer att dras med i nöjeslivets virvlar i storstaden och att Ole kommer att bli svart-
                                                                 
77 Otta berättar aldrig vem mannen hon tävlat med Agnes mor om var, men vi kan anta att det är Agnes far. 

Honom är Otta ovanligt vänlig emot (Carlén, s. 53). 
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sjuk. Efter en tid i staden reser Ole tillbaka till Norehjem och lämnar Agnes ensam med Ottas 

kammarjungfru Margit. När han kommer tillbaka har Otta sett till att hans svartsjuka explo-

derar, och han säger att Agnes ”gifvit sig under männernas djerfva blickar, oskärats af deras 

orena tankar, fläckats af deras tvetydiga leenden, kränkts af deras smicker” (Carlén, s. 280). 

Agnes inser att Otta ligger bakom allting – och att kammarjungfrun Margit skickats med för 

att spionera åt henne – och får ett raseriutbrott. Agnes börjar tala lika passionerat och an-

klagande som Ole, säger att allt är hans och ”den afgrundslika menniskans”, Ottas, fel och 

fortsätter: 

Hvarken du, Olof, eller jag sjelf skall behöfva vakta mig, om du här i denna stund ville erkänna 

äfven din skuld, din stora skuld att behålla qvar i ditt hus den qvinna, som kränkt din maka, dö-

dat ditt barn, och jemväl dödat allt hvad heligt och bättre fanns hos mig, från början till slut, ty 

hon är det, som hos mig uppväckt stormen, passionen, hatet, raseriet. Erkänn Olof, att hon var 

vårt lifs olycka, vår kärleks graf och mitt moraliska förderf. Och är icke det nog för att fördöma 

henne? Gör det, hör du! Jag bönfaller att du gör det. Jag skulle i detta ögonblick njuta, tjusas, 

frossa af att höra det från dina läppar. Fördöm henne, Olof, och jag skall välsigna, jag skall – 

älska dig! (Carlén, s. 285 f.) 

Bandet mellan Agnes och Otta är så starkt att det verkar övergå den ursprungliga konflikten 

kring Ole. Agnes säger: ”Jag afskydde henne, likasom hon mig, i denna täflan [om Oles kär-

lek]. Enda skillnaden låg deri, att hon hatade mig, mer än hon älskade honom. Jag älskade 

honom naturligtvis mer, än jag kunde hysa någon annan känsla.”(Carlén, s. 228.) Den lustiga 

vändningen på slutet blir en sarkastisk påminnelse om hustruidealet, som naturligtvis inte kan 

hysa någon starkare känsla än kärleken till sin make. Det är i Agnes Tell mycket tydligt hur 

kvinnliga relationer utesluts och misstänkliggörs till förmån för den heterosexuella 

(äktenskaps-) förbindelsen. Den enda väninna som Agnes har i romanen är Fritz syster 

Marianne som liksom sin bror frestar Agnes, genom att bejaka hennes koketta sida och dra 

med henne i nöjeslivet. I övrigt är den moderlösa Agnes utlämnad åt nästan enbart manliga 

relationer – den enda som liknar en modersfigur i hemmet är den gamla kammarjungfrun 

Gertru. 

I det avseendet liknar Agnes Alma, som även hon är utlämnad åt ett manligt nätverk. Rela-

tionerna mellan kvinnor i Alma är uteslutande negativa. Förutom Alma själv och Ivars älskar-

inna Constance så är Ivars mor den enda kvinna som figurerar i berättelsen. Hon är lättsinnig 

och högfärdig, och drar sig inte för att göra sig till martyr för att få Ivar dit hon vill. Hon väl-
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jer dessutom att blunda för Ivars och Constances förhållande. Constance är förstås det främsta 

hotet mot Almas goda äktenskap. Hon är till att börja med besviken på Ivars bristande kärlek, 

men verkar sedan föra över denna känsla till ett allt större hat mot sin rival och säger: 

Jag skall kullstörta dem alla; jag skall åter en dag se honom vid mina fötter, förälskad och pas-

sionerad, under det hon i förtviflan skall vrida sina händer och af svartsjukans qval förtäras. Hon 

skall dyrt, förfärligt dyrt betala mig denna afton, hvilken han icke hade en enda flygtig blick för 

mig. (Schwartz, s. 51.) 

Constance är mycket kokett och hennes kärlek till Ivar framstår inte som särskilt stark. Bland 

annat har hon – samtidigt som hon och Ivar trodde att de skulle gifta sig – uppmuntrat Gustaf 

Stjernburgs uppvaktning. Det är snarare nederlaget gentemot Alma som Constance vill häm-

nas honom, än den faktiska förlusten av hans kärlek.  

I Between Men beskriver Eve Kosofsky Sedgwick hur begär i västerländsk kanonisk litteratur 

är uppbyggt i trianglar mellan två män och en kvinna. Med kvinnan som ett slags hetero-

sexuellt alibi kan männens relation gå fri från anklagelser om homosexualitet men ändå stå i 

en starkare relation till varandra än vad de gör till sitt officiella begärsobjekt, kvinnan. 

Sedgwicks undersökning rör manlig homosocialitet, som hon menar är grundläggande för det 

patriarkala samhället. Men Sedgwicks medvetna fokusering på de manliga banden gör att hon 

förbiser relationer mellan kvinnor, och de betydelser de har för såväl män som kvinnor.78 I 

mitt material finns ett stort antal begärstrianglar, men de flesta av dem är uppbyggda av två 

kvinnor som konkurrerar om en man.79 

De negativa kvinnliga relationerna bidrar till att framställa heterosexualiteten som det enda 

alternativet i Agnes Tell och Alma. Den enda av huvudpersonerna i materialet som har en nära 

väninna är Aurora. Hon har också ett tydligt begär till sina väninnor Fanny och Vesta, som 

bägge spelar viktiga roller i hennes utveckling. Båda dessa kvinnor begärs dock genom män: 

Robert (Fannys make) och Henry (Vestas styvson, som är en kopia av sin far och dessutom 

                                                                 
78 Sedgwick, särskilt s. 18. Sedgwick undersöker endast vid ett tillfälle två kvinnors relation till varandra, men 

kommer även då fram till att den är underordnad de manliga homosociala banden, s. 149 ff. 
79 Dessa återfinns i Agnes Tell: Agnes, Ole och Otta; i Alma: Alma, Ivar och Constance; och i Aurora Trampe: 

Aurora, Robert och Fanny, och Aurora, Henry och Vesta. Undantag, alltså relationer mellan två män och en 

kvinna, finns i Agnes Tell: Agnes, Ole och Agnes far, och Agnes, Ole och Fritz. 
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verkar begära Aurora genom Vesta).80 Det är dock värt att notera att Aurora, när hon tar emot 

Astleys avslutande frieri i det idylliska slutet, har levt i ensamhet i ett år. Fannys deltagande i 

berättelsen tar slut under Auroras äktenskap med Henry, när Fannys eget äktenskap tar en 

lycklig vändning. Fanny har i början av romanen förlitat sig på Aurora och sin mor, men fin-

ner nu allt stöd hon behöver i sin make. Innan Aurora kan uppnå det goda äktenskapet har 

Fanny helt uteslutits ur berättelsen, och deltar endast i sin mors korta redogörelse till Aurora 

om att det är ”en glädje att se Fanny” i hennes lyckliga äktenskap (Pfeiffer, s. 254). 

