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The purpose of this essay is to examine how Elin Wägner depicts the middle-aged woman who 
lives in the country in Sweden, in the 1920’s. The question at issue is: What problems and what 
subjects for rejoicing does she raise? My aim is to try to understand the women’s situation, as 
well as how Elin Wägner describes the situation in her four novels from the 1920’s: Den 
namnlösa (1922), Silverforsen (1924), Natten till söndag (1926) och Svalorna flyga högt 
(1929). At the same time I intend to compare the woman of the 1920’s to the situation of 
women today.

I am writing from a feministic literary theory called “omläsning” according to the description of 
Gunilla Domellöf. In other words, a re-reading of the text with new eyes, in order to let the 
view of the woman become more visible. The method I have used is Hans Robert Jauss’ 
“Rezeptionsästhetik”.

I came to the conclusion that the novels describe the reality in a plain way, possibly somewhat 
coloured by Elin Wägner’s feministic starting point. She is commited to the public debate on 
problems of modern society as well as very familiar with the woman question. Her main themes 
are love, marriage, divorce and self-realization.
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1 Inledning

1.1 Val av ämne
För att få en historisk, om än något vinklad bild av kvinnans situation, är Elin Wägners 

författarskap nästan en självklarhet tycker jag. Har kvinnans situation förändrats under det 

gångna seklet? Kvinnans ställning idag och förändringsprocessen är inte mitt huvudintresse, 

utan istället att förmedla synen på den svenska20-talskvinnan som den berättas av Elin 

Wägner.

Elin Wägner (1882-1949) var med dagens ögon något av en föregångare i svenskt kulturliv– 

feminist, fredsaktivist, rösträttskämpe, medlem i Svenska Akademien, filosof, debattör, 

ekolog och framförallt, en av sin generations mest lästa romanförfattare. Sedan mitt första 

möte med Wägners författarskap under högskoletiden har jag varit en stor beundrare av 

hennes verk. Som kvinna och feminist har jag många gemensamma beröringspunkter med 

Elin Wägners tankar och idéer. Hon ville verkligen påverka människors sätt att tänka. Elin 

Wägner uppmärksammas som en av 1900-talets få riktiga feminister, eftersom hon aldrig 

accepterat den manliga normen eller den värld som formats av denna norm. Elin Wägner 

brann under hela sitt liv för jämställdhet, fred och miljö. Dessa tre begrepp som är ack så 

aktuella. Hennes tidiga period som mest berör kvinnans rösträttskamp är mycket välkänd 

liksom hennes 30-talsperiod som mera rör freden med rent religiösa inslag. Wägners 

mellanperiod däremot är mindre känd och där finns flera skildringar från Småland där hon 

växte upp.

1.2 En jämförelse i tiden
Egentligen är arbetet med att synliggöra dolda strukturer i samhället lika viktigt idag som det 

var på Wägners tid. Många gånger glömmer vi att ta hjälp av historien och att ta vara på 

tidigare erfarenheter. Det är lätt att bli frustrerad och tänka; har vi inte kommit längre? Det är 

fortfarande så mycket som måste göras. Jämställdhetsarbetet i vårt moderna samhälle har 

under de sista fyrtio åren tagit två steg fram och ett steg bakåt enligt mitt förmenande. Med 

andra ord så går utvecklingen inom flertalet områden väldigt långsamt. När det gäller 

likalönsprincipen har vi inte kommit särskilt långt. Jag vågar påstå att löneskillnaderna mellan 

män och kvinnor inte har ändrats mycket sedan 20-talet. Enligt Wistrand var kvinnolönen på 

20-talet 70 % av mannens1 och enligt Statistiska centralbyrån, SCB är den nu drygt 80 % och 

1 Wistrand, Birgitta. (2006). Elin Wägner i 1920-talet –Rörelseintellektuell och internationalist. s. 29.
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den andelen har stått sig genom hela 90-talet.2 Inom juridikens område hittar vi otidsenliga 

lagar som är djupt kvinnokränkande. Det allmänna rättsmedvetandet när det gäller våldtäckt 

är till exempel milsvitt skilt från hur det bedöms i olika rättsliga instanser. Får en kvinna inte 

bära korta kjolar? Är ett nej inte ett nej? Vilken är synen på kvinnan och hennes sexualitet? 

Vågar kvinnor verkligen anmäla en våldtäktsman? Jag tänker också på att offrens skam och 

förnedring inte är tillräckligt undersökt. Hur kommer det sig att historien om kvinnoförtryck 

upprepar sig, med bara små förändringar i var generation? Det här är frågor som kräver 

mycket reflektion. Feminism är för mig att vara begåvad med en frisk vrede och en vilja till 

förändring av de sociala maktstrukturer som finns i samhället. Vi kvinnor ska aldrig acceptera 

att vara en andra klassens medborgare.

1.3 Syfte, frågeställning och material
Under denna 20-talsperiod inträffade en hel rad med förändringar som angick kvinnan 

speciellt. Denna period vill jag undersöka lite närmare och då speciellt synen på den 

medelålders kvinnan och hennes upplevelse av kärleken och äktenskapet. Syftet med denna 

uppsats är att beskriva 20-talets kvinnosyn som den framställs i några av Elin Wägners 

romaner. Hur gestaltar sig det begränsade livsutrymmet för den medelålders kvinnan som hon 

beskriver i sina romaner under den här tiden? De böcker som blir aktuella är: Den namnlösa 

(1922), Silverforsen (1924), Natten till söndag (1926) och Svalorna flyga högt (1929).

1.4 Teori och metod
Genom att feministisk litteraturteori ställer frågan om kön, skiljer den sig från andra 

litteraturteorier. Frågan ställs utifrån ett kvinnoperspektiv som utgår ifrån att könsskillnaden 

är en grundläggande skillnad i såväl språket, samhället som i kulturen. Skillnaden är dessutom 

knuten till en maktrelation där kvinnan är underordnad eller utgör den ”andra” inom kulturen. 

I en artikel ur Kvinnovetenskaplig Tidskrift diskuterar docenten Gunilla Domellöf begreppet 

”omläsning”.3 Hon spår att inom en tioårs period kommer omläsning vara det centrala 

begreppet inom kvinnolitteraturforskning. Om hennes hypotes har besannats eller ej låter jag 

vara osagt men genom omläsning av litteratur ur kvinnoperspektiv kan dolda strukturer 

avslöjas, som annars skulle ha förblivit osynliga. Domellöf påpekar vidare att ”I en tolkning 

´ur kvinnoperspektiv´ blir värderingen beroende av uttolkarens inlevelse i, medvetenhet och 

2 www.  scb  .se  . 2009-01-01.

3 Domellöf, Gunilla. (1984). Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Nr2-3, s. 6.
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kunskap om kvinnors verklighet”.4 Westman Berg och Onsell framlägger liknande teorier i 

deras kvinnolitteraturprojekt, text – tolkning – värdering. För att bli en bra tolkare av 

kvinnolitteratur ”ur kvinnosynpunkt” eller ”ur kvinnoperspektiv” krävs goda kunskaper i 

kvinnohistoria samt att kunna frigöra sig från dolda könsfördomar och schablonföreställningar 

om kvinnor som finns inbyggda i språk, attityder och värderingar.5 

Eftersom min undersökning är en litteraturundersökning ligger tyngdpunkten på Elin Wägners 

romaner och inte på författaren och mångsysslaren Elin Wägner. Användandet av 

självbiografiskt material har dock varit till hjälp i analysarbetet. Min undersökning är inte 

feministisk litteraturkritik i en dömande bemärkelse. Jag ämnar inte lägga några värderingar 

på huruvida Elin Wägners romaner har varit till hjälp eller inte för kvinnokampen. Fokus är 

istället på vad författarinnan har att säga om och till kvinnorna samt vad hon hoppades att 

uppnå med sina romaner. Ett tematiskt tillvägagångssätt i analysarbetet faller sig naturligt.

Den metod som jag använder heter enligt Anders Palm som är professor i litteratur i Lund, 

receptionsestetik.6 Metoden bygger på samspelet mellan texten och läsaren och effekten av 

läsningen är det viktiga.7 Den främsta företrädaren är Hans Robert Jauss en tysk professor i 

litteratur. Metoden betonar mötet mellan texten, dess författare och läsaren. Det är läsaren 

eller mottagaren som tolkar innehållet och tolkningen är förstås beroende på vem som läser. 

Jag läser texten som feminist och tolkar innehållet på mitt sätt. Gamla texter blir som nya då 

man läser dem igen eftersom våra ”ögon” förändras med tid och erfarenhet. Här ser vi tydligt 

kopplingen till Gunilla Dommelöfs omläsningsteori som ju syftar till att synliggöra kvinnans 

situation. Tanken är naturligtvis att sedan förändra denna.

1.5 Tidigare forskning
När man börjar söka efter tidigare forskning om Elin Wägner och 1920-talet inser man snart 

att här finns förhållandevis lite att hämta. Birgitta Wistrands avhandling från 2006: Elin 

Wägner i 1920-talet, Rörelseintellektuell och internationalist,8 har dock varit till god hjälp i 

mitt arbete. Wistrand menar att litteraturforskningen överhuvudtaget har ägnat relativt liten 

uppmärksamhet åt 20-talet. Antingen avslutas studierna runt 1920 eller så tar de sin början 

4 Westman Berg, Karin & Onsell, Birgitta. (1981). Kvinnolitteraturforskning III, Text- tolkning- värdering. s. 
187.
5 ibid. s. 219-220.
6 Bergsten, Staffan (1998). Litteraturvetenskap-en inledning. s. 157.
7 Kittang, Atle. Linneberg, Arild. Mellberg, Arne. Skei, Hans H. (1997) En intoduktion till den moderna 
litteraturteorin. s. 51.
8 Wistrand, Birgitta. (2006).
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kring 1930.9 Detta faktum stämmer bra in på Ivar Harris bok Tjugotalet in memoriam.10 Där 

lägger författaren stor vikt vid 10-talet samt 30-talet men han sätter aldrig riktigt fingret på 

20-talet, trots sin titel. Elin Wägners 20-talsromaner är förövrigt inte omnämnda i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. 

I avhandlingen från 1980 Individ, grupp, gemenskap, studier i de unga tiotalisternas 

litteratur,11 undersöker Karl Lindqvist Elin Wägners tidiga år som journalist, den litterära 

debuten och genombrottet med romanen Norrtullsligan (1908).12 Fem år senare kom Sarah 

Deaths feministiskt orienterade avhandling The Female Perspective in the Novels of Fredrika 

Bremer and Elin Wägner: A Comparative Study of some Central Themes13. Avhandlingen 

rymmer många intressanta analyser av Elin Wägners samtliga romaner. 1990 la sociologen 

Margaretha Lindholm fram sin avhandling Talet om det kvinnliga,14 studier i feministiskt 

tänkande i Sverige under 1930-talet, som jämför feminismen hos Elin Wägner och Alva 

Myrdal. Ytterligare en avhandling med fokus på Elin Wägners trettiotalsromaner är 

litteraturvetaren Bibi Jonssons, I den värld vi drömmer om. Utopin i Elin Wägners 

trettiotalsromaner. (2001).15 Samma år presenterade Irene Andersson sin avhandling i historia 

Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914-1940 16om Elin Wägners fredsarbete. 

