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Inledning    

När man läser Henrik Ibsens Vildanden (1884) finns det många aspekter som är 

fängslande och fascinerande: det sätt på vilket händelserna som föregår dramats 

startpunkt rullas upp, de symboliska detaljerna, det samhällskritiska draget, det 

tragiska slutet och många andra. Men det som framför allt fångar mitt intresse är de 

starka rollfigurerna och deras inbördes relationer. Hur levande och verkliga de 

framstår och hur man lever sig in i deras värld. Hur deras respektive ståndpunkter 

och personligheter ställs mot varandra och lyser igenom i dialogerna. Därför är det 

just detta som jag kommer att undersöka i denna uppsats. Syftet är att beskriva hur 

rollfigurernas respektive karaktärsegenskaper framträder i dialoger och i hur de 

interagerar med andra rollfigurer, och vidare hur dessa egenskaper sätter 

rollfigurerna i relation till varandra. De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen är 

i huvudsak strukturalistiska.  

     För att begränsa mitt ämne har jag valt att fokusera särskilt på Hjalmar Ekdal, en 

av dramats viktigaste och mest intressanta personer, och att med hjälp av 

strukturalistiska teorier försöka beskriva hur han förhåller sig till de andra 

rollfigurerna. De aspekter av personerna jag kommer att intressera mig mest för är i 

första hand deras språkbruk och deras personligheter och i andra hand deras mål och 

önskningar och deras självbild.  

      Särskild vikt har lagts vid dramats olika startpunkter, med detta menar jag hur de 

olika akterna inleds, och hur de olika rollfigurerna förs in i dramat. Detta därför att 

jag under mitt arbete har funnit att dessa är stycken där man ofta får veta mycket om 

rollfigurerna och deras karaktär och deras inbördes relationer. Sceniska attribut är 

ännu en aspekt av dramat som i vissa fall tydliggör strukturella mönster och låter 

rollfigurernas olika egenskaper och inbördes relationer framträda, därför har dessa 

fått en egen sektion i uppsatsen. 

 

* 

 

Det norska dramat hade i slutet av 1800-talet stor påverkan på teaterscenerna i större 

delen av Europa och utmanade den dominans som det franska dramat tidigare haft. 

Det uppkom under en tid av norsk litterär självständighetskamp, där man försökte 
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frigöra sig ifrån det kulturella inflytandet från såväl Danmark som Sverige.
1
 Henrik 

Ibsen (1828–1906) var den mest inflytelserike av de norska dramatikerna.  

     Ibsens första dramer påverkades av den romantiska traditionen, han inspirerades 

av såväl Scribe som Shakespeare och Schiller, och han försökte skapa historiska 

dramer med norska teman.
2
  

     Efter sin besvikelse över norrmännens vägran att hjälpa danskarna mot Preussen, 

och flytten till Italien 1864 bytte Ibsens författarskap riktning.
3
 Det var efter detta 

som hans verkliga genombrott kom och hans stora dramer skrevs, med idédramat 

Brand som det första 1866.
4
 Kontakten med den danske kritikern Georg Brandes 

påverkade Ibsen och utvecklade hans dramatik, han började under 1870-talet att 

skriva realistiska samtidsdramer, med en kritisk udd riktad mot det norska 

samhället.
5
 Till dessa hör Vildanden. Men som Ibsen själv skrev i ett brev till sin 

förläggare i september 1884, i samband med att han skickade manuskriptet till 

honom: ”Dette nye stykke står i visse måter på en plass for seg selv i min dramatiske 

produksjon; fremgangsmåten er i forskjellige henseender avvikende fra min 

tidligere.”
6
  

     Ibsen spådde själv att kritikerna skulle finna ”atskillig å tvistes om, atskillig å 

fortolke”
7
 och detta visade sig stämma. Såväl kritikerna som publiken ställde sig 

frågande inför stycket, och visste inte vad de skulle tro om det. Detta gällde både i 

Norden och utomlands. Mycket av publikens svårigheter att ta till sig dramat tycktes 

ligga i symboliken hos själva vildanden.
8
 Så småningom lade sig kritiken och när 

dramats effekter började mogna i folks sinnen blev det allmänt erkänt som ett av 

Ibsens största verk.
9
 Både forskare, teaterregissörer och -skådespelare, samt kritiker 

har senare tolkat dramat på mycket skilda sätt.
10

 

 

* 

 

                                                           
1
 Martin Lamm, Det moderna dramat 1830–1930 (1948) rev. uppl. (Stockholm 1964), s. 81.  

2
 Allardyce Nicoll, World Drama – from Aeschylus to Anouilh (1949) rev. uppl. (London 1966), s. 524. 

3
 Edvard Beyer, Norges litteraturhistorie, bind 3: Fra Ibsen til Garborg (Oslo 1975), s. 253–255. 

4
 Ibidem, s. 256–265. 

5
 Ibidem, s. 304–306. 

6
 Ibidem, s. 329. 

7
 Ibidem, s. 329. 

8
 Toril Moi, Henrik Ibsen and the Birth of Modernism (New York 2006), s. 248–249. 

9
 Ibidem, s. 249. 

10
 Beyer 1975, s. 329. 
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Henrik Ibsen själv tycks ha ansett att språket i hans verk, och rollfigurernas 

individuella bruk av det, var viktigt. Detta framgår av ett brev till Edmund Gosse om 

De unges forbund (1869). Här citerat från Raymond Williams Drama from Ibsen to 

Eliot (1964): 

 

By employing verse I should have counteracted my own intention. The many everyday 

insignificant characters, whom I have intentionally introduced, would have become indistinct 

and mixed up with each other had I made them all speak in rhythmic measure. […] My desire 

was to depict human beings and therefore I would not make them speak the language of the 

gods.
11

  

 

Detta anser jag intressant att notera, men jag vill redan här understryka att det inte är 

Ibsens intentioner med dramat som kommer att vara föremål för den analys som 

följer nedan.  

     I Inledning till strukturalismen (1973) skriver Johan Asplund följande:  

 

Litteraturen om Ibsen är enorm. Redan vid en flyktig bekantskap med denna får man det 

intrycket att alla tänkbara synpunkter på Ibsens dramatik finns där. […] det [är] utomordentligt 

svårt att säga någonting nytt om Ibsens dramatik. I den väldiga litteraturen om Ibsen tycks 

varje tänkbar synpunkt ha föregripits i en eller annan form.
12

 

 

Ett föga uppmuntrande stycke kan tyckas, men ingenting jag anser att man bör låta 

sig avskräckas av. Det finns även positiva aspekter av att litteraturen om Ibsen är så 

omfattande. Det innebär att det är allmänt ansett som ett intressant studieobjekt och 

att det finns mycket tidigare forskning att söka stöd och inspiration i.  

 

Teori och metod 

Jag har som nämnt valt att arbeta med utgångspunkt i strukturalismen och vill därför 

först presentera dess historik och grundantaganden, samt vilka av dess teorier som 

analysen baserar sig på, för att sedan gå närmare in på hur jag i relation till dessa 

teorier har lagt upp arbetet för denna uppsats. Då det verk jag studerar är ett drama, 

vill jag också under denna rubrik i korthet nämna något om de specifika 

förutsättningarna för att arbeta med ett sådant.  

                                                           
11

 Raymond Williams, Drama from Ibsen to Eliot (Harmondsworth 1964), s. 70.  
12

 Johan Asplund, Inledning till strukturalismen (Stockholm 1973), s. 81. 