Även Auroras utveckling rör sig alltså tvärsäkert mot heterosexualiteten i form av äkten-

skapet. Men eftersom banden – i form av hat eller kärlek – mellan kvinnorna i min undersök-

ning är så starka visar det på en instabilitet i heterosexualiteten som enda alternativ. Särskilt 

tydligt blir detta när Agnes, som en halvt sarkastisk eftergift till den heterosexuella hege-

monin, kvittrar sitt ”Jag älskade honom naturligtvis mer, än jag kunde hysa någon annan 

känsla”, apropå sin och Ottas konflikt, som är nära att förstöra Agnes äktenskap (Carlén, 

s. 228). 

Rådgivning 

Gunlög Kolbe har påpekat att Marie Sophie Schwartz ofta använder sig av ett direkt tilltal till 

läsaren för att skapa förtroende och för att berättaren ska inta ”en pedagogisk och ledande 

funktion”.81 Detta återfinns i Alma, där berättaren till exempel uppmanar sina läsare att känna 

igen sig själva i Ivar, och läsarinnorna ombeds ha tålamod med honom för hans svaghet. Inte 

bara Alma, utan samtliga romaner i min undersökning kan läsas som en slags rådgivare. I be-

skrivningen av hur dåliga äktenskap förvandlas till goda, och i konkreta råd till ett par av 

männen, finns tydliga didaktiska drag. Huvudpersonernas utveckling till att bli goda hustrur 

kan förstås läsas som implicita instruktioner i lämpligt hustrubeteende, men det finns också 

exempel på mer konkret äktenskapsrådgivning i romanerna. Fannys och Roberts äktenskap i 

Aurora Trampe utvecklas till ett verkligt mönster för det borgerliga äktenskapet och deras 

                                                                 
80 Henry beundrar Vesta djupt, och börjar uppmärksamma Aurora först när Vesta berömt henne (Pfeiffer, s. 61). 

Som vi redan sett gör han också närmanden mot Aurora när hon – liksom Vesta – är verksam som författare. Det 

är alltså inte en orimlig tolkning att hans begär till Aurora går genom det (förbjudna) begäret till styvmodern. 
81 Kolbe (2001), s. 170. 
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idylliska slut kan läsas som en direkt och mycket konkret beskrivning av hur det borgerliga 

äktenskapsidealet uppnås. Detta kommer att behandlas närmare i kapitlet ”Goda exempel?”, 

men redan här ska nämnas en av de utlösande orsakerna till förändringen. Robert blir näm-

ligen en god make efter att ha fått en utskällning och några nyttiga råd från Aurora – den 

kvinna han älskar i stället för sin hustru. Aurora talar om för honom att han måste sätta sig i 

”nyttig verksamhet”, och säger: 

– Vore Fanny lik mig, huru trött skulle hon ej vara på dig! 

Robert var tydligen förvånad. Han hade aldrig tänkt på en sådan möjlighet. 

– Det finns väl ingenting tröttsammare än en man, som aldrig i hemmet säger ett upp-

muntrande ord, eller visar en glad min, om också hustrun uppbjuder sina sista krafter, för att 

göra lifvet angenämt för honom. (Pfeiffer, s. 207.) 

Så mycket tydligare kan det knappast bli, och Robert sätter genast Auroras ord i praktik gen-

om att börja visa sin hustru uppmärksamhet. Senare förklarar han också att han ämnar börja 

arbeta med översättningar, för att kunna underlätta Fannys arbete och eftersom det ”icke [är] 

bra att föra ett sysslolöst lif” (Pfeiffer, s. 216). 

Ett annat, kanske mindre tydligt, exempel på äktenskapsrådgivning finns i beskrivningen av 

Agnes och Oles äktenskap i Agnes Tell. Makarna grälar vid ett flertal tillfällen, för det mesta 

om det Ole anser vara Agnes bristande känslor. Särskilt Ole, men även Agnes, får passion-

erade utbrott där de säger saker som de sedan ångrar och förlåter varandra för. Många av grä-

len beror på missförstånd av olika slag. Det som är verkligt viktigt utsägs däremot nästan aldr-

ig mellan makarna, och det är talande att när Ole i slutet av romanen – strax innan det idyl-

liska slutet – äntligen säger ordet äktenskapsskillnad så säger Agnes: ”Det gjorde icke så ondt, 

som jag trott. Jag tyckte nästan att det gjorde godt att veta, att det icke fanns någon dold tanke 

längre inom honom. Vi kunde tala om allt.” (Carlén, s. 309.) ”Ordet var uttaladt”, säger hon, 

och efter dess kan makarna äntligen börja en dialog med varandra (Carlén, s. 309). Den 

bristande kommunikationen och de våldsamma vredesutbrotten i Agnes och Oles äktenskap 

kan läsas som en illustration över farorna med att inte kunna behärska sina känslor, och Oles 

och Agnes beteende som ett avskräckande exempel på bristande kommunikation. 

Även om Ole – som nämnts tidigare – är ett mansideal, så förekommer det en hel del kritik 

mot hans beteende, främst i Agnes raseriutbrott men även i hans envisa försök att vinna 

Agnes åtrå – något som förstås bara gör henne än mer ovillig. När Agnes säger att hon önskar 
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att Ole kunde ha ”den klokheten att något stäfja sina fordringar på en känsla [alltså att Agnes 

ska begära honom], som aldrig vinnes genom fordrande enträgenhet” så innebär det inte bara 

att läsaren sätts in i hennes känslor, utan utgör också ett handfast råd till den make som befin-

ner sig i samma situation som Ole (Carlén, s. 155).82 Ett lika konkret råd ges den manlige läsa-

ren när Ole tvingat sin hustru att stanna på en bal där hon blivit förnedrad av två män som 

talar om henne: ”Det var väl endast sträng rättvisa, du öfvade den gången, Ole Björnstaad! Jag 

måste antaga det. Men det hade kanhända varit bättre för oss båda, om du, liksom mången 

annan gång, i stället varit barmhertig och öfverseende.” (s. 274 f.) 

(Dold) kritik 

Den rådgivning som romanerna i min undersökning ger prov på är allt annat än en-

dimensionell. Parallellt med den – ofta i samma scener – sker nämligen både öppen och dold 

kritik mot såväl äktenskapet som mot dem som ingår i det. Äktenskapet var på många sätt ett 

självklart ideal under denna period, men det fanns också en kraftig önskan om förändring. Att 

män och kvinnor skulle leva tillsammans i äktenskap var de flesta överens om. Men hur väl 

det i praktiken fungerade, och hur det borde fungera var en svårare fråga, som debatterades 

kraftigt under stora delar av 1800-talet. Eva Heggestad har i En bättre och lyckligare värld 

undersökt utopiska visioner i skönlitteratur av kvinnliga författare. Hon kallar utopin för ”de 

dubbla kodernas genre”, och menar att när utopin målar upp en ideal värld så pekar den också 

ut missförhållanden i den verklighet som författaren och läsaren lever i.83 Även om texterna i 

min undersökning knappast kan kallas för utopier så kan man se fantasin om det goda äkten-

skapet som en utopisk bild i dem.84 I bilderna av de dåliga äktenskap som föregår det goda 

äktenskapets fullbordande så kan också stora portioner kritik mot det traditionella äktenskapet 

läsas. 