Litteraturvetaren Kristina Fjelkestam har forskat om den nya kvinnan i mellankrigstidens 

romaner. I sin avhandling från 2002 Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga 

lesbianer 17behandlar hon delar av Wägners författarskap. En forskare som har arbetat med 

Elin Wägners författarskap sedan i början av 1980-talet är Helena Forsås-Scott. Hon har 

publicerat en rad analyser och studier som jag funnit högst användbara i mitt skrivande. Det är 

intressant att notera att i mer eller mindre alla litteraturvetenskapliga handböcker delar man in 

Elin Wägners författarskap i välavgränsade faser – en tidig feministisk, en mellanperiod 

präglad av småländska miljöstudier och fokusering på gestalternas inre kamp, och en 

avslutande återgång till de feministiska motiven.18 Forsås-Scott i likhet med Karin Boye delar 

9 Wistrand.  (2006). s. 13.
10 Harrie, Ivar. (1936). Tjugotalet in memoriam.
11 Lindqvist, Karl. (1980). Individ grupp gemenskap-Studier i de unga 10-talisternas litteratur.
12 Wägner, Elin. (1994). Norrtullsligan.
13 Death, Sarah. (1985). The Female Perspective in the Novels of Fredrika Bremer and Elin Wägner: A 
Comparative Study of some Central Themes
14 Lindholm, Margareta. (1990). Talet om det kvinnliga-Studier i feministiskt tänkande i Sverige under 1930-
talet.
15 Jonsson, Bibbi. (2001). I den värld vi drömmer om. Utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner.
16 Andersson, Irene. (2001). Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914-1940
17 Fjelkestam, Kristina. (2002). Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer-Modernitetens  
litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige.
18 Forsås-Scott, Helena. (1993). Uppsatser och rapporter från Instititionen för humaniora, Växjö,”Småland mitt i 
världen. En läsning av Svalorna flyga högt.” Elin Wägner omläst. s. 17.
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dock inte denna åsikt. De menar att feminismen är grundläggande i alla Wägners romaner. 

Forsås-Scott skriver: ”Det är djupt ologiskt att tänka sig att hon under 20-talet, ett decennium 

då hon ägnade sig åt pacifistiskt arbete ute i Europa och åt nydanande kvinnoprojekt som 

Tidevarvet och Fogelstad hemma i Sverige, skulle överge feminismen i sitt skönlitterära 

författarskap.”19 Forsås-Scott hävdar vidare att Elin Wägner använder knepet att placera 

männen i kvinnliga positioner och därmed tydligare påvisa kvinnans underläge.20 

1.5 Disposition
Uppsatsen börjar med en presentation av författaren med särskild hänsyn tagen till hennes 

intresse för kvinnofrågor. För att förstå innehållet är det nödvändigt att först beskriva 

kvinnorörelsen i allmänhet och sedan beskriva 20-talets Sverige som har relevans för synen 

på kvinnan. Sedan följer en beskrivning av handlingen i romanerna. Analysen av texterna sker 

med tre infallsvinklar, kvinnans begränsade livsutrymme, kärlek-äktenskap-skilsmässa och 

kyrkans förhållningssätt till kvinnan. Avslutningsvis kommer ett försök till sammanfattning.

2 Bakgrund

2.1 Författarporträtt
Det är inte svårt att vara överens med Isaksson och Linder när de hävdar att Elin Wägners liv 

är kvinnohistoria i ett nötskal. Hon genomlevde själv mycket av det hon skildrade; 

mindervärde, studiehinder, kvävd erotik, kamp för rösträtt och kvinnovänliga lagar. Hon 

krävde likaberättigande på alla plan, även det sexuella.21 Hon arbetade inom fredsrörelsen för 

sociala reformer men var bedrövad över sina medsystrars likgiltighet, och drömde om en 

förnuftig dialog mellan kvinnor och män och i sitt engagemang för miljön var Elin Wägner 

långt före sin tid.

Elin Wägner föddes 1882 i Helsingborg. När hon var tre år dog hennes mor i barnsängsfeber. 

Tre år senare gifte fadern om sig och hon fick en styvmor som hon dock aldrig kom riktigt 

nära.22 Under sin barn- och ungdomstid vistades hon mycket hos sina morföräldrar i Småland. 

Morfadern var präst i Tolgs pastorat norr om Växjö. Från den här miljön fick hon intryck som 

bestod livet ut. Det liv som levdes i prästgården och hennes upplevelser av den småländska 

kyrkotraditionen, har hon skildrat ingående i flertalet av sina verk.23

19 ibid. s. 18
20 Forsås-Scott, Helena. (1996). ”Gasmaskmadonnan”, Nordisk Kvinnolitteraturhistoria. Vida Världen 1900-
1960 band 3, s. 174-179.
21 Isaksson, Ulla & Linder, Erik Hjalmar. (1977). Elin Wägner, Amason med två bröst 1882-1922. s. 10.
22 Hackman, Boel. (2005). Boel Hackman om Elin Wägner. s. 17.
23 Isaksson & Linder. (1977). s. 28-39.
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Elin Wägner började sin journalistbana på Helsingborgs-Posten som nittonåring och fortsatte 

senare på Idun och Dagens Nyheter. Hennes debut som skönlitterär författare kom 1907 med 

novellsamlingen Från det jordiska museet. Skisser.24 Hon fick sitt genombrott året därpå med 

Norrtullsligan. 25Under sin levnad skrev Elin Wägner tjugo romaner, ett tiotal 

novellsamlingar, flera filmmanus och radiopjäser. Man får inte heller glömma alla hennes 

artiklar och uppsatser som journalist och friskribent.26 Wägners tredje bok Pennskaftet (1910) 
27blev en succé. Där skildrar hon sina erfarenheter som journalist, rösträttskämpe och 

självförsörjande kvinna. Pennskaftet tar upp de arbetande kvinnornas situation, även de 

prostituerades. Romanen sätter fingret på kvinnors sociala och erotiska utsatthet. Enligt 

Hackman har Barbro Alving beskrivit Pennskaftet ”som en pionjärroman för en friare syn på 

sexualiteten”.28 Jag menar att romanen var en föregångare till tiotalets kvinnliga moraldebatt 

och förespråkade verkligen något nytt. Ett par år före Pennskaftet förekom en pressdebatt om 

”gammal och ny moral”. I det sammanhanget höll Elin Wägner sitt första offentliga föredrag 

på Kvinnliga diskussionsklubben i Göteborg. Året var 1909, och rubriken på föredraget var 

Kvinnoemancipationen och moralen.

Att förändringen av kvinnans ställning så småningom skall medföra en förändring av hennes moraliska 
åskådning och därmed till sist den allmänna åskådningen är enligt min mening blott helt naturligt. Den 
moral vi hittills har haft är inte vår egen, den är männens och bär spår därav. Vad är naturligare än att vi 
med större självständighet, och icke att förakta större ekonomiska möjligheter, skaffar oss en egen 
uppfattning och inrättar vårt liv på ett sätt som vi anser vara bäst, lyckligast och rättast, även när det gäller 
den sexuella moralen.29

När jag läser Wägners anförande kommer jag osökt att tänka på Virginia Woolfs essä Ett eget 

rum (1929)30. Woolfs feminism är till stora delar lik feminismen i Pennskaftet. En avgörande 

förutsättning för kvinnlig frigörelse är i båda dessa texter jämlika ekonomiska förhållanden.

Samma år som Pennskaftet kom ut gifte sig Elin Wägner med John Landqvist. Han var en 

inflytelserik kulturdebattör, litteraturhistoriker och litteraturkritiker och han var även 

personlig vän med många av tidens stora författare såsom Ludvig Nordström, Marika 

Stiernstedt, Sven Lidman och Sigfrid Siwertz.31 John Landqvist var Elin Wägners litterära 

rådgivare och även om äktenskapet inte varade så höll de kontakt brevledes livet ut. År 1922 

24 Wägner, Elin. (1907). Från det jordiska museet. Skisser.
25 Wägner, Elin. (1908). Norrtullsligan.
26 Wistrand. (2006). s. 12.
27 Wägner, Elin. (2003). Pennskaftet.
28 Hackman. (2005). s. 58.
29 ibid. s. 59.
30 Woolf, Virginia. (1977). Ett eget rum.
31 ibid. s. 81.
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var skilsmässan ett faktum och enligt Isaksson och Linder var barnlöshet en av orsakerna till 

att förhållandet tog slut.32 

Elin Wägner var aktiv i bildandet av en rad föreningar och organisationer verksamma inom 

bland annat kvinno- och fredsrörelsen, både i Sverige och utomlands. Hon åkte till London 

som frilandsjournalist redan 1904 och fortsatte sedan sitt flitiga resande under hela sin livstid. 

Hon gjorde praktiska insatser för freden under första världskriget genom sitt medlingsarbete. 

Hon var även redaktör för veckotidningen Tidevarvet. Från 1944 fram till sin död var hon 

ledamot av Svenska Akademien.

2.2 Elin Wägner och föreställningar om kvinnligheten
Nittonhundratalets förändringar i mäns och kvinnors livsföreställningar avläses inte minst i 
föregångarnas, vägröjarnas liv och arbete, de, som gjorde sig själva till prövostenar för nya värden och 
ideal. De som sökte genomföra det ännu oprövade, de, vars erfarenheter skulle komma att skola 
eftervärldens handlingar och tankar. Är det ett övervunnet stadium nu, eller växer fortfarande trauman 
upp ur de olyckliga skillnaderna i mäns och kvinnors drömmar och verkliga ställning? 33

När man läser Kjerstin Noréns kloka tankar om skillnaderna i mäns och kvinnors möjligheter 

i livet är kopplingen till Elin Wägners barn och ungdom inte långt borta. Elin Wägners far var 

mycket förargad över att den förstfödda inte var en pojke. Hans hustru kom från en prästsläkt 

och stora förväntningar hade säkert ställts på ett gossebarn att gå i morfar prästens fotspår.34 

Elin Wägner menar att hon hade både anlagen och lusten till att predika som ung. ”Som det 

nu var fick jag inte ens predika på lek för mina syskon”35 ”Som det nu var…” – hur mycket av 

dolda känslor, trots och resignation ligger det inte i ett uttalande som detta! Elin Wägner blev 

tidigt medveten om att det var mycket som en flicka inte fick göra på den här tiden. När hon 

var femton år frågade hon sin far om hon kunde få privatlektioner i filosofi. Svaret på frågan 

var nekande. Här insåg Elin Wägner att en högre studiebana var stängd. Det skulle inte bli 

något gymnasium för henne och detta på grund av att hon var av kvinnligt kön. Isaksson och 

Linder samlar flera uttalanden av henne om detta:

”Jag har många gånger stått utanför den stängda dörren”, sade EW till kvinnliga studenter i Uppsala 1911. 
”Jag kan nästan inte minnas den tid, då det inte för mig fanns en slags kvinnofråga…. Varje dag/gav/ 
osökt…. Anledning till att undra över denna oförklarliga skillnad i möjligheter mellan gossar och 
flickor”.

”Min skolflicksdagbok kom att innehålla många bittra betraktelser över dessa ständiga förödmjukelser 
vilkas naturliga konsekvens var den att det var mycket olyckligt att vara flicka, och mycket orättvist 
också eftersom man visste med sig att man inte gjort något ont som kunde förtjäna detta straff.” 36

32 Isaksson & Linder.(1977). s. 295.
33 Norén, Kjerstin. (1983). Kvinnornas Litteraturhistoria Del 2. s. 106.
34 Isaksson & Linder. (1977). s. 14.
35 ibid. s. 14.
36 ibid. s. 53.
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Jag tolkar det som om Elin Wägner gav sig ut i världen medveten om sin begåvning men 

också med en förödande känsla av maktlöshet på grund av sitt kön.