6 
 

Strukturalism 

Ett grundläggande antagande i strukturalismen är att ingenting kan förstås isolerat 

och för sig, utan allt måste ses i sitt sammanhang och som del i en större struktur. 
13

  

      I det franska 1950-talet grundlades strukturalismen av forskare som 

antropologen Claude Lévi-Strauss och litteraturkritikern Roland Barthes,
14

 men dess 

teorier har sina rötter i tankarna hos den schweiziske lingvisten Ferdinand de 

Saussure.  

     Grunden i Saussures teori är att de betydelser vi ger till de ord vi använder är helt 

och fullt godtyckliga och att ett ord alltså inte har någon koppling till det objekt det 

betecknar.
15

 Detta för med sig att ordens betydelser är relationella, och att ett ord 

alltså inte kan beskrivas isolerat, utan alltid måste sättas i en relation till andra ord.
16

 

Det tydligaste sättet på vilket detta visar sig är ju i par av motsatsord, som definierar 

varandra, som ”ljus” och ”mörker”. Saussure påstår också att språket inte endast 

namnger och beskriver vår värld, utan faktiskt konstituerar den, och bestämmer det 

sätt på vilket vi ser den.
17

 

      Saussures teori inspirerade strukturalisterna, som utökade dess betydelse och 

ansåg att en hel kultur kan läsas som ett språk,
18

 om man går från det enskilda 

kulturella uttrycket och ser på dess relation till kulturen som helhet och till andra 

kulturella uttryck. Strukturalistiska tankegångar återfinns i en mängd olika 

vetenskaper. 

        Att arbeta strukturalistiskt innebär att försöka frilägga, eller komma till insikt 

om, en struktur som ger mening åt till exempel ett verk man studerar. Eller för att 

använda Roland Barthes ord: ”Ändamålet med varje strukturell aktivitet […] är att 

rekonstruera ett ’föremål’ på så sätt att rekonstruktionen åskådliggör de regler som 

är bestämmande för detta föremåls sätt att fungera […].”
19

 Den tjeckiske 

litteraturvetaren Jan Mukařovský påpekar i sin text ”Strukturalismen i estetiken och 

litteraturvetenskapen” (1948):  

 

                                                           
13

 Peter Barry, Beginning Theory (1995) rev. uppl. (Manchester 2002), s. 39. 
14

 Ibidem, s. 39. 
15

 Ibidem, s. 41. 
16

 Ibidem, s. 42. 
17

 Ibidem, s. 43. 
18

 Ibidem, s. 47. 
19

 Roland Barthes, ”Strukturalistisk aktivitet” i Modern litteraturteori – Från rysk formalism till dekonstruktion 

Del 2 red. Claes Entzberg och Cecilia Hansson (1991) rev. uppl. (Lund 1993), s. 70. 



7 
 

Liksom meningens enhet är strukturen mer än blott en summativ helhet, dvs. en helhet som 

framträder vid ett enkelt uppradande av delarna. Den strukturella helheten ger betydelse åt var 

och en av sina delar, och omvänt ger var och en av dessa delar betydelse åt just denna helhet 

och ingen annan.
20

 

 

Mukařovský understryker också strukturens dynamiska karaktär, genom att 

strukturens delar och förbindelserna dem emellan ständigt är i förändring är även 

strukturen som helhet i ständig rörelse.
21

 

     För att återvända till Barthes, så beskriver han hur den strukturella aktiviteten går 

till och talar om dess två huvuddelar: spjälkning och sammanfogning.  

 

Att spjälka upp det första föremålet som skall bearbetas består i att däri finna flyttbara 

fragment, vilkas skiftande läge frambringar en viss mening; fragmentet har ingen mening i sig 

men är så skapt att minsta variation i konfigurationen förändrar helhetsbilden […]. Sedan 

enheterna sålunda uppradats tillkommer det den strukturala människan att hos dem finna 

associeringsregler eller anvisa sådana; här vidtar sammanfogandet […].
22

 

 

Robert Scholes varnar, i sin bok Structuralism in Literature – an Introduction  

(1974), för faran i att alltför blint försöka applicera ett strukturalistiskt synsätt: ”The 

danger in all this […] is to assume a systematic completeness where it does not 

exist.”
23

 Och som alltid när man tolkar en text, oavsett teoretisk utgångspunkt, gäller 

det att inte pressa texten för hårt, utan att handskas varsamt med den och sträva efter 

att inte överskrida gränserna för vad den faktiskt kan anses säga.  

        

Att Ibsens dramatik är ett tacksamt studieämne för strukturalismen framhåller Johan 

Asplund: ”Och varför är strukturalismen i särskilt hög grad tillämplig just på Ibsen? 

Jag kan endast föreslå ett cirkulärt svar: därför att Ibsen uppenbarligen var 

strukturalist.”
24

 Jag ska inte fördjupa mig i detta påstående och finner det lämpligt 

att lämna dess sanningshalt därhän. Speciellt eftersom Asplund i sitt resonemang 

talar om det strukturalistiska draget hos Ibsens samlade verk, vilket jag inte önskar 

uttala mig om. Men jag tycker att det är intressant och uppmuntrande att någon 

                                                           
20

 Jan Mukařovský, ”Strukturalismen i estetiken och i litteraturvetenskapen” i Modern litteraturteori – Från rysk 

formalism till dekonstruktion Del 2 red. Claes Entzberg och Cecilia Hansson (1991) rev. uppl. (Lund 1993), s. 

40. 
21

 Mukařovský 1993, s. 40. 
22

 Barthes 1993, s. 72–73. 
23

 Robert Scholes, Structuralism in Literature – an Introduction (New Haven 1974), s. 10. 
24

 Asplund 1973, s. 91–92. 
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annan har ansett strukturalismen vara en fruktbar teoretisk utgångspunkt för studier 

av Ibsen.  

     När det gäller hur denna uppsats kommer att förhålla sig till författaren, Henrik 

Ibsen, har jag följande citat av Anders Pettersson i åtanke: 

 

För den strukturalistiske litteraturforskaren är det mest naturliga att skjuta författaren och 

läsaren i bakgrunden till förmån för ett studium av texten själv […] precis som den strukturelle 

lingvisten traditionellt studerar satser utan att knyta dem till bestämda talare, lyssnare och 

situationer.
25

  

 

Det är alltså texten som sådan som här kommer att analyseras, och jag kommer 

därför inte att ta hänsyn till eller försöka utläsa Henrik Ibsens intentioner med 

dramat.  

     Mukařovskýs åsikt är den att strukturalismen bör omtalas som ett ”synsätt”, och 

att begrepp som ”teori” och ”metod” bör undvikas, eftersom han menar att dessa 

innebär fasta och oföränderliga komplex av kunskaper respektive arbetsregler som 

strukturalismen inte har. För att använda hans egna ord innebär strukturalismen ”en 

noetisk ståndpunkt, varifrån det visserligen utgår vissa bestämda arbetsregler och 

kunskaper men som ändå existerar oberoende av dessa, och därför kan den utvecklas 

i bägge riktningarna”.
26

  

        För enkelhetens skull kommer jag i min uppsats ändå att använda mig av 

begreppen ”teori” och ”metod”, men med Mukařovskýs invändningar i åtanke.  