Ett tydligt exempel på explicit äktenskaps- (och samhälls-) kritik i romanerna syns i huvud-

personernas utsatthet. Den scen i Aurora Trampe då Aurora för första gången får bevis på 
                                                                 
82 Jfr Laskar, som noterat samma råd i vissa sexhandböcker, s. 130 f. 
83 Eva Heggestad, En bättre och lyckligare värld: kvinnliga författares utopiska visioner 1850–1950 (Eslöv 

2003), s. 13. 
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Henrys otrohet kan tjäna som illustration av denna kritik.85 Tillsammans med Fanny, Robert, 

Vesta och överste Dölen passeras Aurora av Henry i en vagn med ett ”elegant klädt fruntim-

mer” (Pfeiffer, s. 209). Han hälsar inte, men ingen i sällskapet säger någonting. När Fanny 

försöker kasta ljus över händelsen och häftigt tystas ned av Robert, så förstår Aurora vad 

Robert och de äldre i sällskapet redan insett: ”Plötsligen blef allt klart för henne, och mannens 

oblyga uppförande färgade hennes ansigte med en rodnad, som aldrig tycktes vilja upphöra. 

Det är ofta hustruns lott att behöfva rodna för makens uppförande; men Aurora var icke den 

som under tystnad kunde fördraga en dylik lott.” (Pfeiffer, s. 209.) Hon konfronterar Henry, 

som bara uppmanar henne att veta sin plats: ”Jag är min egen herre och gör hvad jag vill” 

(Pfeiffer, s. 210). Auroras kritik mot den otrogne maken tystas alltså ned, både av det om-

givande samhället (symboliserat av hennes sällskap) och Henry, som inte lägger någon vikt 

vid kritiken. När Aurora själv utsätts för liknande förebråelser så tar hon åt sig på ett helt an-

nat sätt än Henry gjort. När Astley trott sig se Aurora i en öm scen med Robert under sin och 

Auroras förlovningstid, så anklagar han henne öppet för otrohet. Aurora blir mycket upprörd, 

och säger att ”[d]etta är insinuationer, som röra ingenting mindre än mitt qvinnovärde” 

(Pfeiffer, s. 172). 

När Agnes konfronteras med Oles tro om att hon inte bara låtit sig flirtas med, utan dessutom 

varit otrogen med Fritz, så försöker hon försvara sig med att det senare skett under tvång:  

’Jag begär ej förlåtelse’ – yttrade jag efter en stund – ’jag begär endast rättvisa. Jag hade icke 

frivilligt gifvit mig i den mannens makt, i hvars armar du fann mig. Fördömd vare den stunden! 

och äfven hvarje mensklig varelse, som vågar häri bestrida mitt ord!’ 

’Det blir icke heller jag’ – svarade han. ’Om frivilligt eller ofrivilligt, betyder föga. Den 

maka, som förföraren nalkas på sådant sätt, har sjelf gifvit sig under hans välde, om hon ock 

icke kastat sig i hans armar. Förvillelser finnas till såväl i tankar som handling. (Carlén, s. 311.) 

                                                                                                                                                         
84 Jfr Heggestad (2003). Hennes källor är inte heller ”strikt genremässigt” utopier, men kan ”ses som utopiska i 

så måtto att de inte bara ifrågasätter den rådande genusordningen, utan också tecknar ett alternativ till denna”, 

s. 28. 
85 Henry har upprepade affärer med andra kvinnor, och de offentliggörs tre gånger inför Aurora. Förutom redan 

nämnda scen så anländer en uppsättning efterrätter till Auroras och Henrys hem, som egentligen skulle till hans 

älskarinna. Strax innan romanens upplösning får Aurora också veta att Henry trakasserar (minst) en av deras 

tjänsteflickor. 
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Genom Agnes och Auroras upplevelser blir det mycket tydligt hur viktigt det är för kvinnan 

att behålla sin makes/fästmans aktning – liksom hur lätt det är att förlora denna. I Agnes Tell 

blir det också tydligt hur utsatt Agnes är i äktenskapshandeln mellan hennes far och Ole. 

Även om hon kan gör ett visst motstånd så förblir det oklart för läsaren i vilken mån hon 

egentligen tvingas in i äktenskapet. 

I en artikel i Tidskrift för hemmet från 1865 så diskuterar Eva Fryxell (Emund Gammal) Rosa 

Carléns författarskap, i en familjescen i dialogform. Den till Carléns författarskap mycket 

kritiska äldsta dottern i familjen invänder mot argumentet att Agnes Tell varnar ”mot så kallad 

oskyldig kurtis”. Hon säger att ”de allvarliga betraktelserna deröfver kunna ej i min tanke 

motväga det lockande behag, hvarmed detta fladdrande fjälrilslif är skildradt”. Hon menar i 

stället att det verkar som om ”förf. skulle i sitt hjerta känna ungefär så här: ’det ena du vill, det 

andra du skall’.”86 Scenerna med Fritz kan mycket riktigt läsas tvärt emot romanens sens 

moral, då de inte alls verkar så hemska som Agnes vill få dem till, utan tvärtom borde kunna 

vara lockande för läsaren. På ett liknande sätt kan mycket av kritiken i romanerna läsas tvärt 

emot den öppna avsikten. Alla undersökningens författare låter vissa personer i berättelserna 

ge uttryck för skarpare kritik än vad som torde ha varit möjligt om det inte vore för att dessa 

personer senare visar sig ha ”fel” i de invändningar de kommer med. I Aurora Trampe sker 

det till exempel i diskussionerna mellan Aurora och idealmannen Astley. Som redan nämnts 

så försöker Astley ändra på, och förbättra Aurora, något som hon häftigt sätter sig emot. 

Blandningen av Auroras uttalade vilja att låta honom göra detta – ”[j]ag kan väl hittills ha haft 

en ostyrig ande, likt en annan vildfogel stängd i bur, men jag skall ha en trogen fångvaktare 

och jag vet att han skall tämja mig, och att jag skall bli mycket nöjd med att lyda honom” 

(Pfeiffer, s. 150) – och hennes motstånd mot detsamma ger utrymme i romanen för ett dubbelt 

budskap, som visar sig i Auroras argument mot Astleys reformeringsiver. Hon frågar om 

Astley menar ”att en hustru aldrig bör ega någon tanke-, yttrande- eller handlingsfrihet”, och 

Astley svarar: 

– Min mening är blott den, att en hustru icke bör begagna sig af en sådan frihet, då det är ämnen 

af vigt i fråga, innan hon har kollationerat sina tankar med sin man. 

– Ett sådant förhållande vill jag aldrig medgifva mellan menniskor, Astley. Jag kan helt sä-

kert icke för dig blifva hvad du begär. Jag är din jemnlike, och så länge du fortfara att mer än 

                                                                 
86 Fryxell, s. 92. 
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tillbörligt är blanda dig uti allt hvad jag företager mig, så ser det illa ut med jemnlikheten oss 

emellan. (Pfeiffer, s. 171.) 