Det är inte underligt att Elin Wägner blev en kvinnosakskämpe och i synnerhet inte när man 

vet att kvinnorollen inte bara bestod som förut, utan försämrades! I det gamla bondesamhället 

hade båda könen mer eller mindre lika viktiga sysslor i det dagliga arbetet för brödfödan 

Detta förändrades i och med den industriella utvecklingen i samhället:

Kvinnan förflyttades från de centrala livsuppgifter som hon haft i det förindustriella samhället in i en 
marginaliserad hemmavärld. Kvar av hennes funktioner blev reproduktionen och omsorgen, för 
arbetarkvinnan också arbetskraften, men inte makt över produktionen. Kvinnans traditionella kompetens 
blev utbytbar när hemtillverkning kunde ersättas med industriprodukter och hemarbetet tas omhand av 
tjänstefolk. Medan äktenskapet i det förindustriella samhället betraktades som en ekonomisk förening, 
blev det kärleken, barnen och lyckoambitionen som höll samman den borgerliga familjen.37

Medelklassens kvinnosyn var den uppfattning som skulle dominera det framväxande moderna 

Europa och här har kvinnan och mannen skilda roller. Kvinnan förknippas med omsorg och 

känslor och mannen förknippas med förnuft och handling vilket i sin tur leder till att kvinnan 

sköter hemmet och familjelivet och mannen produktionen. Denna medelklass var Elin 

Wägners, med pappan som rektor. Den nya medelklassen var den klass som ökade mest i 

antal och som drev förändringsprocessen i kraft av sitt kapital och sin rörlighet. På grund av 

sin politiskt och kulturellt starka position i samhället kom medelklassen att upprätthålla vad 

som kan kallas tolkningsföreträdet.38

2.3 Kvinnorörelsen
Det är först omkring 1870 som kvinnors situation uppmärksammas som en ”fråga”, ett 

problem. Kvinnorörelsen sågs då som ett möjligt hot mot samhällsordningen.39 En av 

orsakerna till att kvinnofrågan tog fart var det stora kvinnoöverskott som uppstod under 1800-

talets lopp.40 Frågan om vad kvinnorna skulle få lov att göra och inte göra i samhället tog nu 

sin början. Evans formulerar dilemmat på följande sätt: ”Det gällde att använda kvinnorna, att 

bereda dem ´passande´ försörjningsmedel, inte att likställa dem med männen”.41 Många av de 

ogifta borgerliga kvinnorna fick tillträde till lägre tjänster inom post, telegraf eller på kontor. 

Andra kom att fylla en plats inom sjukvården eller i skolor. Efter hand reformerades den 

ekonomiska lagstiftningen till kvinnors fördel vilket innebar att de fick tillträde till högre 

37 Johannisson, Karin. (1994). Den mörka kontinenten. s. 14.
38 ibid. s. 16-17.
39 ibid. s. 21.
40 Österberg, Eva & Carlsson Wetterberg, Christina. (2002). Rummet vidgas, Kvinnor på väg ut i offentligheten 
1880-1940. s. 13.
41 Evans, Richard J.(1979). Kvinnorörelsens historia I Europa, USA, Australien och Nya Zeeland 1840-1920. 
s. 8
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utbildning, yrkesliv och myndighet. Observera att förändringarna dock gällde bara den ogifta 

kvinnan. Det dröjde ända tills 1920-talet innan reformarbetet” även omfattade gifta kvinnor.42 

Debatten om kvinnofrågan fördes främst inom skönlitteraturen. Här kunde kvinnorna föra en 

dialog med de manliga författarna om förhållandet mellan könen och här kritiserades 

äktenskapet. Arbete åt ogifta kvinnor och utbildning för flickor var viktiga problem att lösa. 

Begränsningarna för den borgerliga gifta kvinnan var åtskilliga vid den här tiden!43

Eftersom kvinnor stod utanför den politiska offentligheten var deras enda möjlighet att 

genomdriva förändringar genom att bilda föreningar, något som också gav dem ett umgänge 

utanför hemmet och mannens kontroll. De ville ha rätten till eget yrkesliv, politiskt inflytande 

och frihet från mannens ensambestämmande. Kampen kunde också handla om 

kvinnokroppens frigörelse från korsettens tvångströja.

Kvinnorörelsen växte fram i Europa och USA ungefär samtidigt, i början fokuserade den på 

ekonomiska rättigheter och rätt till utbildning, senare på moraliska frågor, t.ex. prostitutionen 

och på politisk rösträtt.44 Den tidiga kvinnokampen handlade om att stegvis kräva samma 

samhälleliga rättigheter för kvinnor som för män. Det var frågan om rättvisa, inte hävdandet 

av en biologisk likhet.45 Den växande kvinnoaktivismen berörde även Elin Wägner och en 

påfallande stor del av hennes artiklar och reportage mellan 1907-1910 ägnas kvinnorörelsen.

Under sina år i Stockholm i början av seklet då Elin Wägner jobbade som journalist på 

tidningen Idun hade hon både upplevt och vittnat om hur den självförsörjande kvinnan 

utnyttjades och förtrycktes. Hon var väl insatt i spänningarna mellan olika kvinnogrupper 

såsom, hemmafruar och yrkesarbetande, gifta och ogifta kvinnor samt fattiga och rika.46 Elin 

Wägner kände att Fredrika Bremerförbundet med dess tidning Dagny inte var tillräckligt rakt 

på sak i sina åsikter om kvinnoemancipationen. Kanske var det en tvekan inför 

kvinnorörelsens eviga idédilemma som Isaksson och Linder formulerar som följer: ”Var 

kvinnan mannen helt lik och skulle hon därför begära samma rättigheter som han? Eller var 

hon mannen olik och skulle hon därför kräva dem?” Eller var det klassdilemmat inom 

rörelsen. Även om kvinnorörelsen var klassövergripande och gällde alla kvinnors rätt, så var 

det medelklassens kvinnor som var i fokus. Arbetarkvinnorna och de sämst ställda i samhället 

ägnade man sig inte särskilt åt. Detta faktum kunde inte Elin Wägner förlika sig med. Det var 

42 Österberg & Carlsson Wettterberg. (2002) s. 14-20.
43 Wikander, Ulla & Manns ,Ulla. (2001). Det evigt kvinnliga, En historia om förändring. s. 17-18.
44 Johannisson. (1994). s. 22.
45 Wikander & Manns. (2001). s. 22-23.
46 Isaksson & Linder. (1977). s. 118.
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kanske därför hennes engagemang i rösträttsrörelsen med sitt lättbegripliga och allmängiltiga 

mål blev desto större.47

Kvinnokampen provocerade hela manssamhället. Kvinnokämpar utmanade hela den sociala 

ordningen och de blev ett av sena 1800-talets mest favoriserade hatobjekt. 

Kvinnosakskvinnan blev otaliga gånger förlöjligad i bild och ord eftersom hon ansågs vara 

militant, stark, skrikig, okvinnlig – en vrångbild av den sanna kvinnan.48 Varför denna 

hätskhet? Florinoch Kvarnström visade på mäns livsavgörande rädsla för ”det kvinnliga”:

Alltid var det något som hotades om kvinnors inflytande skulle öka: Äktenskapet, skapelseordningen, 
barnens framtid, sexualiteten, moralen, egendomen, yrkena, utbildningsinstitutionerna, statsnyttan eller 
civilisationen var i fara. Allt drogs med i fallet om de traditionella förhållandena mellan könen ändrades. 
49

Kvinnosakskvinnan och feministen Elin Wägner ville utveckla kvinnors handlingskraft vilket 

främst skulle inriktas på politisk, ekonomisk och kulturell befrielse. Genom Elin Wägners 

kontakter med Fogelstadsgruppen, där hon var chefredaktör för Tidevarvet 1924-27, och 

hennes politiska arbete i FKR (Frisinnade Kvinnors Riksförbund) under 1920-talet rörde sig 

Elin Wägner inom sin tids främsta kvinnosakskretsar. Därför anser bland annat Jonsson att 

Elin Wägner är en huvudperson inom svensk kvinnorörelse.50

När Fredrika Bremer Förbundet grundandes 1884 fick den ”borgerliga” kvinnorörelsen ett 

allmänt samlande men partipolitiskt obundet organ. Förbundet bygger på ett jämlikt samhälle 

som vilar på en kristen moral. Alla människor, män som kvinnor har samma värde, samma 

rättigheter och skyldigheter och ska bedömas inte efter kön utan efter kompetens. Det är 

skrämmande att notera att man som första mål måste skriva in att kvinnan skulle bli betraktad 

som människa. Synen på kvinnan behövde ändras.

2. 4 Var1920-talet ett framsteg eller en backlash för kvinnorna?

2.4.a Kvinnan blir myndig
För att beskriva vad som utspelades på den politiska och ideologiska nivån i samhället på 

1920-talet ämnar jag göra en kort presentation av decenniet för att ange de ramar som 

formade kvinnornas vardag.

I forskningen beskrivs 1920-talet som ett decennium som är både ambivalent och svårt att 

beskriva. Detta gäller i hög grad kvinnans ställning och den ekonomiska utvecklingen. Man 

47 ibid. s. 119-121.
48 Johannisson. (1994). s. 24.
49 Florin, Christina & Kvarnström, Lars. (2001). Kvinnor på gränsen till medborgarskap- Genus, politik och 
offentlighet 1800-1950. s. 39.
50 Wistrand. (2006). s. 54-61.
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kan å ena sidan säga att under decenniet når kvinnorna formell jämställdhet med männen i 

och med att de flesta lagliga hinder avskaffas. Å andra sidan både ifrågasätter och motarbetar 

man kvinnors rättigheter under den här tiden. Denna beskrivning var en av anledningarna till 

”varför kvinnorna kände sig osäkra om vad som egentligen gällde och därför lätt kunde 

´suggereras´ som Elin Wägner uttryckte det, till att de antingen inte dög eller var 

oemotståndliga.”51

Samma år som den allmänna rösträtten infördes 1921, myndigförklarades även den gifta 

kvinnan. År 1927 fick unga kvinnor ta studenten på statliga läroverk för första gången. 

Dessförinnan hade de varit tvungna att tentera som privatister. I slutet av 1920-talet började 

de politiska partierna ifrågasätta den gifta kvinnans rätt till arbete utanför hemmet. Detta kan 

ses som männens taktik att driva tillbaka kvinnorna från det offentliga livet tillbaka till 

hemmet. Den höga arbetslösheten under decenniet hotade männens positioner i förvärvslivet 

och därmed deras ställning som familjeförsörjare.52Det är självklart att utvecklingen väckte 

stor oro inom kvinnorörelsens olika delar. Elin Wägner kände också en stor oro över var 

kvinnorörelsen var på väg. Var kvinnorna verkligen redo att lämna det gamla sättet att leva 

efter att ha vunnit rösträtten? Hur skulle man förmå dem att bli medborgare och engagera sig i 

framtida ”frågor”, att rösta självständigt och yttra sig offentligt? Östberg skriver att Elin 

Wägner menade att:

Den politiska rösträtten hade kommit ”under en förfärlig period, den djupa tröttheten under kriget”. Nu 
behövdes kvinnornas sammanslutningar mer än någonsin. Rösträttsrörelsen hade gjort sig urarva om den 
trodde att lagändringar var nog. Risken var överhängande att de äldre inte längre orkade medan de yngre 
trodde att kvinnorörelsen nu hade blivit överflödig.53

Egentligen var det först under 30-talet som kvinnornas frågor blev riktigt intressanta för den 

begynnande socialdemokratiska välfärdsstaten.