          

1950 kom det ut en strukturalistisk studie av dramatiken, Les deux cent mille 

situations dramatiques skriven av Étienne Souriau. På ett sätt som liknar det på 

vilket Vladimir Propp arbetade med sagor, reducerar Souriau dramats möjligheter 

till ett antal funktioner. Med funktion menar han ungefär en dramatisk roll som är 

skild från varje specifik gestaltning av den.
27

 Vi skulle kanske kunna jämföra med 

Platons idéteori, där till exempel alla hästar har del i hästens idé, men hästens idé 

själv existerar oberoende av de individuella hästarna. En funktion skulle alltså ha 

                                                           
25

 Anders Pettersson , ”Strukturalism” i Modern litteraturteori – Från rysk formalism till dekonstruktion Del 2 

red. Claes Entzberg och Cecilia Hansson (1991) rev. uppl. (Lund 1993), s. 7. 
26

 Mukařovský 1993, s. 38. 
27

 Scholes 1974, s. 50–52. 
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samma förhållande till en rollfigur i ett specifikt drama, som hästens idé har till en 

specifik häst. 

     De sex grundläggande funktionerna Souriau nämner är Kraften, en person med 

en önskan kring vilken dramat formar sig;
28

 Rivalen som motsätter sig dennes 

strävan; Föremålet för den önskan som uttrycks av kraften; Mottagaren av det 

önskade föremålet; Vågen som på något sätt sitter med ett avgörande; och Hjälparen 

som kan vara en allierad med vilken som helst av de andra funktionerna.
29

 Att dela 

in dramat i funktioner på detta sätt förenklas av det faktum att det ofta är ett högst 

begränsat antal personer som tillåts uppträda på scenen i ett dramatiskt stycke. 
30

 

     En dramatisk situation uppstår när dessa funktioner tillskrivs rollfigurer i olika 

konstellationer. En rollfigur kan ha fler än en funktion, till exempel kan dramats 

Kraft önska sig det begärda föremålet för egen del, och då är han eller hon både 

Kraft och Mottagare.
31

 En och samma funktion kan också delas av flera rollfigurer, 

något som Sven Åke Heed i sin bok om dramateori, En väv av tecken – Teatertexten 

och dess betydelser (1989) förklarar med skillnaden mellan djupstruktur och 

ytstruktur. Djupstrukturen kan vara gemensam för ett stort antal dramer från olika 

epoker, medan ytstrukturen är specifik för varje enskilt drama.
32

  

    Den dramatiska situationen kompliceras också av det faktum att ett drama ofta 

framställs ur någons synvinkel, vilket påverkar publikens sympatier och dramats 

hela stämning.
33

  

    Peter Scholes påpekar att Souriaus modell är betydligt mer representativ för det 

klassiska grekiska och franska dramat än för till exempel det engelska dramat och 

mer moderna varianter. Men som han skriver så kan denna modell vara mycket 

användbar och säga mycket även om de dramer där teorin inte lika lätt kan 

appliceras.
34

 Något som kan locka till att använda denna teori i just detta fall är att 

Henrik Ibsen vid flera tillfällen tagit antika tragedier till förebild – till exempel 

                                                           
28

 Souriau använder egentligen begrepp kopplade till astrologin, vilket gör det möjligt för honom att beskriva 

rollfigurerna med astrologiska tecken.  Jag fann dessa begrepp svåra att översätta på ett ändamålsenligt sätt, och 

hade heller ej något behov att använda symboler, så jag har istället valt att utgå ifrån de beskrivande ord som 

Robert Scholes använder i sin redogörelse av funktionernas egenskaper.   
29

Scholes 1974, s. 52–53.  
30

 Ibidem, s. 52.  
31

 Ibidem, s. 53. 
32

 Sven Åke Heed, En väv av tecken – Teatertexten och dess betydelser (Lund 1989), s. 42–43.  
33

 Scholes 1974, s. 55. 
34

 Ibidem, s. 57. 
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Sofokles’ Konung Oidipus som har samma retrospektiva berättarteknik som många 

av Ibsens senare dramer, däribland Vildanden.
35

  

 

Peter Barry har i sin bok Beginning Theory (1995) en mycket åskådlig och 

användbar liten skiss över vad en strukturalistiskt inriktad litteraturvetare söker efter 

i en text, och var han eller hon förväntar att hitta detta. Här är min variant av den: 

 

Vad man söker:                             Var man söker: 

Parallells   Plot 

Echoes   Structure 

Reflections/Repetitions   Character/Motive 

Contrasts   Situation/Circumstance 

Patterns    Language/Imagery 
36

 

 

För mitt ändamål kommer jag i analysen att använda mig av alla delar i den vänstra 

kolumnen, men i den högra kommer jag att fokusera på character/motive, 

situation/circumstance och language/imagery. Diskussionen kommer dock att ske 

löpande, och jag kommer inte explicit att hänvisa till tabellen i min analys. Jag vill 

dock göra reda för att den har legat till grund för mitt arbete med Vildanden. Dess 

inflytande kommer att märkas framför allt i de ord, ofta hämtade ur tabellens vänstra 

kolumn, som används i jämförelserna av rollfigurerna.  

     Efter en analys av hur olika förhållanden mellan rollfigurerna gestaltar sig 

innehåller uppsatsen en mer övergripande diskussion om hur dessa relationer 

tillsammans skapar mönster och hur rollfigurerna intar olika positioner i dramat. Här 

är det Souriaus funktionsteori som ligger till grund och fokus ligger också här på 

Hjalmar Ekdal. Det finns även andra modeller för analys av strukturen i ett drama, 

till exempel Greimas aktantmodell, men i huvudsak liknar de varandra, varför jag 

här har valt att använda mig enbart av en.  

     Inspirerad också av Saussures teori om orden i språket vill jag visa hur det sätt på 

vilket rollfigurerna framstår för sin publik är beroende av hur de förhåller sig till 

varandra, och att det är svårt att med säkerhet säga något om dem som isolerade 

personer.  

                                                           
35

 Lamm 1964, s.17. 
36

 Barry 2002, s. 52. 
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Dramats egenskaper 

Redan Aristoteles uppmärksammade hur dramatiken skiljer sig från andra litterära 

genrer. Han beskriver hur dramatiken kännetecknas av mimesis, dvs. imitation av 

handlande, i motsats till diegesis, eller berättande, som är typiskt för till exempel 

epiken.
37

  

     Ett drama skiljer sig alltså från verk av andra litterära former genom att det inte 

är tänkt att nå sin publik i en skriftlig form, om man bortser från rena läsdramer. När 

ett drama uppförs på teatern läggs en extra dimension av gester, tonfall och rekvisita 

till den rena texten, vilket kan påverka uppfattningen av dramat.  

     Sven Åke Heed skriver om teatern som tecken, och beskriver hur litteraturen i 

skriftlig form arbetar med en enda typ av tecken, dvs. ord, medan teatern har en 

mängd olika former av tecken att arbeta med: ord, form ljud och färg bland andra.
38

 

Därför är det viktigt att komma ihåg att det är ett drama man arbetar med, att man i 

texten enbart har tillgång till en del av det ena teckensystemet, och att försöka 

föreställa sig hur det skulle ha sett ut om det framfördes på en scen av skådespelare.  

      Raymond Williams uttrycker det så här:  

 

Yet performance is an essential condition of drama, and there is a danger of so insisting on the 

existence of a play in a settled verbal organization (corresponding exactly to the printed novel 

or poem) that one overlooks the writer’s intention that the play should be performed on the 

stage.
39

 

 

Sven Åke Heed betonar hur en dramatexts egenskaper gör den tvetydig,
 40

  Ibsens 

dramatik är ovanligt rik på scenbeskrivningar och kommentarer till på vilket sätt 

rollfigurerna framför sina repliker men även hos honom saknas de fullständiga 

beskrivningar som finns i t.ex. en roman. En följd av detta, som är aktuell i fallet 

Vildanden, är att det är svårt att avgöra sanningshalten i vad rollfigurerna säger. 