Samtidigt som Astley får ”rätt” när romanen slutar i ett romantiskt äktenskap där han är ideal-

maken, så finns alltså hård kritik mot hans synsätt. Implicit syns detta också i Auroras vän-

inna Fannys utveckling. Fanny representerar ett överdrivet kvinnoideal (något som ska under-

sökas närmare nedan), och är tvärt emot Aurora oerhört undergiven mot sin make. Aurora 

frågar Fanny om hon tror att ”det finns något oberoende för oss qvinnor”? 

– Åh, det behöfva vi ej, – svarade Fanny, – jag vet verkligen icke hvad jag skulle göra dermed. 

Jag skulle få svårt att handla endast efter min egen vilja; ty uppriktigt sagdt, jag har ingen. 

– Huru skall det då gå med en blifvande familjemoder? – frågade Aurora leende. 

– Det vet jag inte, – svarade Fanny rodnande; – men ibland riktigt blygs jag, då Robert någon 

gång envisas att jag skall bestämma något. Du kan aldrig tro, huru svårt det är. (Pfeiffer, s. 85.) 

Ett av problemen i Fannys och Roberts äktenskap är just att Fanny är alltför undergiven. Det 

är inte förrän hon tvingas ta en mer aktiv roll och fatta beslut utan Robert som deras äktenskap 

kan bli lyckligt. Auroras invändning antyder dessutom att undergivenhet kanske inte är det 

mest lämpliga för en mor att eftersträva, varför hustru- och modersidealet skulle kollidera. 

På samma sätt kan man läsa en kritik av Ole i Agnes utbrott mot honom i deras gräl. Som 

redan nämnts så är Ole den mer passionerade i förhållandet mellan honom och Agnes, som till 

största delen håller sig lugn och förnuftig. Men vid ett par tillfällen tappar även Agnes tåla-

modet, och far ut mot Ole i kraftiga raseriutbrott. Liksom i Aurora Trampe är det Ole som till 

slut får ”rätt”, eftersom Agnes alltid ber om ursäkt för sitt barnsliga beteende och sina ogrun-

dade anklagelser efteråt: men hennes ”grundlösa” beskyllningar kan härmed ändå formuleras 

och det skapas ett utrymme för kritik av Ole. 

I Alma är det magister Rehn som får formulera den öppna äktenskapskritiken. Liksom Agnes 

och Auroras kritik så visar sig Rehns invändningar vara felaktiga när Alma lyckas med sitt 

äktenskapliga projekt. När Alma säger att hon vill göra sig älskad för sina ”goda egenskapers 

skull”, så invänder magister Rehn:  

– Ni vill således tvinga er man att älska er? Ni tror er kunna vinna hans hjerta, sedan ni är hans 

tillhörighet? 
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– Ja; ty just inom äktenskapet eger qvinnan bästa tillfället att utveckla de egenskaper, som 

utgöra hennes största prydnad, och hvarföre hon egentligen kan få namn af älskvärd. 

– Sannt; men dessa älskvärda egenskaper ser sällan en man. Vanan, att hustrun omger honom 

med dem, gör att han anser alla dessa dygder såsom helt vanliga och alla hennes uppoffringar 

betraktas såsom något, hvilket är hennes skyldighet att göra för honom. (Schwartz, s. 46.)  

Alma får här formulera det patriarkala samhällets ideal om de kvinnliga egenskaper som ska 

få en man att älska sin hustru. Det gör att Rehn kan komma med en betydligt hårdare kritik än 

vad som annars vore acceptabelt. Rehn skulle också kunna ses som en annan sida av Alma 

själv, ett alter ego som får ge uttryck för den oro om Ivars fläckfrihet som den goda hustrun 

inte får känna. Rehns cynism kompletterar Almas godhet, och de diskussioner de för om 

äktenskapets natur och Ivars potential som god make blir i sin helhet en betydligt mer mång-

facetterad bild än vad som hade kunnat ges i en monolog av Alma. De åsikter som en god 

kvinna och hustru inte kan ge uttryck för läggs i stället i munnen på Rehn. 

Viss äktenskapskritik i Alma uttrycks också av Constance, som har reagerat instinktivt ag-

gressivt när hon fått veta att Ivar är ruinerad och övertalats att gifta sig med Alma. Hon jämför 

adelns giftermålshandel med den amerikanska slavhandeln ”med den skilnaden blott, att vi 

sälja oss sjelfva af en usel vinningslystnad, då deremot de arma negerslafvarna säljas af 

andra” (Schwartz, s. 13). Hon ger alltså här uttryck för en explicit kritik mot konvenans-

äktenskap, något som – kanske just därför att hon själv agerar på ett helt annat sätt – fram-

ställer det romantiska äktenskapsidealet som det rätta. 

Goda exempel? 

Berättelserna slutar symptomatiskt där det goda äktenskapet börjar och vi får inte följa något 

av paren i deras nya, lyckliga liv. Epilogen i Agnes Tell säger det kanske bäst, när den för-

klarar att ”Agnes Tells äktenskaps-historia är slut och med detsamma hennes öden. Ty för 

den, som hunnit dit hon hunnit, finnes ej vidare något öde.” (Carlén, s. 330.) I epilogen be-

skrivs bara de andra personernas liv, men i och med deras får vi faktiskt en glimt av även 

Agnes vidare öden. Detta undergräver textens anspråk på att Agnes historia tagit slut i och 

med det goda äktenskapet – åtminstone några ord i förbigående får läsaren för att kunna 

övertyga sig om att hennes äktenskap fortsätter på den utstakade vägen. I den tidigare nämnda 

artikeln i Tidskrift för hemmet så säger den Carlén-kritiska systern i familjen: ”Jag är öfver-
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tygad, att hon ej skulle lyckas att skildra de båda älskandes lif, sedan de ändtligen sluppit in i 

den sanna kärlekens paradis.”87 Detta är säkert riktigt. Agnes Tell – liksom de andra rom-

anerna i min undersökning – skildrar vägen till det lyckliga äktenskapet, men skulle förmodli-

gen misslyckas med att beskriva dess fortgång. När målet är uppnått så ”finnes ej vidare något 

öde” (Carlén, s. 330). Bristen på lyckliga äktenskap är faktiskt påfallande i materialet. Inte ens 

i periferin återfinns något påtagligt gott exempel, och till och med äktenskapet mellan Agnes 

föräldrar (som bägge beskrivs mycket positivt) antyds ha varit olyckligt. 

Den som kommer närmast ett positivt exempel av ett äktenskap är Auroras väninna Fanny. 

Till skillnad från Aurora omfattar hon det romantiska kärleksidealet fullkomligt – men till den 

grad att det blir parodiskt. Hon framstår på många sätt som den perfekta hustrun och modern i 

Aurora Trampe, men måste även hon genomgå en utveckling innan hennes äktenskap kan bli 

lyckligt. Fanny, som kommer från en välbärgad borgarfamilj och gjort en klassresa när hon 

gift sig med den adlige Robert, vill sköta ett litet hushåll och njuta ett stilla familjeliv. Roberts 

vanor att leva i en stor våning med många tjänare, gå ut på nöjen och komma hem sent passar 

henne mycket dåligt. Fannys mor tröstar henne med att alla problem kommer att lösas när 

barnen kommer, men när de gör det så går Fanny till överdrift i sin modersroll. Hon koncen-

trerar sig så mycket på barnen så att hon börjar ”mer och mer negligera sin man och sina 

pligter som värdinna” (Pfeiffer, s. 138). Ständigt nattvak och ett vårdslösande av sitt utseende 

gör dessutom att hon blir mindre attraktiv: ”I en vid morgonblus eller hushållskofta, utan 

korsett, utan hållning, framträdde hon […] rätt tarfligt för den äkta mannen [...].” (Pfeiffer, 

s. 141.) Hon blir oförmögen att locka sin make tillbaka till sig, och Robert söker sig ut ur 

hemmet eftersom Fanny genom moderskapet blir ful och en dålig hustru. Den klassiska bilden 

av modern som väcker mannens kärlek och vinner lyckan genom att vara en god mor åt sina 

barn saknas alltså i Aurora Trampe. Ju mer Fanny engagerar sig i barnen, ju mindre sympati 

får hon från Roberts sida. 