2.4 b Sedligheten
Som tidigare har nämnts vacklade riksdag och regering många gånger under 1920-talet när 

det gällde kvinnors rättigheter. Wistrand belyser bland annat problematiken med de 

utomäktenskapliga barnen. Även om lagen gav modern rätt till ekonomiskt stöd från fadern 

gällde detta krav endast under en kortare tid varefter modern blev hänvisad till fattigvården 

om hon inte hade ett lönearbete.54 Elin Wägner skildrar i Svalorna flyga högt (1929) hur svårt 

det är för vissa män att göra rätt för sig och betala underhåll fastän barnavårdnämnden har 

51 ibid. s. 7.
52 Östberg, Kjell. (1997). Efter rösträtten –Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet. s. 11-12.
53 ibid. s. 11.
54 Wistrand. (2006). s. 31.
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dömt och beslutat i fallet. Ett problem som diskuterades under denna tid. När ett barn föddes 

utanför äktenskapet fick modern full vårdnad. Barnet fick inte ärva fadern och inte heller bära 

hans namn. Kvinnan skulle alltså ensam ta ansvaret när mannen svek. Däremot gjordes fadern 

till ensam förmyndare av familjens underåriga barn i 1924 års förmyndarskapslag om barn 

inom äktenskapet. Man skapade inte bara två slags barn: utomäktenskapliga och 

inomäktenskapliga, utan man raserade också enligt mitt förmenande den nyligen stadgade 

jämställdheten inom äktenskapet. Staten ville på detta vis fastställa att det var äktenskapet och 

legitima familjeband som var samhällets grundpelare och uppmuntra till äktenskap. Man kan 

samtidigt fråga sig om det nya moderna äktenskapet byggt på kärlek var lyckligare än de 

tidigare. Ett tecken på att det inte stod rätt till var det ökande antalet skilsmässor som nästan 

fördubblades under de första åren av tjugotalet till drygt 2000 per år.55

2.4.c Den moderna kvinnan
Elin Wägner använde förkortningen SBK på en självständig bildad kvinna. Under 1920-talet, 

trots gamla fördomar och patriarkala strukturer, lyckades många kvinnor leva självständiga liv 

med egen inkomst och med frihet att välja om hon ville gifta sig eller leva i relationer med 

män eller om hon hellre önskade att leva ensam. Jag är överens med Hackman då hon citerar 

Yvonne Hirdman som karaktäriserar 1920-talet ”som en brytningsperiod mellan gamla 

sedlighetslagar och nya, mer ’frigjorda’.”56

Jag har tidigare påpekat kvinnornas minskade engagemang i kvinnorörelsen under decenniet. 

Istället för att slåss för sina rättigheter i det offentliga, såsom hennes mors generation hade 

gjort, tycks det ha varit viktigare för den moderna unga kvinnan att anta andra utmaningar 

som rörde hennes personliga utveckling och privata liv. Även i Elin Wägners romaner från 

den här tiden förekommer dessa moderna unga kvinnor, men då framställer hon dem med ett 

visst avståndstagande.57 Jonsson diskuterar begreppet ”den nya kvinnan” och menar att det var 

Elin Wägner som introducerade begreppet i svensk litteratur.58 För att utvecklas till denna nya 

kvinna med en sammansatt personlighet krävs det ett handlingsutrymme som den 

underordnade kvinnan förvägras.

2.4.d Livsåskådning
Under 1920-talet började traditionerna förytligas och konventionerna var inte längre så 

stränga. Från vardagens verklighet sökte man då finna en mening i tillvaron, kärleken var 
55 ibid. s. 35.
56 Hackman. (2005). s. 126.
57 Wistrand. (2006). s. 40.
58 Jonsson, Bibi.(2001). s. 9.
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kanske svaret. Kärleken beskrevs och diskuterades inte bara i romaner och kvinnotidningar 

utan upptog utrymme i kulturdebatten. Till och med kyrkan och samhället deltog aktivt och 

nya vetenskaper provades för att analysera kärlekens väsen. Elin Wägner tvivlade aldrig på 

den kristna tron men ifrågasatte kyrkans ställningstagande. Hon var kritisk till prästernas 

dubbelmoral och till deras alltigenom falska inställning till äktenskap och skilsmässa. I 

hennes 1920-tals romaner finns många exempel på prästernas bristande omsorg och 

medmänsklighet.59

2.5 Handlingen i romanerna

2.5.a Den namnlösa (1922)
Romanen inleds med att Rakel, på tåget hem till Ljungheda för att besöka sin bror prästen 

Elias, träffar på en namnlös och dödssjuk ung kvinna som hon tar med sig till prästgården. 

Rakel har bott i London i fjorton år och har den senaste tiden arbetat på ett fältsjukhus där hon 

blivit överansträngd av arbetet och fått hjärtproblem. Det är Elias som bett henne att 

återvända till Småland. Han tycker att Rakel kan hjälpa hans hustru Helena med de sociala 

plikterna som prästfru. Helena är olycklig i sitt äktenskap med den förstelnade och stränge 

Elias. De sover i var sin ända av huset och är som främlingar för varandra. I prästhemmet 

finns också Elias son Georg från ett tidigare äktenskap. Han lider av en psykisk sjukdom och 

drabbas av svåra anfall. Eva, som den namnlösa visar sig heta, berättar om sitt tragiska liv för 

Rakel. Det var en brutal våldtäkt som knäckte henne och raserade hennes liv. Rakel försöker 

hjälpa till i hushållet men blir ständigt mycket otrevligt bemött av Helenas mor, prästänkan 

Hamnell. Hon försöker dock leva efter sitt valspråk att vara snäll och underordnar sig den 

gamla. Georg och Eva förälskar sig i varandra vilket får positiva följder för dem båda. Eva 

hjälper Georg att acceptera sin sjukdom och sina undanträngda känslor så han kan bli frisk. I 

sin kärlek till Georg och genom att stötta honom i hans livskris når Eva direktkontakt med 

Gud. Även Rakel inser till slut att det finns en mening med livet.

2.5.b Silverforsen (1924)
I sin ungdom drömde Virginie om att bli konstnär men istället hamnar hon som prefekt och 

hushållerska hos sin bror prästen Gabriel Coreus . De lever tillsammans med sin gamla mor, 

fru Coreus. Gudrun, deras gemensamt adopterade fosterdotter, med make Bengt och deras 

femåriga dotter Annami lever också i prästgården men på andra våningen. Prästgården är 

belägen i den fiktiva småstaden Silverstad. Det var Virginie som mer eller mindre tvingade in 

59 Wistrand. (2006). s. 41-43.
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Gudrun i äktenskapet med Bengt. Virginie har alltid hyst varma känslor för Bengt och önskat 

ha honom i sin närhet. Men det konstruerade äktenskapet är olyckligt och i inledningen 

uppdagas det att Gudrun har en relation med sin kusins man, som tillika är Bengts bästa vän. 

När Bengt upptäcker att Gudrun är otrogen föreslår Virginie att de ska skilja sig. Förslaget 

väcker bestörtning inom familjen eftersom det strider emot konvenansens alla regler. På en 

nattlig promenad får Virginie kontakt med något gudomligt som gör henne medveten om sitt 

förspillda liv. Samtidigt inser hon att hon älskar Bengt och att kärleken gjort henne blind. 

Bengt har fått ett fördelaktigt jobberbjudande i Kina på tio år, och har tackat ja. För att straffa 

Gudrun hotar han henne med att ta dottern med sig. Hans villkor för att inte ta med Annami 

till Kina utan istället lämna henne i Virginies och Gabriels vård är att de avsäger sig all 

kontakt med sin fosterdotter och hennes älskare. Inför det omöjliga valet mellan dottern och 

dotterdottern öppnar sig Virginie inför sin bror och avslöjar sina känslor för Bengt. Virginie 

väljer att följa med Bengt och Annami till Shanghai.

2.5.c Natten till söndag (1926)
Anna Magni är en fyrtioåttaårig, rik och nybliven änka som på grund av en passionerad 

förälskelse i förste stadsläkaren Georg Salten har blivit omyndigförklarad av sin egen dotter, 

Astrid och hennes man. Om hon blir ställd under förmyndarskap skulle hon inte kunna slösa 

bort deras arv på sin älskare. Under tiden som rätten prövar hennes fall bor hon i en lägenhet i 

Stockholm, sedan hon tvingats lämna sitt hem i Broköping. Kärleken ger henne kraft att 

handla och hon planerar för ett gemensamt liv då hon köper en stor fastighet till sin kärlek, ett 

sanatorium för dem båda att förvalta. Men Salten klarar inte av hennes snabba framfart utan 

bryter förhållandet. En ung kvinnlig advokat driver hennes fall i hovrätten och hon får Anna 

att inse att bestämmanderätten över sitt eget liv är värd att kämpa för. Samtidigt menar 

advokaten att en kvinna bör kunna uppträda som en man och driver sitt fall med det syftet. 

Som stöd under processen har Anna sina goda vänner Karola och Artur Musselman, hon 

vinner också målet till slut. Nu behöver hon inte oroa sig över vad andra tycker passar sig för 

en kvinna i hennes ålder.

2.5.d Svalorna flyga högt (1929)
I romanens början återvänder Daniel Skörd till Sverige efter tjugofem år i Kanada. År 1902 

gör han pigan Maria Håkansson med barn. De planerar att gifta sig då fästmannen plötsligt 

ger sig av till Kanada. Maria föder en son, som dör efter några dagar. Maria arbetar på 

herrgården, där baronen märker att hon är begåvad. Med hans hjälp får hon möjlighet att 
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studera till lärarinna och får även ta emot fostersonen Lennart. Maria, huvudpersonen i 

romanen är omtyckt av skolbarnen som lever ett tillbakadraget och stilla liv tillsammans med 

hunden Ka i sitt skolhus. När fostersonen Lennart gifter sig med sin Ester flyttar det unga 

paret in i Daniel Skörds föräldrahem, Skördatorpet, samma torp som skulle ha blivit Marias 

när hon gift sig. Maria har ännu inte efter tjugofem år lyckats bearbeta sin kärlek till Daniel 

och inte heller kommit över sorgen efter hans svek. Det är först när Maria ser filmen Lidande 

hjärtan, hon kommer till insikt om sitt liv och får ord att behandla sitt trauma. Hon upptäcker 

då att hennes öde delas med andra kvinnor. Hon tycker sig känna i sitt inre att hennes lidande 

har medfört att Daniel har förbättrats som man, samtidigt som kontakten dem emellan 

egentligen aldrig har brutits. Hon uppfylls av glädje och en stark känsla av gemenskap. I det 

gamla barndomshemmet träffar Daniel på Ester och blir som förhäxad av henne. Den unga 

kvinnan är gravid och sliter hårt för brödfödan. Daniel slår sig ner hos Lennart och Ester för 

att underlätta hennes arbete. Han hjälper det unga paret med arbete och pengar. I början är 

vänskapen stor emellan Daniel och Lennart, som ser honom som en far. Men så börjar 

relationen mellan Daniel och Ester hetta till. Triangeldramat har inte mer än börjat, när det 

kommer av sig. Efter en kort kärlekshistoria insjuknar Ester i lungsot och dör. Det är först 

efter Esters död som Maria ges möjlighet till ett djupare samtal med Daniel. Nu förstår hon att 

hans olycka är lika stor som hennes och de kan då tillsammans nå en överenskommelse om 

småflickornas framtid (Lennart och Esters barn). Romanen avslutas med att Maria möter sig 

själv i Gud.