Detta måste i hög grad tolkas av läsaren. En uppsättning av dramat blir en specifik 

tolkning, och där finns inte samma tvetydighet. Att tolka en uppsättning är något 

helt annat än att tolka dramatexten i sig.  

                                                           
37

 Aristoteles, Om diktkonsten (Göteborg 1994) övers. Jan Stolpe, s. 27–28.  
38

 Heed 1989, s. 17.  
39
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40

 Heed 1989, s. 22. 
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     Asbjørn Aarseth diskuterar i sin artikel ”The Ibsen Drama Exposed to the 

Freedom of the Theatre” (2009) hur teatertekniken och publikens förväntningar 

förändras med tiden.  Alla uppsättningar och tolkningar av ett drama skiljer sig från 

varandra, men vad Aarseth understryker är att det inte påverkar grundtexten. Det är 

alltid möjligt att återgå till grundtexten och göra nya tolkningar.
41

 Som motvikt till 

citatet från Williams ovan kan man ställa följande från Aarseth: ”The point is that no 

interpretation can legitimate a staging that is based on essential changes of the text 

and the rhetoriocal system which is implied by it.”
42

 Det är en motvikt, men är på 

intet sätt oförenligt med citatet från Williams. På grund av tvetydigheten och den 

fragmentariska naturen som Heed talar om, är det möjligt att utöva stor konstnärlig 

frihet i arbetet med ett drama utan att göra våld på textens ursprungliga mening, det 

finns alltid ett visst utrymme för tolkningar, perspektivförskjutningar och varierande 

gestaltningar i en dramatext. Viktigt är också att poängtera att oavsett Aarseths 

åsikter så görs ibland uppsättningar av dramer på ett sätt som bryter textens retoriska 

system och som gör väsentliga ändringar i texten och dess roller.  

     Med tanke på hur mycket olika uppsättningar skiljer sig från varandra, även de 

som i enighet med Aarseths rekommendationer håller sig nära texten, är det inte 

motiverat att utföra en strukturalistisk studie av ett Ibsenstycke, av den typ som här 

är aktuell, utifrån enskilda uppsättningar, utan det står klart att det är texten i sig som 

måste ligga till grund för denna undersökning.  

      Även om denna analys av Vildanden inte kommer att ta hänsyn till vad Ibsen 

själv har haft för avsikter med rollfigurernas utformning, så kan det vara lämpligt att 

här säga något om det specifika med Ibsens dramatik med avseende på förhållandet 

mellan dramat som text och dramat som föreställning. Bjørn Hemmer skriver i sin 

bok Ibsen – Kunstnerens vei (2003) om just detta: ”Ibsen skrev for å leses, og han 

skev for å spilles på scenen. Det er grunn til å understreke den vekt han la på 

leserens tillegnelse av tekstene. Han ville gjerne att leseren skulle danne seg sin 

egen mening før teatrene presenterte sine tolkninger.”
43

 Denna aspekt lägger även 

Helge Rønning vikt vid. Först pekar han ut hur läsandet av dramer var en viktig del 

av dramatiken just vid den tid som Ibsen var verksam: ”Dramatikk var en genre som 

                                                           
41

 Asbjørn Aarseth, ”The Ibsen Drama Exposed to the Freedom of the Theatre” i Ibsen in the Theatre, ed. Sven 

Åke Heed och Roland Lysell (Stockholm 2009), s. 19. 
42

 Ibidem, s. 23. 
43

 Bjørn Hemmer, Ibsen – Kunstnerens vei (Bergen 2003), s. 16. 



13 
 

like mye som det tilhørte teateret, var ment for et annet medium, nemlig boken.”
44

 

och när det gäller Ibsen skriver han: ”Hans dramaer kom i store opplag og var 

bestsellere. Det var langt flere som leste hans dramatikk enn som så stykkene på 

teatret.”
45

 

    Att i en analys utgå från dramats själva text i Ibsens fall borde alltså inte vara 

problematiskt på något sätt, så länge man har i åtanke att det också ska uppföras på 

en scen. Man måste ta ställning till huruvida en replik kan tolkas på olika sätt 

beroende på hur den uttalas och vilket kroppsspråk som ackompanjerar den, och om 

möjligt söka ledtrådar i hur repliken tycks tas emot och i eventuella scenanvisningar. 

Det är i denna uppsats dramat som text med ett potentiellt scenframträdande som 

analyseras, inte ett specifikt och realiserat sådant.  

 

Tidigare forskning 

Som Johan Asplunds citat ovan visar är litteraturen om Ibsen mycket omfattande, 

och även om Vildanden finns oerhört mycket skrivet. Att här ge en fullständig 

redogörelse för forskningen kring detta drama är därför närmast omöjligt. Några av 

de nyare och mest omfattande verken om Ibsen och hans diktning är Toril Mois 

Henrik Ibsen and the Birth of Modernism (New York 2006), Bjørn Hemmers Ibsen – 

Kunstnerens vei (Bergen 2003) och Helge Rønnings Den umulige friheten – Henrik 

Ibsen og moderniteten (Oslo 2006). Nämnda verk har alla varit betydelsefulla för 

arbetet med denna uppsats, då dessa författare diskuterat Vildanden, inte enbart som 

ett symbolistiskt drama, vilket tidigare varit vanligt, utan även som ett drama där 

relationerna mellan rollfigurerna är viktiga.  

      Toril Mois verk handlar, som titeln avslöjar, om Ibsen i hans kulturella kontext, 

och hon diskuterar på vilket sätt Ibsen var en del av modernismen. I hennes kapitel 

om Vildanden är det just språkets funktion hon studerar, vilket är anledningen till att 

jag har haft mycket nytta av hennes analys.  

    Bjørn Hemmer vill med sin bok ge en lite annan bild av Henrik Ibsen än den 

vanligt förekommande. Han menar att framställningarna av Ibsen ofta har varit 

stereotypa och givit en bild av författaren som i mycket har präglats av vad 
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 Helge Rønning, Den umulige friheten – Henrik Ibsen og moderniteten (Oslo 2006), s. 76. 
45
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respektive forskare har haft för åsikter om honom.
46

 Hemmer vill istället komma 

Ibsen nära, och se hans utveckling och hans väg genom litteraturen. Hans bok är 

både en biografi och analyser av hans verk, indelade efter ämnen och motiv.  

    Helge Rønnings verk sätter in Vildanden och andra Ibsenverk i sin historiska och 

idéhistoriska kontext och handlar främst om Ibsen och hans samtid.  

 

  

                                                           
46
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Vildandens handling 

Ibsen har i Vildanden, liksom i flera av sina dramer använt sig av en retrospektiv 

berättarteknik som låter den egentliga handlingen på scenen vara ganska 

koncentrerad, trots att den bygger på en mängd händelser som föregått dramats 

startpunkt.  

     Första akten börjar mitt i en pågående festlig tillställning hos grosshandlare 

Werle. Werles son Gregers har just återvänt efter att ha tillbringat flera år på annan 

ort. Närvarande på festen är också Gregers bäste vän Hjalmar Ekdal, som går hem 

tidigt efter att ha känt sig förlägen i samband med sin gamle fars närvaro. Gregers 

grälar med sin far om det förflutna, han anser att fadern behandlat både familjen 

Ekdal och Gregers egen mor illa.  