Men Robert är inte någon egentligen dålig man, och äktenskapet får en vändning från två 

oväntade håll. Först avlider Fannys far, vilket gör att Robert och Fanny plötsligt befinner sig i 

en betydligt försämrad ekonomisk situation. I samband med detta passar Aurora på att tala 

klarspråk med Robert. Hon har gift sig med Henry, och har varit mycket tydlig med att inget 

förhållande Robert och henne emellan nu kan komma ifråga. Hon har också flertalet gånger 

                                                                 
87 Fryxell, s. 92. 



 55

uppmanat Robert att vara hemma mer, och att ta vara på Fanny. Nu uppmanar hon honom, 

kraftigare än någonsin, att söka lyckan där lyckan bör sökas: i hemmet. Samtidigt så tvingas 

Fanny genomgå en utveckling mot självständighet med anledning av familjens försämrade 

ekonomi. Hon har tidigare varit i det närmaste paniskt rädd för att fatta egna beslut, och över-

driver även här en i normala fall positiv kvinnlig egenskap.88 Den underdånighet som hon 

visar mot Robert gör henne inte kvinnligt attraktiv, utan besvärlig och dum. När hon nu om-

besörjer flytten till en mindre våning och avskedar tjänstefolk på egen hand så tvingas hon till 

ett större mått av självständighet, och Robert berömmer henne för att vara en ”liten praktisk 

och förståndig hustru” (Pfeiffer, s. 215).  

Fanny påminner i det här avseendet om Alma, som ju också överdriver vissa – i sig positiva – 

kvinnliga egenskaper till den grad att hon blir en dålig hustru. Genom sina överdrifter trave-

sterar Fanny och Alma den ideala kvinnligheten, vars naturlighet därmed ifrågasätts. Almas 

och Fannys överdrivet kvinnliga egenskaper står paradoxalt nog i vägen för deras kvinnlighet 

och de måste balansera upp dem för att kunna bli goda hustrur, vilket i sin tur leder till det 

goda äktenskapet. Fanny framstår på många sätt som den perfekta borgerliga hustrun: hon är 

oskuldsfull, undergiven och en hängiven mor. Men liksom Alma överdriver hon sin kvinno-

roll. Hon är så oskuldsfull att hon blir dum, så undergiven att hon blir beroende och så mo-

derlig så att hon glömmer bort sin make. Dessa misslyckanden i skapandet av det som annars 

antas vara en sann kvinnlighet visar på en skevhet i den heterosexuella hegemonin. Genom 

sina överdrifter i görandet av kön så visar såväl Fanny som Alma att kvinnligheten inte är 

naturlig. Överdrifterna kan också läsas som ett motstånd i texterna mot den ideala kvinnlighet 

som huvudpersonerna eftersträvar. Samtidigt som målet för alla romanernas hjältinnor i någon 

mån innefattar att de blir goda kvinnor och hustrur, så finns det i Fannys och Almas ytterlig-

heter en kritik av denna kvinnlighet. 

I Agnes Tell finns ett äktenskap i periferin som fungerar som en parallell till Agnes och Ole: 

Oles bror Kristen och hans hustru Jakobina. Jakobina och Kristen är det enda äktenskapliga 

paret förutom Agnes och Ole som har en någorlunda framträdande roll i romanen, och de 

                                                                 
88 Det är talande att det enda beslut som Fanny tidigare fattat på egen hand är att– trots protester från sina 

närmaste – själv amma sina och Roberts barn. 
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framstår därför som den egentligen enda förebilden för ett äktenskapligt samliv.89 Paret som 

en parallell till Agnes och Ole understryks av att Jakobina förebrår sin make för att ”det var 

ett obevakadt barnhjerta, som Kristen tillegnat sig af hennes familj”, och säger att han gifte 

sig med ”ett barn” (Carlén, s. 50). Där finns en tydlig hänvisning till åldersskillnaden mellan 

Ole och ”barnhustrun” Agnes. Men Kristen och Jakobina är snarare en parodi på ett äktenskap 

än en förebild. De följer nämligen ett komplementärt könsideal – men har bytt roller. Jakobina 

har ögonbryn som möts ”såsom ett par försvarliga mustascher, hvilka hennes kön beklagligen 

icke annorlunda medgaf” (Carlén, s. 46). Kroppsligen liknas hon vid den kraftigt byggde Ole, 

är klädd ”mera i kostym än toilette” och kan ”misstänkas för att vara en förklädd dragon och 

såg ut att kunna kommendera ett regemente” även om hon nöjer sig ”med att kommendera 

endast Kristen, sin slaf och äkta hälft” (Carlén, s. 46). Kristen däremot liknar ”en treflig nöt-

knäppare” och präglas av ”[f]rom beskedlighet” (Carlén, s. 47). ”[D]essa följeslagare på det 

äkta lifvets ocean” jämförs ”med tremastaren, som flyger fram med svällande segel och fladd-

rande vimplar, och den lilla jullen, som troget gungar i kölvattnet” (Carlén, s. 47). Genom att 

Jakobina och Kristen ”byter” roller med varandra så blir deras äktenskap en tydlig illustration 

av hur manliga och kvinnliga egenskaper inte nödvändigtvis hänger samman med köns-

tillhörighet. De blir därför en skevhet i det föredöme som de borde vara – men inte är – till 

Agnes och Oles äktenskap, en skevhet som hotar den heterosexuella hegemonins stabilitet.90 

Kontraster och avskräckande exempel 

Vad som är normalt fastställs av beskrivningar av det som inte är normalt, och genom bilder 

av mindre goda äktenskap så tydliggörs och normaliseras det goda äktenskapet. Detta sker 

också i beskrivningen av de personer som står utanför äktenskapet, och på det sättet avviker 

från samma norm. 