3 Analys

3.1 Inledning
I romanerna Den Namnlösa (1922), Silverforsen (1924), Natten till söndag (1926) samt 

Svalorna flyga högt (1929) står den medelålders kvinnan i fokus. Hennes ställning i samhället 

liksom hennes möjlighet till självförverkligande och till ett eget liv är centrala motiv i Elin 

Wägners 1920-tals romaner. Att Wägner sätter den medelålders kvinnan i centrum när hon 

själv var medelålders är kanske inte så konstigt. Emellertid var hon relativt ensam om att 

porträttera medelålders kvinnor under 1920-talet. Det var betydligt vanligare att skildra unga 

kvinnors liv och äktenskapsproblem.60 Elin Wägner ansåg att det var viktigt att lyfta fram den 

medelålders kvinnans situation. Det framgår bland annat av ett samtal i Den namnlösa, där 

Rakel noterar att: ”Det är en evig skam av romanförfattarna att ständigt beklaga och förtala 

60 Wistrand. (2006). s. 173.
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den medelålders kvinnan.” 61Elin Wägner nyttjade sina egna erfarenheter för att ta upp 

tabubelagda ämnen som rörde kvinnors rättigheter och möjligheter. Trots det nya 

medborgarskapet, med kvinnlig rösträtt, är kvinnornas självkänsla fortfarande så bristfällig att 

deras samhällsengagemang är minimalt och detta upprör Elin Wägner. Kyrkans 

avståndstagande från skilsmässor lyfts också fram i ljuset och angrips. I romanerna 

förekommer även unga kvinnor som lever i ett nära samspel med den medelålderskvinnan. 

Deras liv och kärlek kommer jag att behandla kortfattat. Elin Wägners huvudpersoner är 

samtliga ensamstående kvinnor. Även om de verkar i skilda miljöer och sammanhang 

påminner deras personligheter och levnadsöden om varandra. Enligt Wägners uppfattning 

kunde de alla benämnas SBK, det vill säga självständiga, bildade kvinnor med ett 

förvärvsarbete och tillhörde därmed den andra generationen av ”nya kvinnor”62. Jag menar att 

Elin Wägner var själv en av de nya kvinnor hon skrev om, en modern föregångskvinna.

3.2 Den medelålders kvinnans kringskurna livsutrymme

3.2.a Hur det upplevs
Med tanke på Elin Wägners omväxlande och intellektuella liv som samhällsdebattör är det 

slående att romanernas huvudpersoner nästan aldrig har kontakt med aktuella dagshändelser 

eller samhällsfrågor. Kvinnorna är inte bara utestängda från det omgivande livet, de saknar 

också nära väninnor och ett stimulerande umgänge och umgås uteslutande med syskon och 

andra släktingar. I den begränsade miljö där huvudpersonerna lever betyder omgivningens 

uppfattning allt: ”Har du märkt vilken trolldom det ligger i andras omdömen om en. 

Behandlas du som en hund blir du en hund. Som en sköka så blir du en” säger Eva till Rakel.63 

Det framstår tydligt att kvinnornas syn på sig själva är präglad av omvärldens uppfattning om 

vad en medelålders kvinna är och vad hon får göra. De är förtegna om vad de tänker på och 

grubblar över sina liv. Samtidigt håller de upp fasaden. Första natten i lägenheten i Stockholm 

ligger Anna Magni och tänker igenom sitt liv: ”Jag förnam mitt lilla själv som ett alldeles 

naket, osynligt litet liv i mörkret, som ingen skulle upptäckt med vanliga sinnen.” 64 När hon 

vandrar ensam på gatorna i Stockholm ser hon ingen framtid för sig själv sedan hon blivit 

utstött från sin hemstad, Broköping. Situationen ter sig lite annorlunda för Maria. Under 

dagtid har hon visserligen sin lärargärning, men nattetid jagar ensamhetens spöken även 

henne. När Daniel lämnade henne klövs hon i två hälfter: ”Den ena fullgjorde en levande, 

61 Wägner.(1950). Den namnlösa. s. 120.
62 Wistrand. (2006). s. 174.
63 Wägner. (1950). Den namnlösa. s. 130.
64 Wägner.(1951). Natten till söndag. s. 23.
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samhällsnyttig människas handgrepp fullt oklanderligt, den andra levde sitt eget liv under 

ytan, hårt tuktad och bunden, till dess natten och ensamheten kom.” 65 Rakel filosoferar över 

sitt liv och undrar om hon någonsin har haft något värdefullt som verkligen betytt något för 

henne och som hon sedan tvingats avstå ifrån: ”Mitt liv är ett obetydligt och ganska likgiltigt 

liv, och jag har funnit mig så lätt.” 66Hon har till och med svårt att glädja sig åt att hon blivit 

frisk. Längre fram i romanen kommer hon dock fram till en mer positiv mening med sitt liv: 

”Jag undrade, hur det hängde ihop med att jag blivit frisk, när jag alls inte behövdes till 

något.” 67Under en nattlig promenad funderar Virginie på självmord genom att kasta sig i 

forsen. Hon ångrar sig emellertid, främst på grund av likgiltighet över det egna ödet: ”Allt 

glider över mig, genom mig, bort från mig.” 68

Hur uppfattar de medelålders kvinnorna sin både psykiskt och fysiskt begränsade 

rörelsefrihet? Genom att använda en teknik som hon tidigare brukat i Tidevarvet, nämligen 

showing kunde Elin Wägner visa istället för att predika för sina läsare. På det här sättet kan 

läsaren själv dra egna slutsatser om hur huvudpersonerna uppfattar sin situation.69 I Svalorna 

flyga högt omnämns ett problem från den tiden som rör överfall på lärarinnor på landet. Att 

Maria får en bom och ett extra lås för dörren kan då verka positivt i det här sammanhanget 

men å andra sidan kan situationen tolkas som att man utelåser Maria än mer från 

bygemenskapen.

När Virginie önskar ta en kvällspromenad är hon tvungen att smyga ut ur huset, eftersom hon 

känner sig bevakad. Men det är först när hon tänker på vad ett giftermål med biskopen skulle 

innebära, som hon upptäcker sin begränsade tillvaro. Hon är utled på att vara alla till lags och 

detta verkar vara nya tankar för henne. Skulle kanske ett liv med biskopen rymma något 

annat? ”Han hade makt […] att lyfta henne ur familjekretsens ruiner […] till en ny värld med 

nya förmåner, intressen och uppgifter, långt lättare och tacksammare än dem hon förut haft.” 
70 Virginie lider av tristessen i prästgården: ” […] det var en sådan hemsk enformighet de sista 

åren över samtalsämnena och argumenten.” 71

I romanerna förekommer elaka kvinnliga bifigurer som tyranniserar alla i sin omgivning, 

något som visar på frånvaron av kvinnlig solidaritet, vilket är genomgående i verken. Enda 

lysande undantaget är Karola Musselmans insatser för Anna Magni i Natten till söndag. Just 
65 Wägner. (1952) Svalorna flyga högt. s. 42.
66 Wägner. (1950). Den namnlösa. s. 175.
67 ibid. s. 101.
68 Wägner. (1931). Silverforsen. s. 50.
69 Wistrand. (2006). s. 184.
70 Wägner. (1931). Silverforsen. s. 182.
71 ibid. s. 19.
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därför är huvudpersonerna särskilt utsatta eftersom inte ens medsystrarna ställer upp och 

försvarar dem. Men i Tidevarvet skrev Elin Wägner att hon hoppades att det kvinnliga 

samarbetet skulle förbättra världen.72 Wistrand tolkar kvinnornas elakhet som resultatet av ett 

patriarkalt förtryck som de gjort till ”sitt eget” och därmed blivit elakare än sina egna 

förtryckare.73

3.2.b Att inte väcka uppmärksamhet
Att inte väcka uppseende eller att uppträda oklanderligt är ett sätt för de kvinnliga 

huvudpersonerna att undvika elakheter: ”Nu måste Maria strax ge sig ut i den nogräknade 

världen och uppföra sig dämpat på begravning.” 74Omgivningen verkar varken bry sig eller 

notera hur de ser ut. Det är egentligen endast Anna Magni som pratar om sitt utseende. Hon 

tycker själv att hon ser bra ut, vilket gett henne: ”säkerhet och lätthet i umgängelse med 

människorna.” 75Samtidigt kan hon se på sig själv med distans och tänker att Artur 

Musselman skulle ”ge mig ett vitsord, som kunde fröjda en tävlande på en 

trädgårdsutställning: väl konserverad” 76Virginie beskrivs som en ”ståtlig [a], blomstrande 

kvinna” som klädde sig i vackra kläder även om färgen var grå. 77

Ett exempel på hur kvinnorna strävar efter att vara obemärkta är de annonser om 

inackordering på landet som ogifta havande stadskvinnor använde för att i smyg föda sitt 

barn. De kunde efter att de adopterat bort barnet, återvända till staden och därmed undvika 

skammen. Fattiga ensamma blivande mödrar på landet hade inte denna möjlighet. Maria i 

Svalorna flyga högt tvingas dra sig undan sedan hon fött en pojke och vågade aldrig söka 

kontakt med de andra ungdomarna i byarna.

Kvinnorna använder alltså olika strategier för att synas så litet som möjligt. Virginie har lärt 

sig att vara behärskad och att anlägga en skyddande mask:

Hon skyndade in i sitt lilla sovrum, som låg innanför arbetsrummet bakom en nästan osynlig tapetdörr 
och vred om nyckeln på innersidan. Hon hade med en gång fått ett annat ansikte, det var som om hon 
tagit bort en mask […] Familjen behövde icke vänta länge på henne. Hon kom strax ut med masken 
bättre påsatt än förut. 78

72 Wistrand. (2006). s. 182.
73 ibid. s. 183. 
74 Wägner. (1952).Svalorna flyga högt. s. 113.
75 Wägner. (1951) Natten till söndag. s. 101.
76 ibid. s.103.
77 Wägner. (1931). Silverforsen. s. 11.
78 ibid. s. 59-60.
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3.2.c Metaforen elden
I många av Elin Wägners romaner från den här tiden dyker det upp ett symboliskt samband 

mellan kvinnan och elden.79  Rakel i Den namnlösa talar om sanningens eld och Virginies 

syster i Silverforsen beskriver Virginie som en brasa som inte tog sig. I Silverforsen finns en 

enkel scen som i komprimerad form egentligen rymmer hela romanens handling. När Gabriel 

Coreus träder in i Virginies rum fångas hans uppmärksamhet av elden,

Hon var inte inne, men hennes rum var morgonstädat och prytt. Det brann i kakelugnen och nu som alltid 
erinrades han om systern, när han såg en brasa brinna ut bakom stängda luckor. Han kunde aldrig motstå 
att öppna för en eld och icke nu heller. Just som han var i färd därmed, kom Virginie in från sitt sovrum. 
80

Med hjälp av en metafor visar här Elin Wägner hur många kvinnoliv som omärkligt brinner 

och förbränns bakom de stängda kakelugnsluckorna. Förutom symbolen med den instängda 

elden symboliseras förträngda känslor i romanen av tjocka murar på prästgården, stängda 

fönster och låsta rum.