     I andra akten befinner vi oss hemma hos familjen Ekdal. Hjalmar är fotograf och 

bor med sin hustru Gina och deras fjortonåriga dotter Hedvig i en vindsvåning där 

det också finns en fotografisk ateljé. Till familjen hör även Hjalmars far, ”gamle 

Ekdal” som håller höns och kaniner inne på loftet, där han ibland går på jakt. Bland 

djuren på loftet bor också en skadeskjuten vildand, som nu tillhör Hedvig, men som 

familjen fått i gåva av grosshandlare Werle. Hjalmar utger sig för att arbeta på en 

stor fotografisk uppfinning. Denna uppfinning skall återupprätta den familjeära som 

förlorades då gamle Ekdal begick en brottslig handling när han arbetade tillsammans 

med grosshandlare Werle.  

     Gregers kommer på besök till familjen, och det beslutas att han ska flytta in i det 

extrarum som familjen Ekdal har till uthyrning. Gregers har speciella avsikter med 

sin närvaro hos familjen Ekdal. Han ser som sin uppgift att avslöja lögner och tala 

om sanningen för andra människor, och hoppas nu att kunna hjälpa sin vän Hjalmar 

att bli fri från de lögner han ovetande är indragen i på grund av grosshandlare Werle.  

    Genom Gregers närvaro uppdagas det för Hjalmar att hans hustru Gina, som 

tidigare var hushållerska hos grosshandlare Werle, tvingats till att ha ett förhållande 

med denne, som hon sedan hållit hemligt för sin man. Men det är inte nog med detta, 

utan Hjalmar får också veta att han antagligen inte ens är far till Hedvig, och att 

Werle har sett till att gifta ihop honom och Gina för att dölja att han gjort Gina 

gravid. Gregers övertygelse är att det ekdalska äktenskapet genom dessa avslöjanden 

skall förändras till ett sant äktenskap som bygger på uppriktighet och ömsesidig 
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förståelse, men så blir inte alls fallet. Hjalmar förskjuter sin dotter och lämnar 

hemmet.  

     Gregers övertygar den förtvivlade Hedvig om att det enda sättet att bevisa för sin 

far hur mycket hon älskar honom är att ta livet av sin högt skattade vildand, men 

istället skjuter hon sig själv när Hjalmar återvänder för att hämta sina saker.  

    Till dramat hör även familjen Ekdals grannar, doktor Relling och en student vid 

namn Molvik. Relling är övertygad om att de flesta människor mår allra bäst av att 

få behålla sina illusioner, ja att till och med uppmuntras att skapa sig nya 

”livslögner”, som kan hålla deras livslust uppe, och han har i flera fall hjälp till att 

skapa sådana illusioner. I Hjalmars fall är livslögnen hans dröm om den fotografiska 

maskinen. Fru Sørby, en dam som Relling tidigare var förälskad i, har länge stått 

grosshandlare Werle nära, och i dramat får man veta att de två nu ska gifta sig.  
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Analys av några av de viktigaste rollfigurerna 

Då Hjalmar Ekdal är den person i dramat som jag har valt att låta min analys utgå 

ifrån, så finner jag det lämpligt att inleda med en analys av honom, eftersom alla 

aspekter av hans personlighet är svåra att täcka in enbart i jämförelse med de andra 

personerna.  

     Gregers Werle intar en intressant ställning i dramat, som den agent som 

frammanar dramats skeende. Han är nyanländ till dramats värld då första akten 

börjar, och det är hans efterforskningar och frågor som får saker och ting att 

förändras. Därför känner jag att även han kräver en introduktion.  

     Redogörelsen för Vildandens handling bör räcka för att göra sig bekant med de 

övriga rollfigurerna, och de kommer att diskuteras vidare i genomgången av 

relationerna mellan dem.  

 

Hjalmar Ekdal 

 

Hjalmar – lycklig eller olycklig? 

I Vildanden finns flera åsikter om Hjalmar Ekdal uttryckta, alla är subjektiva och 

skapade utifrån de olika rollfigurernas egna förhållanden till honom, och deras 

respektive livsåskådningar. Någon mer balanserad och objektiv skildring av honom 

får vi inte. Dock får vi chansen att se många av hans olika sidor, och via de olika 

åsikterna om hurdan han är kan läsaren eller åskådaren fundera och väga de olika 

uppfattningarna mot varandra för att skapa sin egen bild.  

     Hur Hjalmar förhåller sig till de andra rollfigurerna och hur de ser på varandra 

kommer mer i detalj att tas upp lite längre fram, men som en bakgrund till detta kan 

det vara lämpligt att här diskutera hur Hjalmar själv ser på sitt liv och sin egen 

person. Dramats natur gör dock att det inte går att hålla de övriga rollfigurerna 

fullständigt utanför.  

      Hjalmar tror sig vara en begåvad och speciell person, och denna självbild 

förstärks av hans hustru och dotter. Gina säger i tredje akten till Gregers: ”Herr 

Werle kan da vel tænke sig det, at Ekdal ikke er som en af de almindelige 



18 
 

fotograferne.”
47

 Ginas ord speglar hennes höga tankar om mannen, och man kan 

anta att Hjalmar är mycket medveten om dessa.  

    Hjalmars uppfattning om sig själv har enligt Relling grundlagts redan i unga år. 

Relling berättar i femte akten för Gregers om Hjalmars ungdom:   

 

Ja, ja da! Men da så den kære søde Hjalmar var ble’t student på en måde, så galdt han straks 

for det store fremtidslys blandt kammeraterne også. Vakker var han jo, det drog, – rød og hvid, 

– slig, som småjomfruer helst vil ha’ fyrene; og da han nu havde dette letrørte gemyttet og 

dette hjertevindende i røsten, og da han forstod så pent at deklamere andres vers og andres 

tanker – 
48

 

 

Hjalmars enkla familjeliv i vindsvåningen, med knaper ekonomi och ett fläckat 

familjenamn kan knappast motsvara hans föreställningar om det liv som han är 

ämnad till. Han uttrycker själv en önskan om att återupprätta familjeäran, ja, han 

säger till och med att det är det som utgör hans ”livsopgave”:  

 

Hjalmar: […] Og så skal du ikke tro det er forfængelighed, som driver mig. Jeg arbejder 

visselig ikke for min egen skyld. Å nej, det er livsopgaven, som står for mig nat og dag. 

Gregers. Hvilken livsopgave da? 

Hjalmar. Glemmer du gubben med sølvhåret? 

Gregers. Din stakkers far; ja, men hvad kan du egentlig gøre for ham? 

Hjalmar. Jeg kan opvække hans selvfølelse fra de døde, i det jeg hæver det ekdalske navn til 

ære og værdighed igen.
49

 

 

Men vad anser Hjalmar egentligen om sitt liv? Är han lycklig eller inte? Detta 

framstår som en av de viktiga frågor som dramat ställer till sin publik. Utan att 

begrunda huruvida Hjalmar är lycklig eller inte kan man inte heller svara på om 

Gregers gör rätt i att avslöja sanningen för honom.  