                                                                 
89 Den enda gifta person som har en någorlunda betydande roll är Agnes väninna Marianne. Men även om 

Marianne är gift så uppträder inte hennes make i berättelsen annat än som en bifigur. 
90 Butler, s. 186 ff. och 200. 
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Det dåliga äktenskapet 

Det dåliga äktenskapet representeras främst av huvudpersonernas äktenskap innan upp-

lösningen. Eftersom romanerna slutar när äktenskapsproblemen är lösta så utgör bilden av de 

dåliga äktenskapen mycket stora delar av berättelserna, och de detaljerade beskrivningarna 

blir avskräckande exempel som kontrasterar mot de goda äktenskapen. Alternativ till huvud-

personernas agerande visas dessutom tydligt genom andra äktenskapliga par. I Aurora 

Trampe så är Fanny och Robert ett sådant par. I och med att de finner sin äktenskapliga lycka 

långt tidigare än Aurora, så bildar de en positiv bild av det goda äktenskap som är möjligt men 

ännu långt borta för henne. Genom utvecklingen och de konkreta råd som åtföljer deras äkten-

skap blir det ännu tydligare att de utgör en förebild för Aurora. Fanny och Robert är ett kon-

kret exempel på hur det dåliga äktenskapet kan förbättras. Detta blir särskilt tydligt eftersom 

deras äktenskap blir lyckligt vid samma tidpunkt i berättelsen som Auroras och Henrys äkten-

skap blir allt sämre. Kapitel 26 i Aurora Trampe avslutas med Fannys och Roberts idylliska 

försoning. Som jag redan beskrivit så försvinner paret sedan ur berättelsen, och återkommer 

inte annat än i rapporter från Fannys mor. På nästa sida börjar kapitel 27, med att några efter-

rätter till Henrys älskarinna levereras fel och hem till Aurora och Henry. I kontrasten mellan 

Fannys och Roberts lycka, och hur Aurora får uppleva att maken offentligt bedrar och därmed 

förnedrar henne, så framställs det goda äktenskapets lycka med all önskvärd tydlighet. 

I Alma så kontrasteras ett helt igenom negativt par mot Almas försök att skapa ett gott äkten-

skap. Detta par utgörs av Ivars ungdomskärlek Constance och hennes make Gustaf 

Stjernburg, som Constance gift sig med i bitterhet efter att ha fått veta att Ivar kommer att fria 

till Alma. Både Constance och Gustaf fungerar som motbilder till Almas person och agerande. 

Redan de grunder på vilka deras äktenskap ingås är felaktiga: Constance gifter sig eftersom 

hon vill hämnas på Ivars svek och behöver en rik make. Ivar ”förtjenar icke annat än att det 

äktenskap, han af egennytta ingår, må komma att utgöra hans lifs olycka”, enligt Constance, 

som bestämt sig för att hämnas på honom och kanske framför allt på Alma (Schwartz, s. 13). 

Gustaf framstår som en direkt parallell till Alma eftersom han i viss mån befinner sig i samma 

situation som hon gör: hans hustru har gift sig med honom för pengar (även om Gustaf till 

skillnad från Alma inte varit medveten om detta när äktenskapet ingicks) och han finner sig 

bedragen i äktenskapet. Men Gustafs försök till lösning på problemet är helt annorlunda än 

Almas. Alma förutsätter hela tiden att Ivar ska hålla sina löften och glömma Constance, men 
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Gustaf låter sig istället härjas av svartsjuka och bevakar Constances minsta steg. Han försöker 

få hennes otrohet bekräftad och hotar med att offentliggöra den så fort han samlat tillräckliga 

bevis. I slutet av berättelsen visar det sig naturligtvis att Almas taktik varit den rätta. Hon och 

Ivar uppnår den kärlek Alma har eftertraktat och hon blir ”så lycklig som hon förtjenade” 

(Schwartz, s. 125). Gustaf och Constance, däremot, glider ifrån varandra. Gustaf skaffar sig 

”hem och hustru utom hus, under det frun lät beundra sig i sällskapslifvet” (Schwartz, s. 125). 

Det kan vara intressant att notera att slutet faktiskt har ändrats i senare upplagor av Alma. I 

den tredje upplagan, 1893, heter det att Gustaf lyckas tvinga Constance till ett isolerat liv på 

hans gods, genom att ha samlat komprometterande bevis för otroheten: 

Här tillbragte de år efter år i största tillbakadragenhet, nästan utan allt umgänge. Constance be-

handlades med stränghet af sin man och måste ordna sitt lif så att hon arbetade för deras under-

lydandes förbättrade ställning. Om detta verkade på utvecklingen af hennes bättre känslor veta 

vi icke, blott att hon och hennes man åldrades tillsammans. Vid slutet af deras lif närmade de sig 

hvarandra med mera tillgifvenhet.91 

Tydligen har de 30 åren mellan den första och tredje upplagan av Alma föranlett Schwartz att 

göra Constance och Gustafs slut inom äktenskapets ramar.92 Här är det önskvärt att även ett så 

dåligt äktenskap som det mellan Constance och Gustaf ska bli någorlunda fungerande. 

Utanför äktenskapet 

Uppsatsens undersökningsmaterial innehåller en stor mängd ogifta personer, men de flesta av 

dem är eller har varit delaktiga i äktenskapliga relationer på ett eller annat sätt, genom att ha 

varit gifta eller vara på väg att gifta sig. I det här avsnittet kommer jag att undersöka personer 

som står helt utanför äktenskapet, och som alltså inte är inblandade i några äktenskapliga re-

lationer. Ungkarlen patron Stenvall, och hans likaledes ogifta syster Katarine Sophie, innehar 

i Aurora Trampe en liknande roll som Kristen och Jakobina har i Agnes Tell. Även paret 

Stenvall är en äktenskapsparodi. Aurora fångar i början av romanen Stenvalls hjärta ”för öf-

ningens och förnöjelsens skull” (Pfeiffer, s. 37). Även om han är ”stenrik, som en onkel från 

                                                                 
91 Marie Sophie Schwartz, Alma eller de moderna äktenskapen: berättelse (Stockholm 1893), s. 125. 
92 1893 års upplaga av Alma hör till en serie återutgivningar av Schwartz verk som Albert Bonniers förlag 

gjorde. Enligt Thore Blanche redigerade Schwartz om, och strök, stora delar av sina romaner till denna serie, 

Porträtter, interviewer och skizzer (Stockholm 1889), s. 21. 
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Californien” så inser Aurora snart att hon kan bättre än så på äktenskapsmarknaden (Pfeiffer, 

s. 36). Stenvall är mycket blyg, och försvarslös inför Auroras behag. Hans löjlighet blir fram-

för allt tydlig i de scener då han och systern interagerar, eftersom han hunsas av systern – lik-

som ovan nämnde Kristen av sin hustru Jakobina. Syskonen Stenvall bor med sin mor på en 

gård inte långt ifrån Gyllinge, där Fanny och Robert bor tillsammans med Aurora under bok-

ens första del. Systern, som är mycket svartsjuk på Aurora, parodierar ”verklig” hustrulig 

omtanke genom sitt överbeskyddande beteende mot Stenvall. Syskonen härmar ett äkten-

skapligt samliv, något som förstås kan jämföras med Oles relation med halvsystern Otta i 

Agnes Tell. 

Det finns ytterligare en ogift person i Aurora Trampe som härmar ett äktenskapligt beteende 

och därmed blir ett humoristiskt inslag: kvinnosakskvinnan Mariechen Schön. Hon har inte 

någon framträdande roll, men det är talande att hon oftast figurerar i samband med till 

familjelivet knutna händelser som födslar och giftermål.93 

 […] [D]en utblommade ungmön Mariechen Schön, som utgifvit en liten broschyr om små 

barns fysiska och moraliska uppfostran, införd i Tidskrift för hemmet, höll långa afhandlingar 

för Fanny huru hon borde förhålla sig för att bevara den lilla baronen från all skada och farlig-

het, och äfven huru hon för sin egen del borde förhålla sig, åt hvilket Robert narrade Aurora att 

skratta bakom kabinettsdörren, så att hon hela dagen led af håll, påstod hon. (Pfeiffer, s. 135.) 