3.2.d Förtrycket
I romanerna skuldbeläggs och osynliggörs kvinnorna och de får ständiga påminnelser om sin 

underordnande ställning och sina otillräckliga erfarenheter. Eftersom Rakel är ogift anser 

hennes bror prosten Elias i Den namnlösa att hon varken kan tala om äktenskap eller barn. På 

samma sätt hånar den gamla pastorskan henne när hon tar hand om Petter Abrahamspojken: 

”Jo, Rakel hon uppfostrar barn hon, sade gamla frun spetsigt.” 81I Silverforsen använder 

systern Amelie liknande beskyllningar på Virginie: ”Gubevars, nog unnade jag dig ett 

surrogat för moderskapet, men du behövde då inte ha nöjt dig med surrogat, du har haft dina 

tillfällen.” 82Det är inte bara systern som anmärker på Virginie utan även Gudrun, 

fosterdottern klagar över hennes bristande förmåga att förstå hur det är att vara gift: ”Aldrig 

kan jag tala med dig, som inte är gift, om hur han hanterar mig, din värderade Bengt.” 83 Anna 

Magnis dotter Astrid i Natten till söndag, har lämnat in en anmälan att omyndigförklara 

modern. Genom detta förfarande blir Anna uppmärksammad på hur omgivningen i Broköping 

ser och dömer henne. En av konsekvenserna av bedömningen blir att den fredsförening hon 

varit med och startat, har i hennes frånvaro helt enkelt lagts ner: ”Om jag varit hederligt död, 

hade man åtminstone hållit ett minnestal över mig, nu nämndes jag ej ens.” 84Det är inte bara 

79 Forsås-Scott, Helena. ( 1983).”Kvinnoroll och kvinnosak, En studie I Elin Wägners romankonst”. Samlaren 
1983/årgång 104, s. 7
80 Wägner. (1931). Silverforsen. s. 81.
81 Wägner. (1950). Den namnlösa. s.169.
82 Wägner. (1931). Silverforsen. s. 99.
83 ibid. s. 29.
84 Wägner.(1951). Natten till söndag. s. 105.
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kvinnorna i fredsföreningen som skuldbelägger henne. Männen i Broköping, med stadsfogden 

i spetsen, anser att skälet till att Anna Magni behöver sättas under förmyndarskap är främst 

det opassande beteendet vid hennes ålder: 

Vi sätter kvinnan så högt, att en mor som söker sitt på sina barns bekostnad och inlåter sig på 
förhållanden, som icke passar hennes år och ställning, anser vi icke vara en normal kvinna och henne vill 
vi ta hand om för hennes eget bästa, innan det alldeles går på tok. 85

Elin Wägner tydliggör här hur det patriarkala förtrycket används mot Anna Magni. 

Stadsfogden ansåg till och med ”att för er skulle det göra så liten skillnad att bli omyndig.”86 

Däremot vore en omyndighetsförklaring för en man en ”kränkning” av ”människovärdet”.87

3.2.e Kontrasterna mellan stad och landsbygd
Kontrasterna mellan storstad och landsbygd när det gäller skillnader i moral och livsstil är 

speciellt synliga i Natten till söndag och Svalorna flyga högt. Det som gick för sig i staden 

gjorde inte alltid det på landet eller på mindre orter. Därför menar advokaten i Natten till  

söndag att:

 ”det var mycket farligt att komma alldeles på sned med sin omgivnings moraliska värdering 
[…]Moralbegreppen förvandlar sig hastigt i vår tid, sade hon, och då kan den, som tillhör en inbrytande 
tid till åsikter eller åtminstone till handling, lätt bli betraktad som abnorm av dem som döma efter en 
annan tids måttstock.”88

Med andra ord var Anna Magnis kärlek till doktor Salten högst opassande i lilla Broköping. 

Vid ett tillfälle frågar hon advokaten vad som är omoraliskt i att träffa en man som hon älskar, 

och vill leva med till sin död? ”´Det är mot naturens ordning´, sade advokaten, fru Magni är ju 

över fyrtioåtta år.”89  Anna utmanar således omgivningens fördomar. Förste stadsläkaren 

Salten borde givetvis gifta sig med en ung kvinna. Johannisson skriver om menopaus och den 

medelålders kvinnan. Hon hävdar att kring sekelskiftet 1900 var klimakteriet en 

uppmärksammad biologisk fas inom kvinnomedicinsk litteratur.90 Vid den här tiden menade 

man att i och med att kvinnan förlorade förmågan att bli gravid upphörde även hennes 

sexualitet. ”Men likväl finnes ett begär efter upptagande af säd, hvilket synes vara 

ändamålslöst.”91 Vidare ansåg man att denna sexuella längtan kunde leda till ”nervretlighet”, 

men trots detta borde kvinnan avstå från sexuell aktivitet. ”De må vara nöjda, deras vår är 

förbi”.92 Hur är det idag? Har synen på den medelålders kvinnan som sexuell varelse 
85 Wägner. (1951). Natten till söndag. s. 64.
86 ibid. s. 64.
87 ibid. s. 64.
88 ibid. s. 68.
89 ibid. s. 70.
90 Johannisson,(1994). s. 121 
91 Fischer-Dückelmann.(1906). Kvinnan som hemmets läkare: En oumbärlig uppslagsbok för hvarje kvinna. s. 
246
92 ibid. s. 246
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förändrats? Får hon ta plats? I Svalorna flyga högt har den nya prästfamiljen från staden svårt 

att passa in i den konservativa miljön på landsbygden. Den unga prästfrun har t.ex. både kort 

kjol och kort hår. I Natten till söndag lyfter Elin Wägner fram två kvinnor som lever 

självständiga och intressanta liv. Anna Magnis advokat och Karola Musselman, en 

trebarnsmamma i ett jämställt äktenskap som jobbar ideellt för freden och som verkar vara 

den enda lyckligt gifta kvinnan i romanerna. Hon har ett fritt förhållande som beskrivs som 

kärleksfullt och jämställt. I dessa två kvinnor ser jag Elin Wägner själv, kanske ville hon 

genom dem visa på storstadens möjligheter för kvinnan kontra landsbygdens begränsade 

tillvaro.

3.3 Kärleken och äktenskapet

3.3.a Olyckliga äktenskap och äktenskap i kris
1920-talet har gjort kvinnorna myndiga. Diskussionen och debatten om kärleken är ständigt 

aktuell i samhället och i kulturen. Äktenskapet vid den här tiden skulle bygga på kärlek och 

inte på tvång. I Elin Wägners 20-tals romaner synliggörs kvinnans möjlighet till kärlek, 

äktenskap och skilsmässa. Men det är inga lyckliga jämställda äktenskap som skildras här. De 

unga kvinnorna behandlas som objekt och blir förtryckta av både mannen och sina föräldrar. 

För de medelålderskvinnorna är situationen inte mycket bättre, de har blivit bedragna i sina 

äktenskap eller förblivit ogifta. Det är dock kärleken som styr kvinnornas handlande i 

romanerna, där den både ger och tar livsenergi från dem. I Den namnlösa står den romantiska 

kärleken mellan Georg och Eva i centrum medan det I Silverforsen är den passionerade 

kärleken mellan Gudrun och Karl-Gustaf som utgör det dramatiska inslaget i romanen, 

samtidigt som Virginie kommer till insikt om sin dolda kärlek till Bengt.

I Natten till söndag och Svalorna flyga högt rör det sig om korta relationer där båda får ett 

hastigt slut. Men det betyder inte att kvinnorna slutar att älska för det. De våndas och plågas 

var dag. Anna Magni pratar om att hon vill dö: ”Livet är ändå inte värt att leva, […].”93 Maria 

har levt med smärtan av sin olyckliga kärlek i tjugofem år: ”Ja, det djupaste förräderiet, det 

som bränner av hjärtroten så att växandet stannar och livet vissnar ner, blir endast möjligt 

mellan dem vilkas liv löpt samman i en levande punkt.”94

Den sexuella delen av kärleken berörs endast flyktigt. Det närmaste vi kommer är när Daniel 

minns Maria för 25 år sedan, då hon ”fick tag om hans handled, [och] gav till ett svagt rop av 

93 Wägner. (1951). Natten till söndag. s. 98.
94 Wägner, (1952). Svalorna flyga högt. s. 62.
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glädje och tog emot honom, så ömt, så brinnande som någonsin en kvinna tagit emot en 

man.”95, eller i Silverforsen när Gudrun besöker Karl-Gustaf på hans kontor:

Men då hon sedan kom in i hans rum och stängde dörren på sitt alldeles särskilda sätt, som icke var likt 
någon annan människas i världen sätt att stänga en dörr, då gick han emot henne som en uthungrad och 
tog henne till sig med en allt förglömmande känsla av lycksalighet. Gripna av den fysiska beröringens 
ofattliga ljuvhet, gingo de med varje atom av sin varelse upp i nuet, och allt föll bort.96

Anna Magni i Natten till söndag är den enda som öppet berättar om sin sexualitet, men hon 

ångrar att hon gav sig så snabbt åt Georg Salten:

Jag har hela tiden haft ett litet hemligt sår över att jag så genast och gärna blev Georgs väninna. Men det 
var inte för min mans minnes skull utan därför, att hos mig fanns kvar en rest av den uppfattningen, att 
detta blir inte en fin dam så genast och så gärna.97

Georg Salten skräms av Annas intensiva kärlek och tycker att hon är ”för mycket fest, för 

mycket himmel och flamma, för överväldigande, jag tycker om dig, men jag orkar inte leva 

med dig”.98 Mogna kvinnor varken får eller ska inte vara passionerade. Romanen visar på de 

oskrivna regler och tabun som finns i samtiden och den kvinna som bryter mot dessa får 

betala ett högt pris.

Olyckliga äktenskap och äktenskap i kris är som tidigare påpekats rådande i romanerna, med 

undantaget av Karola och Artur Musselmans långa och lyckliga äktenskap i Natten till  

söndag. Elin Wägner lyfter fram Karolas arbete för freden som en bidragande orsak till att 

äktenskapet är lyckligt. Hon har därigenom ”förvandlat sig” och ser sig själv som en del i den 

stora gemenskapen. Karola förklarar för Anna: ”Man kan aldrig bli utpumpad eller ta slut om 

man bara håller förbindelseleden öppen mellan sig och det outtömliga livet, för då är alltid rik 

tillförsel.”99I Den namnlösa visar Elin Wägner tydligt vad ett äktenskap utan kärlek och 

jämställdhet leder till. En utförligare analys av deras äktenskap följer under rubriken Kyrkan 

en institution mot förändring.

Det finns gott om olyckliga äktenskap i Silverforsen. Då både Gudrun och Märtas äktenskap 

håller på att rämna, berättar Amelie för sin syster Virginie om sin döde make som bedrog 

henne hela livet: ”Mitt äktenskap vanhelgades så ofta, så det går inte att hålla ihop med 

huvudräkning hur ofta”.100 Ingen i familjen hade anat något. Eftersom hon aldrig sagt något 

trodde man hon var lycklig i sitt äktenskap. När gamla fru Coreus kräver att få en egen grav 

95 ibid. s. 79. 
96 Wägner. (1931). Silverforsen. s. 63.
97 Wägner. (1951). Natten till söndag.. s.81-82.
98 ibid. s.95.
99 Wägner. (1951). Natten till söndag. s.134.
100 Wägner. (1931). Silverforsen. s. 160.
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på kyrkogården ställer sig Virginie frågande till denna önskan och menar att ”mamma skulle 

väl ligga bredvid pappa”…” -Nej, tack du, det har jag haft nog av”101 replikerar då den gamla.

Esters och Lennarts äktenskap i Svalorna flyga högt är lyckligt ända tills Daniel Skörd 

kommer tillbaka till Sverige och flyttar in hos dem. Han är kär i Ester, men eftersom hon är 

gift kan han inte närma sig henne direkt. Anna Magni i Natten till söndag har vårdat sin sjuke 

make i så många år att de blev mer som ett syskonpar än ett äkta par.När Virginie i 

Silverforsen avböjer biskopens frieri med orden, ”det finns ingen annan väg till min person än 

den att röra mitt hjärta, ty endast över mitt hjärta går vägen till mina sinnen.”,102 visar hon 

klart att hon bara kan tänka sig en man som hon älskar.