     Bland litteraturforskare går uppfattningarna om Hjalmars lycka isär. Sigurd Høst 

beskriver i sin bok Ibsens diktning og Ibsen selv (1927) Hjalmar Ekdal som en 

lycklig man, han lever ett gott liv med god mat, en soffa att vila sig på, en huslig fru 

och en beundrande dotter. Dessutom har han en viktig livsuppgift och ett ”lyriskt 
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temperament” som gör att han med en stämningsladdad retorisk vändning kan få alla 

negativa aspekter av livet att rundas av och vändas till något romantiskt.
50

 

      Bjørn Hemmer tycks inte hålla med om att det är lycka som karaktäriserar 

Hjalmar Ekdals liv, utan ställer frågan: ”Men hvor lykkelig er egentlig i dette 

tilfellet den kronisk syke, den skadeskutte, i sitt liv på mørkeloftet?”
51

 Samma 

inställning kan man anta att Johan Asplund har när han skriver att ”Hjalmar Ekdal i 

Vildanden har en katastrof bakom sig. Han lever ett resignerat familjeliv, med 

ambitionerna satta på sparlåga. I en förbluffande exakt korrespondens härtill 

framställs Hjalmar Ekdal som ständigt småhungrig, som ett slags skåpätare.”
52

 

Dessa citat illustrerar vilka motsatta uppfattningar som Hjalmar Ekdals karaktär kan 

ge upphov till, och hur svårt det kan vara att säga något bestämt om honom.  

     För att svara på frågan om Hjalmars lycka eller olycka så måste vi först definiera 

vad som i dramat kan tänkas menas med lycka. Detta är inte enkelt, speciellt som 

definitionen av lycka utgår ett av dramats stora stridsämnen. Gregers tycks anse att 

sann lycka enbart kan bygga på fullständig uppriktighet, medan Relling har motsatt 

ståndpunkt som han uttrycker med sina kanske mest berömda ord: ”Tar De 

livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme.”
53

 

     Relling och Gregers representerar varsin ståndpunkt i frågan om var i lyckan 

består. Hur man som läsare eller åskådare ställer sig till detta påverkar i hög grad ens 

uppfattning av hela dramat.  

     Man måste också fråga sig vilka förutsättningar Hjalmar har för att vara lycklig. 

Det är svårt att föreställa sig en människa som ständigt går runt och känner sig 

lycklig, och det är uppenbart att Hjalmar inte blir en lycklig man av att inse 

sanningen om Gina och grosshandlare Werle så som Gregers har trott. Vi måste 

alltså föreställa oss en mer relativ form av lycka, det liv som ger Hjalmar störst 

möjlighet att emellanåt känna sig nöjd med sin tillvaro.  

      Helge Rønning skriver om sambandet mellan familjen och lyckan i Ibsens 

dramatik att:  
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I Ibsens skuespill er familien noe menneskene trer inn i etter at de har gitt avkall på sin lykke, 

eller som de befinner seg i, forblindet av illusjoner om at det er et lykkens sted. Familien 

dreper lykken, den er en institusjon som hindrer drifter og lengsler, der det ikke er rom for 

sanselighet, ømhet og gjensidighet.
54

 

 

Detta skulle kunna tolkas som att Hjalmar Ekdal omöjligen kan vara lycklig, 

eftersom han lever i en familj, men det skulle nog vara en förenkling av den 

situation han befinner sig i. Hjalmar tycks ha en fallenhet för melankoliska 

sinnestämningar och självömkan, dessutom har en av de stora anledningarna till 

hans ibland dystra humör, faderns brottsliga handling, inträffat långt innan han 

träffade Gina och bildade familj. Hans skeva uppfattningar om sin egen genialitet 

gör honom oförmögen att klara sig i verkligheten, något som Gina tycks medveten 

om:  

 

Gina. Men sig mig nu, Ekdal,  – hvad havde der ble’t af dig, hvis du ikke havde fåt en slig 

kone, som jeg? 

Hjalmar. En slig – ! 

Gina. Ja, for jeg har da altid været ligesom lidt mere kontant og suffisant end du. Nå, det 

forstår sig, jeg er jo også de par år ældre. 

Hjalmar. Hvad der var ble’t af mig! 

Gina. For du var da på alskens gale veje, den tiden du traf mig først; det kan du vel ikke nægte 

for. 

Hjalmar. Så det kalder du gale veje? Å, du forstår ikke, hvorledes en mand har det, når han 

sørger og fortviler; – navnlig en mand med mit ildfulde gemyt. 

Gina. Nej, nej; kan så være, det. Og jeg regalerer jo slettes ikke på det heller; for du blev jo så 

inderlig bra’ en mand, straks du havde fåt hus og hjem. […] 
55

 

 

Som denna dialog visar tycks inte Hjalmar själv se saken på samma sätt. Han anser 

inte att hans liv var på väg i helt fel riktning innan han träffade Gina, och kan inte 

förstå vad Gina menar när hon stället frågan vad det hade blivit av Hjalmar om de 

inte hade gift sig. Läsaren eller åskådaren kan givetvis lika lite som rollfigurerna 

själva veta exakt vad som hade hänt Hjalmar om han inte träffat Gina, men då Gina i 

största allmänhet framstår som en realistisk person som inte försöker att inbilla sig 

saker som inte stämmer är det hennes uppfattning som är lättast att hålla för trolig.  
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     Vare sig han tror sig beroende av dem eller inte verkar Hjalmar trivas med att bli 

ompysslad av sin fru och sin dotter, och han verkar faktiskt tycka om att få omtala 

sig själv i lite tragiska ordalag, och se sig själv i rollen av en uppoffrande hjälte. 

Denna roll beskriver Toril Moi: 

 

Despising the ordinary people to which photography exposes him, Hjalmar dreams of art and 

science, fame and recognition, theatricalizing himself by imagining a melodramatic scenario 

in which he, the poor misunderstood inventor, dies unrecognized by all. Shortly after his 

death, however, his invention wins the fame it deserves, so that his family is restored to 

bourgeois life, and the name Ekdal is again without blemish.
56

  

 

Familjen har ju faktiskt en viktig roll att spela i Hjalmars uppfattning av sig själv 

som martyr, det är familjen som ska upphöjas genom Hjalmars offer och som blir 

bekräftelsen på hans dåd. Utan en familj som lever vidare och vittnar om hans 

storhet har han ingen anledning att drömma om detta. Gamle Ekdal är som namnet 

antyder ingen ungdom, och han kanske skulle hinna avlida innan Hjalmars storhet 

hunnit vinna erkännelse.  

     Antagligen är det så att familjelivet faktiskt är Hjalmars enda möjliga sätt att ha 

någon form av lyckligt liv, med en dotter som ständigt försöker muntra upp honom 

och göra honom på gott humör, och en fru som gör sitt yttersta för att skapa ett 

trivsamt hem. Det är för mig svårt att föreställa sig att Hjalmar skulle kunna vara 

lyckligare under någon som helst annan omständighet. Han behöver den skyddande, 

stötdämpande och uppmuntrande omgivning som endast en familj kan skänka 

honom. Det är detta som Relling har förstått, men som Gregers inte kan inse. Det 

finns bara ett sätt för Hjalmar att vara förhållandevis lycklig: genom att han får leva 

ett tryggt familjeliv och få upprätthålla sina illusioner om hur viktig och begåvad 

han är, och tro att han kommer att skapa fantastiska uppfinningar i framtiden. 

Gregers kan inte acceptera någon form av kompromiss med lyckan. Den är inte värd 

någonting om det står i motsatsförhållande till ett liv i full insikt om hur saker och 

ting verkligen förhåller sig.  