Det löjliga med Mariechen Schön är inte så mycket att hon frångår kvinnoidealet genom att 

vara yrkesverksam och ogift, utan att hon trots detta insisterar på att hon äger kunskaper om 

moderlighet. Hon blir därmed en parodi på kvinnlighet, på samma sätt som paret Stenvall blir 

en parodi på äktenskapet när de härmar ett gift par. Auroras stränga och elaka fostermor 

fröken Juhl är en fjärde person i Aurora Trampe som är utesluten från äktenskapsrelationer. 

Om henne står det att hon ”bekymrade sig föga om att hon icke lyckades i den unga flickans 

sinne uppväcka den dyrbara vördnad, tacksamhet och kärlek, en ung flicka egnar en huld mo-

der och ännu mycket mera en moder, som ej haft den naturliga förpligtelsen att vårda henne” 

(Pfeiffer, s. 14). Denna avsaknad av moderliga egenskaper hos fröken Juhl anges som en or-

sak till Auroras kallsinnighet och beräknande läggning. Men fröken Juhl är den enda av de 

                                                                 
93 Mariechen Schön deltar aktivt i fem scener: när Fanny och Robert fått sitt första barn (s. 135), vid barnets dop 

där hon diskuterar moderskapets kall med Astley (s. 136), i Vestas salong där hon talar barnuppfostran med 

Fanny (s. 190), vid Auroras första förlovning med Astley (s. 152) och vid Auroras bröllop (s. 184 f). 
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ogifta personerna i Aurora Trampe som inte är löjeväckande, något som kanske hänger ihop 

med att hon inte gör anspråk på något familjeliv. Mariechen Schön och paret Stenvall blir 

skrattretande när de härmar familjelivet eftersom deras försök är dömda att miss-

lyckas. Fröken Juhl undkommer löjet genom att helt avsäga sig modersrollen. 

Magister Rehn, i Alma, är den ende person i gruppen som beskrivs odelat positivt, han är en 

uppriktig och trogen vän åt Alma. I likhet med fröken Juhl gör han inga anspråk på något 

familjeliv. Han och Alma lever tillsammans, och Rehn tar del i alla Almas angelägenheter. 

Hennes projekt är dessutom direkt beroende av vänskapen och samtalen med den vänlige, 

men cyniske magister Rehn. Men magister Rehn är inte någon tänkbar äktenskapspartner för 

Alma.94 Relationer mellan män och kvinnor som varken är släktingar eller potentiella kärleks-

partners är ovanliga i romaner från den här tiden.95 Hälften fadersfigur och hälften en del av 

Alma själv är magister Rehn den perfekte mannen – men ingen make. Kanske är det just det 

att Rehn är främmande för äktenskapet som gör att han kan tecknas som ett verkligt mans-

ideal, till skillnad från Almas make Ivar som får visa de problem som äktenskapet medför. 

                                                                 
94 Något som naturligtvis också hänger samman med hans ålder och hans klass. Alma är både förmögen och 

adlig, medan Rehn arbetat som lärare och nu bor i hennes hem. 
95 Hos Schwartz har vänskapsförhållandet mellan huvudpersonen Stephana och hennes vän Jacobo i Mannen af 

börd och qvinnan af folket och dess uppföljare Arbete adlar mannen uppmärksammats av Kolbe, som inte 

undersöker detta närmare, Kolbe (2001), s. 179. Här står dock inte den manlige vännen utanför 

äktenskapsdiskursen. Både Stephana och Jacobo gifter sig (den senare två gånger), men deras förhållande till 

varandra är uttalat platoniskt. 
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Sammanfattande diskussion 

Även om vägen dit är långt ifrån oproblematisk så är det goda äktenskapet ett självklart mål 

för huvudpersonernas utveckling. Svårigheterna att nå det kan ses som ett undergrävande av 

dess obestridlighet, varför jag har velat undersöka hur äktenskapet trots detta konstrueras som 

någonting självklart. 

Den heterosexuella parrelationen framställs som det enda möjliga alternativet för romanernas 

huvudpersoner, och frågan gäller inte om de ska leva i ett äktenskap utan hur de ska se till att 

detta äktenskap blir lyckligt. Gestaltningen av äktenskapet som enda möjlighet är en viktig del 

i konstruktionen av äktenskapet som norm. De alternativ till äktenskapet som beskrivs är 

övervägande ofördelaktiga, och till livet som ogift kvinna entydigt negativa. Ingen av de 

ogifta kvinnor som figurerar i romanerna har någon positiv livssituation. De alternativ som 

möjligtvis kan ha funnits för personer i samma situation som huvudpersonerna osynliggörs, 

och den enda text som kommer i närheten av att reflektera över giftermålets vara eller inte 

vara är Aurora Trampe. Auroras utveckling skiljer sig från de andras eftersom hennes projekt 

går ut på att lära sig uppskatta det goda äktenskapet – det mål som de andra redan från början 

eftersträvar. I början av romanen står hon för ett icke-romantiskt synsätt, hon vill gifta sig för 

pengar och den sociala trygghetens skull, men tror inte på kärleken. I den mån hon har något 

begär efter andra människor riktar det sig främst mot kvinnor (Fanny och Vesta), och i andra 

hand som ett mimetiskt begär mot dem som dessa kvinnor åtrår (Robert och Henry). Först 

efter att Aurora tillsammans med Henry har provat på den sorts icke-romantiska äktenskap 

som hon haft som mål, genomgått en kris och levt ett närmast eremitiskt år i eftertanke och 

försök till bättring, så finner hon förmågan till romantisk heterosexuell kärlek och ett riktigt 

äktenskap. Aurora lär sig att bli en god människa, och lär sig då samtidigt att älska och att 

eftersträva det romantiska äktenskapet. Att det är fråga om en utveckling understryks av att 

Aurora först uppnår Vestas utvecklingsstadium, men inser att detta inte alls är det mål hon 

trott det vara. Alla huvudpersonerna i mina tre källtexter genomgår positiva förändringar som 

leder dem till det goda äktenskapet. Att deras omvändningar beskrivs som en utvecklings-



 62

process gör att deras tidigare ställningsstaganden, känslor och beteenden framstår som fel-

aktiga. Det kanske är allra mest tydligt hos Agnes, eftersom hennes projekt bokstavligen inne-

fattar att hon, genom att åtrå den vuxna kvinnans objekt maken, ska gå från att vara ett barn 

till att bli en hustru. I Almas fall är utvecklingsprocessen ett medvetet val, vilket gör att bilden 

av den korrekta och ”naturliga” kvinnligheten förvrängs. Att personen Alma medvetet skapar 

sig själv som kvinna underminerar den kvinnlighet som texten Alma på ett annat plan ideal-

iserar. 