3.3.b Metaforen leken
Silverforsen är full av bråk och skuldbeläggande av varandra samt den smärta och bitterhet 

som följer en separation. Dessa konflikter skärps genom Annamis lek. De lekar hon leker med 

sina dockor och pojken Herman i romanen är barnsliga efterapningar av den mycket mindre 

oskyldiga ”lek” som utspelar sig parallellt hos föräldrarna i vuxenvärlden. En dag hittar 

hembiträdet Emma barnet gråtande och frågar henne vad som hänt. Det visar sig då att hon 

kommit på att hennes docka Virginie och hennes leksaksapa Kristoffer har lämnats ensamma 

alldeles för länge. Varför skulle detta vara så hemskt?: ”De är ju gifta, svarade Annami i 

dörrspringan, och då brast Emmas hjärta av medlidande inför detta välbevandrade barn.”103. 

Vid ett annat tillfälle hör Virginie, det är efter henne som dockan har fått sitt namn, hur 

Annami tillrättavisar apan:

Dockan Virginie låg framstupa i fönstret, och svärmodern höll förhör med Kristoffer: på heder och 
samvete, Kristoffer, är det du som har knuffat ikull Virginie? Skall du bära hand på din hustru? Då hon 
märkte, att Virginie lyssnade, blev hon generad och började slå apan för att dölja sin förlägenhet, men 
Virginie frågade henne inte, var hon fått detta uttryck ifrån.104

I en annan lek ska apan och dockan skiljas, men då dockans vigselringar sitter mycket hårt 

runt handleden är Annami tvungen att klippa av hennes arm uppe vid axeln. En otäckt synlig 

parallell till det pågående söndertrasandet av familjen som hon lever mitt uppe i. Att Annami 

skickar ut signaler om hjälp genom sin lek går inte fram till Virginie i början. Hon berörs 

varken av barnbarnets fantasilek eller av fosterdotterns avslöjanden om misshandel inom 

äktenskapet: ”Virginie avstod från att söka forska i dessa nattliga hemligheter.”105 Hon var 

alltså oförmögen att se på grund av sin egen kärlek till Bengt. Emellertid inträder en ny 

101 ibid. s. 19.
102 ibid. s. 182.
103 Wägner. (1931). Silverforsen. s. 21.
104 ibid. s. 37-38.
105 ibid. s. 29.
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mening i hennes liv när hon förstår att hon älskar svärsonen och blir då samtidigt medveten 

om Annamis situation.

Trots sin totalt förvrängda bild av äktenskapet så är låtsasleken ”att gifta sig” en av Annamis 

favoriter. Hon friar till sin lekkamrat Herman, men fastän han förnuftigt nog tackar nej och 

råder henne att inte vara förhastad: ”Tänk på hur det gick för din docka, sade han varnande: 

skulle du kanske själv vilja få armen avklippt, när du sen skall skiljas?”106 Det är inte bara 

Annami som i leken drömmer om giftermål i Silverforsen, även Gudrun leker med tanken. 

När Virginie talar om för fosterdottern att hennes kärleksaffär måste upphöra innan 

katastrofen står för dörren, tänker Gudrun: ”Jag leker en farlig lek med livet, men det roar 

mig.”107 Hon är både ivrig men samtidigt livrädd för vad som skall hända henne. Det är 

uppenbart att den farliga lek som kallas kärlek attraherar och drar människor till sig. Virginie 

varnar Karl Gustaf, ”Man skall inte leka med elden”, men han svarar, ”Det är väl elden, som 

leker med oss.”108 .

När Annami fått veta att hon ska åka till Kina tillsammans med sin far, vill hon försäkra sig 

om att Herman kommer att vänta på henne här hemma och tycker att de ska förlova sig nu 

med en gång. Hon försöker ta hjälp av Virginie med att övertala Herman, men hon säger bara 

”man skall aldrig övertala dem”.109 Hon måste tänka på det misslyckade äktenskapet mellan 

Bengt och Gudrun som hon själv låg bakom. Gudrun vill lämna sin make Bengt och gifta sig 

med sin älskare Karl Gustaf som för att komplicera saken än mera är gift med Gudruns kusin. 

En skilsmässa i prästgården skulle splittra familjen och orsaka en skandal i församlingen. Men 

Gudrun argumenterar med viss rätt, att hennes oansvariga uppträdande är följden av att hon 

blev tvingad av Virginie in i äktenskapet när hon var för ung för att veta sitt bästa. Hon 

försvarar sig när Gabriel anklagar henne och menar att hon valde att gifta sig frivilligt:

Det var ju Virginie, som tyckte om honom och gav honom ja, inte jag. Du vet, att jag var bara nitton år. 
Därför är det inte mitt fel, att det gått som det gått. Nu har jag rätt att välja själv, sedan jag vet, vem jag 
vill ha, vi lever icke i förra århundradet.110 

För första gången sedan Gudrun gifte sig, börjar Virginie ifrågasätta sina motiv till att gifta 

bort sin dotter med den man hon själv ville ha. I en outtalad bön till den Gud som hon är rädd 

att hon förlorat kontakten med undrar hon:

Skulle det möjligen ha varit så, att jag redan då visste, att Gudrun var en farlig gåva för en man som 
Bengt att få? Visste jag kanske, att hon inte är av dem som framhärdar, som har virke i sig till trofasthet, 

106 ibid. s. 156.
107 ibid. s. 26.
108 Wägner. (1931). Silverforsen. s. 71.
109 ibid. s. 253.
110 ibid. s. 136.

 
28



vad som än skulle komma? Jag kände svagheten hos henne. Men jag kallade det ungdom, jag sade, att 
han hade styrka nog för dem båda. Jag skulle bereda dem lycka genom en stor offerhandling. Inte ett 
ögonblick tillstod jag, att jag därmed också vann fördelen att binda honom vid huset och vid min närhet. 
Jag har aldrig erkänt det, aldrig vetat det, men nu erkänner jag det öppet, så nu vet du det, Gud.111

Man finner inte bara lekmotivet i Silverforsen utan även i Svalorna flyga högt, där Daniel och 

Ester leker att de är gifta. De använder samma uttrycksmedel som nyförälskade (håller 

varandra i hand t.ex.) och de inleder ett sexuellt förhållande. Men, och det är ett stort men, det 

är hela tiden på hans villkor, han har pengarna och makten. Ester försöker på alla sätt att vara 

som kvinnorna i Amerika som han beundrar. Hon försöker till och med att tala 

”stockholmska, hur tillgjort det än lät, och lägga opp maten på så mö postelin som fanns, bara 

han var nöjd med henne.”112 Men blir bara förnedrad. Varken lek eller kärlek fungerar om de 

inblandade inte är jämbördiga.

3.4 Kyrkan en institution mot förändring

3.4.a Präster i allmänhet
I många av Elin Wägners romaner är den konservativa kyrkan med dess prästerskap 

porträtterad som en bidragande orsak till de stereotypa könsrollerna.113

Hon tyckte att prästerna stod för en dubbelmoral som främst visade sig i synen på 

äktenskapet. Männen tilläts ha sex före äktenskapet och också ett och annat snedsteg som äkta 

man, något som var otänkbart för en kvinna. Kyrkan, med ärkebiskop Söderblom i spetsen, 

motsatte sig skilsmässa som Wägner förespråkade. En skilsmässa på lika villkor krävde dock 

att parterna var ekonomiskt oberoende och enligt lagen var skilsmässor helt i sin ordning. 

Åsikter som omfattades av intellektuellt radikala kretsar i storstäderna men inte av 

landsbygdsbefolkningen och speciellt inte av prästerskapet. Detta tema återkommer i 

romanerna där hon beskriver äktenskapsproblemen som döljs bakom prydliga 

prästgårdsfasader. Prästgården är central i berättelserna och hela byns liv avspeglas i 

prästfamiljens. Prästen ser sig själv som ett föredöme men det är en mycket skev bild av 

verkligheten. Skandaler ska hållas inom familjen och ett utmärkt exempel är när Gabriel 

Coreus i Silverforsen tvingar med sig alla huvudpersoner till gudstjänst med biskopen. Här 

måste Bengt möta sin rival Karl-Gustaf och Gudrun sin bästa vän vars man hon lagt beslag 

på:

111 ibid. s. 148-149.
112 Wägner. (1952). Svalorna flyga högt. s. 168.
113 Death, Sarah. (1985). The Female Perspective in the Novels of Fredrika Bremer and Elin Wägner: A 
Comparative Study of some Central Themes. s. 67.

 
29



De stora offer, som gjorts för det passande denna dag voro icke helt förgäves, ty hela Silverstad, som besökte 

templet, råkade i förlägenhet om hur denna händelse skulle tydas. Var detta ett bevis på att det tal var lögn, som 

gick om de fyra i staden, eller var det ett ytterligare bevis på sanningen därav? Men även om talet om dem var 

sanning, höll man dem ändå räkning för att de gingo i rätt ordning till kyrkan. Det är så man skall uppföra sig. 

Det var en viss tribut till Silverstad, som staden upptog nådigt.114 

Gabriel Coreus i Silverforsen har en negativ attityd till skilsmässor, så främmande tycks 

denna företeelse vara att när Virginie först berör ämnet äktenskapsbrott som skulle ha drabbat 

familjen så tror han att Virginie är sjuk eller överansträngd och kanske behöver vård. Senare 

kan han inte förstå varför hon inte talat Gudrun tillrätta och om hon inte förmått detta låtit 

honom berätta vad som gäller nämligen: ”Det är heller inte fråga om, att hon skall tillhöra 

någon annan, än den hon tillhör.”115

Hustrur är enligt Coreus männens ägodelar och den nya lagen med skilsmässorätt är honom 

helt främmande. Han bestämmer sig således för att tala med männen (Wägners kursivering)

De skulle förstå, att familjens anseende och lycka och allas framtid helt enkelt inte finge äventyras genom 
två vanvettiga skilsmässor. Då han nu var framme vid den sociala sidan av saken, insåg han, hur 
förkrossande denna historia, om den skulle utspelas inför stadens ögon, måste verka på hans egen 
ställning och auktoritet. Kristendomsbespottarna skulle få vatten på sin kvarn.116

Det är tydligen bara männen som ser till att det yttre skenet behålls och det är ju viktigare än 

människors (kvinnors) väl och ve.

Den unga prästfrun i Svalorna flyga högt är inte på samma våglängd som församlingsborna 

och det är inte hennes man heller för den delen. Korta kjolar och kort hår stämmer illa med 

församlingskvinnornas långa kjolar och hårknutar. De jämför henne ständigt med den gamla 

”duktiga” prästfrun. Att vara hemmafru och mor räcker tydligen inte. Björkegrens unga fru 

trivs lika illa i rollen som prästfru som Helena Ljunghed i Den namnlösa.