     Men vad säger Hjalmar själv uttryckligen om sin egen situation? I dramat uttalar 

han sig om detta vid ett flertal tillfällen, här i samtal med Gregers, när denne börjar 

tala om att Hjalmar har något av vildanden i sig och har ”dukket under og bidt dig 
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fast i bundgræsset”
57

 samt omtalar att han själv också har fått en ”livsopgave”. 

Hjalmar genmäler då: ”Ja det kan gerne være; men du skal bare la’ mig bli udenfor. 

Jeg kan forsikkre dig, at – fraregnet min let forklarlige melankoli naturligvis – så 

befinder jeg mig så vel, som noget menneske kan ønske det.”
58

 Jag har inte hittat 

något om detta textställe hos någon av de ovan citerade forskarna, men jag anser det 

vara svårt att tolka detta som något annat än ett prov på uppriktighet från Hjalmar, 

och därför bör han räknas som en i huvudsak lycklig människa. Lite tidigare i 

dramat säger han också till Gina om deras hem: ”Lad det kun være trangt og 

tarveligt under vort tag, Gina. Det er dog hjemmet. Og det siger jeg: her er godt at 

være.”
59

 

      

 

Hjalmars språk      

När det gäller Hjalmars språk så tycks det vara så att det för honom är viktigare hur 

man uttrycker sig än vad man säger. Detta uppmärksammas även av Rønning, som 

skriver så här: ”Hans [Hjalmars] uttalelser er utelukkende retoriske. For ham er 

språk bare form, ikke innhold.”
60

  

     Hjalmar vill gärna låta märkvärdig och dramatisk, och använder sig av 

romantiska och poetiska bilder. Till exempel när han kallar sin far för ”den 

skibbrudne mand”
61

 eller när han talar med Hedvig om henne födelsedagsfest och 

säger ”Det stinger mig som en kniv igennem hjertet, når jeg tænker på, at det skal 

bli’ så ringe; bare en liden festlig tilstelning inde på loftet – ”
62

 Allra mest tar han i 

med sitt poetiska bildspråk när han beskriver sina egna olyckor: ”Og skulde jeg være 

urimelig en gang imellem, så – herre gud – husk på, at jeg er en mand, som 

bestormes af sorgernes hær.”
63

  

     Hjalmars poetiska sätt att uttrycka sig hänger ihop med hans allmänna oförmåga 

att handskas med verkligheten. Han föredrar att måla upp dramatiska beskrivningar 

om sin tillvaro framför att verkligen analysera den, och han ligger hellre på soffan 

och fantiserar ihop framtidsdrömmar än att göra upp realistiska planer för sin och 
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familjens framtid. Samtidigt som han poetiserar allt runt omkring sig distanserar han 

sig ifrån det, och gör det till något som han inte kan påverka, som egentligen inte 

angår honom. 

     Hjalmar tycks ta lätt på vad han har sagt och lovat, och anse att det räcker att lova 

och önska stort och vackert för att visa hur snäll och omtänksam man är. Detta är 

tydligt redan tidigt i dramat när Hjalmar kommer hem från festen hos Werle och 

Hedvig ber att få det goda som han har lovat att ta med hem till henne:  

 

Hedvig (rusker i ham).  Å snak; kom nu med det, far! Du ved jo alt det gode, du lovte mig. 

Hjalmar. Å – nej tænk, at jeg skulde glemme det!  

Hedvig. Nej, du vil bare narre mig, far! Å, det er skam af dig! Hvor har du det henne? 

Hjalmar. Jo så sandelig glemte jeg det ikke. Men bi lidt! Jeg har noget andet til dig, Hedvig.
64

  

 

Det han då ger Hedvig är matsedeln från festen, så istället för något gott att äta får 

hon nöja sig med ord, något som är representativt för hennes förhållande till fadern. 

Att detta inte var någon engångsföreteelse får vi veta senare i dramat, när Hedvig 

och Gregers samtalar.  

 

Gregers. Men De har sagtens ikke så megen fritid; De går vel på skolen. 

Hedvig. Nej, ikke nu længer; for far er ræd, jeg skal fordærve øjnene. 

Gregers. Nå, så læser han altså selv med Dem. 

Hedvig. Far har lovet, at han vilde læse med mig; men han har ikke fåt tid til det endnu.
65

 

 

Toril Moi skriver om Hjalmars språk att: 

 

Hjalmar’s language is taken straight out of nineteenth-century romantic and melodramatic 

prose. As many critics have pointed out, the very name Hjalmar has a grandiose sound to it, 

reminiscent of national romanticism and its admiration for heroic Vikings. It is not for nothing 

that we learn that Hjalmar in his youth was a popular declaimer of poetry.”
66

  

 

Men hon är dock noga med att påpeka att Hjalmars teatraliska sätt att uttrycka sig 

inte är självmedvetet och beräknande, utan att han faktiskt är uppriktig i den 

avslutande scenen när Hedvig har tagit livet av sig. Problemet är bara att Hjalmars 
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känslor inte är varaktiga. ”The fact that his language constantly makes promises the 

man cannot keep is the key to Hjalmar’s theatricality.”
67

 

     Hjalmars ständiga poetiska överdrifter, och det faktum att publiken ett flertal 

gånger får se hur han underlåter att uppfylla något han har lovat gör att hans 

trovärdighet minskar. Samtidigt tvekar man att betrakta honom som en lögnare. 

Hjalmar verkar faktiskt själv tro att han kommer att leva upp till allt vad han lovar 

och säger att han kommer att göra, det är hans flyktighet och brist på verklig 

beslutsamhet som gör att han kommer till korta.  

 

Gregers Werle 

Gregers Werle har som ovan nämnt en speciell roll i dramat, han fungerar som en 

katalysator för det dramatiska skeendet. Det är Gregers återkomst från verket som 

vänder upp och ner på familjen Ekdals tillvaro och manar fram hemligheterna från 

det förflutna. Familjemedlemmarna har ju tidigare levt på samma sätt i många år och 

varit ganska nöjda med det.   

     Gregers ser sig själv som en man med ideal. Han värdesätter sanningen över allt 

annat, och anser att den är den enda vägen till lycka. Han är övertygad om att 

Hjalmar kommer att bli tacksam när sanningen om hans familjeförhållanden klaras 

ut, och att sanningen ska göra Hjalmar till en bättre man. Det är något rörande över 

hur starkt Gregers själv tror på detta, och hur tagen han blir av att upptäcka vilken 

effekt hans avslöjanden får.  

 

       (Gregers Werle åbner varsomt gangdøren og ser ind.) 

Gregers. Tør jeg komme? 

Hjalmar. Ja; kom. 

Gregers (går frem med strålende, fornøjet ansigt og vil række dem hænderne). Nå, I kære mennesker – ! (ser 

afvekslende på dem og hvisker til Hjalmar): Altså ikke sket endnu? 

Hjalmar (lydeligt). Det er sket. 

Gregers. Det er? 

Hjalmar. Jeg har levet den bittreste stund i mit liv. 

Gregers. Men også den mest løftede, tænker jeg. 

Hjalmar. Nå, foreløbig har vi det i al fald fra hånden. 

Gina. Gud forlade Dem, herr Werle. 

Gregers (i stor forundring). Men jeg forstår ikke dette. 
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Hjalmar. Hvad forstår du ikke? 

Gregers. Så stort et opgjør, – et opgjør, som en hel ny livsførelse skal grundes på, – en 

livsførelse, et samliv, i sandhed og uden al fortielse –  

Hjalmar. Ja, jeg ved det nok; jeg ved det så godt. 