Av stor vikt för att förklara hur äktenskapet kan framstå som det enda alternativet i romanerna 

är också den ofrånkomliga heterosexualitet som jag kunnat läsa i texterna. Kvinnors relationer 

till kvinnor beskrivs huvudsakligen som hotfulla, och de flesta kvinnor agerar som hinder på 

vägen mot huvudpersonernas mål. I två av romanerna, Alma och Agnes Tell, är kvinnliga re-

lationer också märkbart sällsynta, huvudpersonerna är nästan helt omgivna av män. I Aurora 

Trampe finns vänskapsrelationer mellan huvudpersonen och två andra kvinnor, Fanny och 

Vesta, som inte följer samma mönster som i de andra texterna.96 Dessa utesluts dock innan 

upplösningen, vilket får dem att framstå som överflödiga när väl den korrekta hetero-

sexualiteten uppnåtts. Genom att misstänkliggöra eller utesluta kvinnors relationer till kvinnor 

så framstår heterosexualiteten mindre som ett val och mer som en självklarhet för huvud-

personerna. Samtidigt ringas den korrekta heterosexualiteten in genom de bilder av felaktiga 

heterosexuella relationer som beskrivs i romanerna. Det vore till exempel en grundläggande 

missuppfattning att säga att Aurora lär sig att eftersträva äktenskapet som sådant – det upp-

nådde hon ju redan när hon gifte sig med sin förste, dålige make Henry. Inte heller vare sig 

Alma eller Agnes har några svårigheter att gifta sig: Alma gör det redan i början av be-

rättelsen och Agnes ungefär halvvägs in i den. Det är av yttersta vikt att äktenskapet är ett 

riktigt äktenskap, det vill säga en romantisk, ömsesidig och harmonisk relation. Detta uppnår 

ingen av huvudpersonerna innan de allra sista sidorna i romanen. Så länge Agnes Tell inte 

förmår rikta sina erotiska känslor mot rätt objekt, eller Alma lyckats göra sin make till en god 

man, så är deras äktenskap otillräckliga och målet ännu inte uppnått. På samma sätt framstår 

det äktenskap som Auroras väninna Fanny och hennes make Robert representerar i början av 

Aurora Trampe som en felaktighet. Under smekmånadstiden så för de en dockhemstillvaro, 

                                                                 
96 Vestas roll i Auroras giftermål med Henry kan möjligen läsas som att hon hindrar Auroras utveckling. Men 

identifikationen med Vesta är samtidigt ett steg närmare äktenskapet med Astley, varför relationen måste ses 

som övervägande positiv. 



 63

som – även om den gör Fanny ”lycklig... lycksalig!” – inte är någon stabil grund att bygga ett 

äktenskap på (Pfeiffer, s. 6). 

Det goda äktenskapet kan på flera sätt läsas som en utopi. För läsaren kan texten fungera som 

en fantasi, någonting att drömma om och längta efter. Särskilt Alma kan läsas på detta sätt, där 

den kvinnliga läsaren kan identifiera sig med Alma och tro att även ett dåligt äktenskap kan 

bli ”en välsignelse på jorden” (Schwartz, s. 125). Det goda äktenskapet som fantasi under-

stryks av bristen på verkligt goda äktenskap i materialet, och av att alla personer som uppnår 

det försvinner ur berättelserna. Avsaknaden av beskrivningar av det goda äktenskapet gör att 

det får en karaktär av overklighet, men detta kan också ses som en normalisering. Det som 

anses normalt behöver ju inte beskrivas eftersom ”alla vet” vad det är för något. Detta för-

klarar varför epilogen i Agnes Tell bryskt klargör att för den lyckliga hustrun Agnes ”finnes ej 

något vidare öde” (Carlén, s. 330). 

Samtidigt som det goda äktenskapet är en utopi så är det i allra högsta grad en realitet för 

huvudpersonerna. Med hjälp av rätt beteende lyckas alla uppnå sitt mål, även om det föregås 

av stora bekymmer, misstag och felaktigheter. Den rådgivning som jag kunnat läsa i rom-

anerna är ett sätt att uppfostra och vägleda läsaren, så att hon eller han själv kan uppnå samma 

idyll som huvudpersonerna. Rådgivningens funktion är också att etablera bilden av det goda 

äktenskapet som ett realistiskt mål. Genom att konkret beskriva hur det goda äktenskapet 

uppnås så får läsaren ett intryck av att det är möjligt att nå. 

Rådgivningen skapas inte minst av bilderna av huvudpersonernas utveckling och be-

skrivningen av de misstag de gör, men det finns också mer explicita råd. Flera av råden kan 

också läsas som både öppen och dold kritik mot det befintliga äktenskapet. Mycket av 

äktenskapskritiken i romanerna oskadliggörs genom att den framförs av personer som senare i 

berättelsen visar sig ha ”fel” i den kritik de uttryckt. Även om de invändningar de gjort mot 

äktenskapsidealet varit inkorrekta så finns det härmed möjlighet att uttrycka kritik som annars 

inte skulle ha kunnat artikuleras. 

Att vägen till det goda äktenskapet är så komplicerad gör att det finns utrymme för motstånd 

på vägen dit. Även om Agnes väljer att gifta sig med Ole, och i slutet av Agnes Tell helt an-

passat sig till den rådande ordningens åsikter om hur hon ska vara, så kan hon innan dess ge 

uttryck för motstånd mot samma ordning. Hon är uppenbart motvillig i den förhandling som 
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pågår mellan Ole och hennes far om henne. Detta beskrivs öppet som ett felaktigt beteende av 

henne – hon vet inte sitt eget bästa ännu – men kan också ge läsaren medlidande med och 

förståelse för hennes situation. Det ligger också i skönlitteraturens natur att möjliggöra ett 

flertal tolkningar, något som blir tydligt i huvudpersonernas lyckade äktenskap. Samtidigt 

som Agnes kan läsas som ett offer för en övermäktig patriarkal makt när hon blir en god 

hustru åt Ole så kan deras lyckade äktenskap ses som Agnes strategi för att skapa ett gott liv 

åt sig själv. Kanske är det inte så mycket Agnes som har anpassat sig till den patriarkala ord-

ningen i slutet av Agnes Tell, utan Ole och Agnes tillsammans som faktiskt lyckats skapa ett 

gott äktenskap. 

Även om romanerna både idealiserar och normaliserar det goda äktenskapet så finns det gott 

om skevheter i beskrivningen av såväl äktenskapet som hustru- och makerollen. Romanerna i 

min undersökning visar ett tydligt ideal för både äktenskapet och dess makar, men låter det 

inte stå oemotsagt. Genom skevheter och dissonanser i berättelsen om det goda äktenskapet 

och den goda hustrun och maken så visas alternativ och motstånd mot dessa, och idealet kan 

samtidigt avslöjas som en konstruktion. Själva förekomsten av ogifta personer och miss-

lyckanden i utförandet av rollerna som hustru och make gör att bilden av dessa blir mindre 

helgjuten, även om avvikelserna beskrivs som felaktigheter eller någonting löjligt. Flera per-

soner i materialet genomför också olika slags travesteringar på äktenskapsrollerna, dels gen-

om att överdriva vissa typiskt kvinnliga egenskaper, dels genom att härma äktenskapliga 

beteenden som de själva ”egentligen” inte lyckats uppnå. De travesteringar som löjliggörs i 

materialet kan läsas som ett normaliserande av idealet eftersom de används för att kontrastera 

detta, men de kan också ses som skevheter i beskrivningen av dessa beteenden som naturliga. 

Hur naturligt är egentligen modersidealet, om det även kan utföras av den ”utblommade ung-

mön” Mariechen Schön (Pfeiffer, s. 135)? 
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