3.4.b Prästen Elias
Både prästernas personligheter och uppträdande utsätts för Wägners kritik, såväl äldre, Elias i 

Den namnlösa som yngre, Björkegård i Svalorna flyga högt. Båda beskrivs som rädda och 

begränsade och Elias Ljunghed dessutom som förstenad och omänsklig. Ingen av dem visar 

något intresse för vad som sker omkring dem eller för sina medmänniskor. Det tycks som 

prästerna har dubbel legitimitet dels som män och dels som guds ställföreträdare. Deras ord 

ifrågasätts aldrig, däremot kan de fördöma sina medmänniskors handlande: ”Han [Elias] var 

114 Wägner. (1931). Silverforsen. s. 166.
115 Wägner. (1931). Silverforsen. s. 85.
116 ibid. s. 86.
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inte van vid och tyckte inte om folk, som tillspetsade en situation, man skulle stanna, tåla, 

tiga. Man skulle lyda.”117

Sarah Death menar att detta är kanske en logisk förlängning på Wägners syn på kyrkan som 

en institution som hämmar och hindrar förbättringen av kvinnans ställning i samhället.118 

Forsås-Scott påpekar att Elin Wägner är i stånd att ”gissla lutherdomens kvinnoförtryck och 

belysa dess tragiska konsekvens både för individen och samhället.”119 Hon tolkar sättet på 

vilket Elias behandlar sin fru som symptomatiskt för samhällets förakt för kvinnor i 

allmänhet.120 

Prästen Elias Ljungheds fru Helena i Den namnlösa är en lidande själ. Bakom en tunn fernissa 

av huslig harmoni visar det sig att hennes liv är bara arbete och utan glädje. Hennes make 

förstår sig inte på hennes lynne och hennes oförmåga att spela rollen av den gästvänliga 

”prästfrun”. Han tycker han har gjort sitt bästa för att göra hennes liv behagligt vilket han 

också gjort ytligt sett. Som han säger:

Hon har fått råda och bestämma i allt, som hör till hennes gebit, och det har inte fattats henne något. Här 
har inte varit dystert heller, ty vi har nästan jämt haft inackorderingar, huvudsakligen konfirmander. Och 
hon har fått ha sin mor hos sig de sista åtta åren sedan svärfar dog.121 

Men Elias ser bara vad han vill se. Isaksson och Linder har rätt när de beskriver honom som 

”oberörbar, oåtkomlig för de sinas reella bekymmer”122 Han har inte en aning om de djupt 

rotade orsakerna till hans frus förbittrade och egendomliga beteende. Men han har heller 

ingen önskan att gå till botten med hennes problem. När Helena säger att hennes arbete i 

hemmet inte är så betungande är Elias fullt nöjd med hennes uttalande. På liknande sätt tar 

han hennes tystnad när det gäller den sexuella samvaron som ett outtalat godkännande av att 

deras fysiska relation är avslutad. Vid ett senare tillfälle då hans syster Rakel konfronterar 

honom med hans fel och brister och anklagar hon honom för självbelåtenhet, säger hon: ”Du 

har ingenting vetat. Men det har varit därför att du inte brytt dig om att leta. Du har bara varit 

tålig du.”123 Elias är av den åsikten att religionen lär att det inte finns någon gräns för vad 

parterna i ett äktenskap måste stå ut med. Rakel menar att Elias har ”genomfört den mest 

konsekventa av skilsmässor.” och hon fortsätter: ”För mig ser det ut att man ska inte öva 

godhet mot den som är ens hustru utan med henne. Jag finner denna hans godhet värdelös, när 

117 Wägner. (1950). Den namnlösa. s. 224.
118 Death, Sarah. (1985). s. 148.
119 Forsås-Scott, Helena. (1983). s. 14.
120 ibid. s. 15.
121 Wägner. (1950). Den namnlösa. s. 42.
122 Isaksson,U. & Linder,E.H. (1977). s. 300.
123 Wägner. (1950). Den namnlösa. s. 231.
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han inte tar henne in till sig och delar med henne sin värld.”124 Istället har han lämnat Helena 

utanför sin värld.

Med allt sitt begär att gå upp i en annan och mottaga en annan, har hon, just hon av alla, blivit ställd att 
svälta bredvid en sval, sluten och likgiltig man. Tyvärr samtidigt en så oklanderlig man, att han 
fullkomligt saknar passande angreppspunkter för en hustru, som vill vara fin och anständig och blygsam 
som en prästfru bör vara.125 

Naturligtvis vill Elias inte erkänna att han har begått något fel och vidhåller: ”att åstadkomma 

någon ändring i Helenas och mitt äktenskap är för sent och obehövligt. Det är till ingen 

förargelse för människor.”126 Elias är så angelägen om att vara ett föredöme för sina 

församlingsmedlemmar så att det förvrider hela hans syn på privatlivet. Hans hustrus 

önskningar är underordnade de stelbenta normer som han anser är hans plikt att upprätthålla. 

Till och med efter att han blivit uppmärksammad på att gamla fru Hamnells närvaro i huset är 

en börda, inte en glädje för hennes dotter Helena, insisterar Elias på att den gamla kvinnan, 

som är skickad av Gud för att pröva dem, måste vara kvar i huset. Hans yttre fasad är 

viktigare än vad familjemedlemmarna tycker och känner. Det är egentligen inte relevant 

längre ifall Helena välkomnar moderns närvaro i hemmet eller inte. Själva anledningen till 

varför hon måste vara kvar i hemmet är de principer som Elias trummat in i församlingsborna 

och därför omöjligt kan överge. Han är rädd för de långtgående följderna av ett sådant 

handlande: ”då skulle Elias därmed ha utdömt hela sitt gångna liv, med dess obönhörlighet, 

dess underkastelse och tålamod.”127 Han skulle inte heller kunna begära av sina 

församlingsbor att ”härda ut intill änden på den plats, där de är ställda.”128Lika stelbent och 

oförstående är han när det gäller diskussionen om skilsmässor. Elias berättar för Rakel att de 

fruar som kommer till honom alltid får samma svar: ”Stanna, säger jag, till livets slut, det gör 

detsamma vad det kostar.”129 han fortsätter, ”du förstår inte vad löftet om dagspenningen 

betyder för oss, som tror.”130 Elias, prästen är den som ensam kan svaren och hans tolkning av 

den kristna läran gäller alltid, om församlingsborna inte lyder kommer de till helvetet.

4 Sammanfattning och diskussion

Det kändes naturligt att välja en feministisk infallsvinkel då jag analyserade mina texter. Jag 

kanske då inte är en neutral åskådare av händelseförloppet, men det är väl ingen? Genom att 

124 ibid. s. 234.
125 ibid. s. 173.
126 ibid. s. 232.
127 ibid. s. 223.
128 ibid. s. 227.
129 ibid. s. 227-228.
130 ibid. s .230.
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deklarera min ståndpunkt är det lättare att förstå analysen och att komma med invändningar. 

Den teoretiska bakgrunden har jag fått genom Gunilla Domellöf, Karin Westman Berg och 

Birgitta Onsells kvinnolitteraturforskning. Det handlar om att förändra och uppvärdera 

kvinnan. ”Omläsning” är ett centralt begrepp, att läsa om igen med nya ”ögon” för att 

synliggöra och uppmärksamma kvinnans situation. Metoden som jag slutligen fastnade för har 

en tysk litteraturprofessor, Hans Robert Jauss som upphovsman och kallas för 

receptionsestetik. Metoden betonar receptorn det vill säga mottagaren-läsaren, som äger 

tolkningen av texten. Metoden är den främsta inom feministisk litteraturkritik och den 

försöker påvisa de snedvridna manliga läsningarna.

Elin Wägner ville genom sina romaner, artiklar, föredrag och sitt samhällsengagemang 

förändra verkligheten med hjälp av litteraturen. I romanerna Den namnlösa (1922), 

Silverforsen (1924), Natten till söndag (1926) samt Svalorna flyga högt (1929) vill hon visa 

på kvinnans utsatthet i 20-talets Sverige och då främst lyfta fram frågor om äktenskap, 

skilsmässa och kärleken i allmänhet. Hon låter den ensamstående och medelålders kvinnan bli 

huvudpersonen hos vilken sympatierna ligger. Trots att kvinnorna i Wägners romaner 

förtrycks och behandlas som en andra klassens medborgare utvecklas de andligen genom sina 

kontakter med gud och genom att lyssna till sin egen inre röst. De stärks som individer och tar 

ett större samhällsansvar, får större självinsikt och lär sig göra medvetna val. Jag tycker att 

romanerna är ett slags undervisnings- och uppbyggelselitteratur, för så starka och 

självständiga ville Elin Wägner att hennes medsystrar skulle bli. Hon ger kvinnorna hopp om 

en bättre tillvaro. Hade hon kanske sig själv som modell?

Romanerna skrevs ju inte i ett vakuum, utan samhället bestämmer ramarna inom vilka man 

tillåts att agera. På 20-talet var kvinnofrågan inte högprioriterad men det händer saker med 

kvinnlig rösträtt och rätt till högre utbildning. Elin Wägner bidrog i viss utsträckning till att 

kvinnofrågorna blev politiskt intressanta under 30-talet, det är i alla fall min åsikt. Elin 

Wägner upplevde själv samhällets ramverk på ett mycket påtagligt sätt, särskilt under 

uppväxten. Jag tror att detta var en stor del av drivkraften till att hon skrev dessa romaner. 

Men trots att romanerna är mycket välskrivna och lättlästa och ämnet hela tiden högaktuellt 

hör de avgjort inte till hennes mest kända. Är detta också ett verk av det dominerande 

manssamhället?

För att få möjlighet att diskutera kyrkans roll i samhället utspelar sig romanerna på 

landsbygden i prästhem eller där präster förekommer. Det centrala i romanerna är att påvisa 

kyrkans oförmåga att hantera människor och specifikt kvinnor i nära relationer, äktenskap och 
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skilsmässor. De yngre kvinnorna placeras i parallella kärlekshistorier och 

generationskonflikter.

I en mansdominerad värld beskriver Elin Wägner kvinnornas begränsade möjligheter till 

självförverkligande och deras kamp för självständighet. Fastän kvinnorna nått mogen ålder 

tillåter de att männen bestämmer. Exempelvis avgör inte Virginie vem som är en lämplig 

make, Rakel tvingas stanna i prästgården och Anna Magni försöker den egna dottern att 

omyndigförklara. Men något oväntat sker som oroar och upprör manssamhället, kvinnorna 

börjar resa sig, framföra åsikter och tro på sin egen kraft. Virginie och Anna Magni bryr sig 

inte längre om konvenansens lagar utan vågar tala om vad de känner. Rakel vågar säga emot 

Elias och Maria tar itu med Daniel. Kvinnorna segrar på så sätt över sig själva även om segern 

inte är fundamental. Rakel lämnar prästgården till och med men återvänder då hon känner sig 

behövd. Kvinnorna hittar nya uppgifter i livet något som Elin Wägner strävade efter.

Den medelålders kvinnan får av romanerna en plats i litteraturen. Hon bör ha rätt till frihet, 

kärlek och ett eget liv. Kvinnorna visar både passion, handlingskraft och styrka att ta hand om 

så väl sig själva som andra. Huvudtemat i böckerna är de kvinnliga huvudpersonernas 

upplevelser av kärlek, svek och frigörelse. Säkert var beskrivningen av den mogna kvinnans 

behov av kärlek såväl som erotik lika provocerande som den fria kärleken i Pennskaftet. Men 

kan då inte kärleken blomstra inom äktenskapet? Ja, den frågan får vi aldrig något svar på 

men ett äktenskap utan kärlek och jämställdhet är orimligt och till och med skadligt. I Elias 

och Helenas äktenskap i Den namnlösa visas på konsekvenser av ett äktenskap där parterna 

håller ut. Den yngre generationens kvinnor har det på ett sätt svårare än de mogna kvinnor 

som är huvudpersoner. De saknar de äldres utbildning och tvingas ofta in i olyckliga 

äktenskap för ekonomins skull. De behandlas som mannens egendom, misshandlas och 

våldtas, det verkar som den yngre kvinnan fått mindre frihet trots de nya lagarna om 

äktenskap och rösträtt. Här visar Elin Wägner på det ökande kvinnovåldet i samhället men 

framför också kritik mot de yngre kvinnorna som inte ställer upp i kampen för sina egna 

rättigheter eller deltar i valen.

Det är i år 60 år sedan Elin Wägner gick ur tiden men hennes romaner fascinerar och irriterar 

fortfarande. Förutom att vara välskrivna och engagerande är de fyra romaner som jag 

behandlat i min uppsats, skrivna i upplysningens tjänst, men har de haft avsedd effekt? Har 

mannens okunnighet om kvinnans situation skingrats? Vi har kommit en bit på väg såväl 

lönemässigt som i jämställdhet men vi har ännu en mycket lång väg att gå.
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