Gregers. Jeg havde ventet så visst, at når jeg kom ind af døren, så skulde der slå mig imøde et 

forklarelsens lys både fra mand og fra hustru. Og så ser jeg ikke andet for mig end dette 

dumpe, tunge, triste – 
68

 

  

Gregers är förvirrad, och kan inte förstå varför det önskade resultatet av hans 

avslöjande har uteblivit. Dock har han inte givit upp hoppet ännu, han tror att 

Hjalmar, efter att ha stormat ut genom dörren, genom att bearbeta sina tankar och 

känslor under natten kommer att upplyftas av sanningens välgörande effekt, han 

tröstar Gina och Hedvig med orden: ”Han kommer hjem igen. Jeg skal bære bud til 

ham i morgen; og da skal De få se, hvorledes han kommer. Sov så trøstig på det, 

Hedvig.”
69

 Så orubblig är hans tro på sanningen att han tror att den med 

nödvändighet måste ha en positiv inverkan på alla människor. Inte ens när han ser 

beviset på motsatsen kan han ifrågasätta sina övertygelser. Han framstår som en 

ganska naiv och okritisk person, som dessutom är en dålig människokännare. Hans 

isolerade liv vid verket har tydligen inte givit honom den livserfarenhet som han så 

tydligt hade haft användning av.  

     Så här beskriver Northam Gregers svårigheter att rätt tolka sin omgivning:  

 

He is a man who seeks to abstract patterns from life, who thinks naturally in terms of ideals 

and absolutes translated into symbols; and it can be added […] that his abstracting zeal makes 

him blind to the individual people and situations he faces. What he seems to call a poisoned 

swamp we have seen to be, for all its failings, a closeknit, warm, family life […].
70

 

 

Ett av de dominanta dragen i Gregers personlighet är att han inte kan låta saker och 

ting bara vara vad de är, utan för honom bär allt på en symbolik utöver sin 

vardagliga betydelse. Toril Moi beskriver detta: ”To him [Gregers], a dog is not a 

dog, a duck not a duck: they must both be symbols of something else.”
71

 En av de 

situationer där detta karaktärsdrag framstår med tydlighet är i ett samtal med 

Hedvig:  
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Hedvig. Jo, for det er jo bare et loft. 

Gregers (ser fast på hende). Er De så viss på det? 

Hedvig (forbauset). At det er et loft! 

Gregers. Ja, ved De det så sikkert?
72

 

 

När Gregers alltså både ofta feltolkar sin omgivning och människorna i den, och 

dessutom ihärdigt läser in symboliska betydelser där han kan, avlägsnar han sig 

ganska långt från verkligheten.  

     Att Gregers är en teoretiker, och har svårt att handskas med ting i den verkliga 

världen, visar han prov på i början av tredje akten, när Gina är upprörd över den 

oreda som Gregers ställt till med genom att envisas med att göra upp eld i sitt rum 

och försökt att släcka den med vatten: ”Men så kommer det bedste; for så skal han 

nu slukke, og så slår han alt vaskevandet ind i ovnen, så gulvet driver over af det 

værste svineri.”
73

 Detta tas upp av Northam, som tolkar den delen i dramat på 

samma sätt.
74

   

     Northam pekar också ut en mörkare sida av Gregers personlighet: ”This is the 

other side of Gregers again, the hysterical, suspicious hater, product of a miserable 

family history.”
75

 Gregers framstår ju faktiskt inte som speciellt lycklig. Till skillnad 

från Hjalmar har han inte ens en familj som kan hålla honom nere på jorden. Fadern 

har han tagit fullständigt avstånd ifrån, och han anser Hjalmar Ekdal vara hans bästa 

vän. Så många andra vänner tycks han inte ha, och av allt att döma känner han inte 

ens Hjalmar särskilt väl, eftersom han är övertygad om att Hjalmar ska hantera de 

avslöjanden han får sig serverade på ett helt annat sätt än vad som blir fallet och 

eftersom även han omfattas av illusionen om Hjalmars genialitet.  

     På sätt och vis framstår Gregers som sin egen största motsats. Hans idéer som 

upphöjer klarseendet och sanningen står i skarp kontrast till hans eget självbedrägeri 

och oförmåga att se och hantera verkligheten.    

    Inte heller Gregers framstår för läsaren eller åskådaren som en ond man. Han är 

själv förblindad av sina övertygelser, och det är i tron att han gör något gott och 

berömvärt som han leder familjen Ekdal i olycka.        

                                                           
72

 Ibsen 1918, s. 51.  
73

 Ibidem, s. 43. 
74

 Northam 1973, s. 125. 
75

 Ibidem, s. 124. 



27 
 

Relationerna mellan rollfigurerna 

Hjalmar och Gregers 

Hjalmar Ekdal och Gregers Werle har ett förhållande som skapar en stor del av den 

paradoxala komiken i detta annars tragiska drama. Det är ett förhållande som är 

centralt för styckets händelseförlopp, och det är i samtal och jämförelse just med 

varandra som många av Hjalmars och Gregers särdrag träder fram. Det utmärkande 

för deras förhållande är hur många gemensamma karaktärsdrag de har, samtidigt 

som de också är varandras motsatser.  

     Helge Rønning skriver angående likheterna mellan de båda rollfigurerna: 

 

Gregers Werle og Hjalmar Ekdal utgjør det klassiske komiske par. De står i kontrast til 

hverandre, de er avhengige av hverandre, og de er kommentarer til hverandre. Begge lider av 

den samme mangel på virkelighetsorientering. Hjalmar har ingen innsikt i de praktiske og 

økonomiske sidene ved livet sitt. Gregers har storslåtte visjoner, men han kan ikke en gang få 

fyr i en ovn. Ingen av dem er i stand til å se konsekvensene av sine handlinger og intriger. I alt 

dette ligner de hverandre. 
76

 

      

Toril Moi har mycket intressanta synpunkter på likheterna mellan Gregers och 

Hjalmar. Deras gemensamma förakt för vardagens trivialiteter är något hon pekar ut: 

”Both Greger’s metaphysical skepticism and Hjalmar’s narcissistic and self-pitying 

theatricality are forms of rejection of the everyday.”
77

 Detta drag hos Gregers 

beskriver hon närmare på följande sätt:  

 

As we shall see, Gregers is constantly gesturing towards a world of absolutes beyond the veil 

of appearances, thus revealing that to him, ordinary life and everyday people, things and 

activities, are worthless unless they can be invested with some great metaphysical drama of 

sacrifice and forgiveness.
78

 

 

Hjalmars och Gregers oförmåga att leva i verkligheten gäller även hur de ser på 

varandra. Gregers uppfattning om Hjalmars karaktär motsägs inte bara av Hjalmars 

eget uppträdande och hans reaktioner, utan också av flera av de övriga rollfigurernas 

ord, speciellt av doktor Relling.  
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     Gregers stora misstag är att uppfatta Hjalmar som en helt annan typ av person än 

vad han egentligen är, och hela tiden håller han fast vid samma starka tro på Hjalmar 

som en storartad personlighet, utan att kunna ta till sig den mångfald av tecken som 

talar ett annat språk. Hans ihärdiga hävdande att Hjalmar kommer att växa av att få 

fullständig inblick i familjens förhållande till grosshandlare Werle blir nästan ett 

komiskt inslag. Hjalmar klarar inte heller att tänka kritiskt om Gregers och hans 

intentioner.  

     Hjalmar och Gregers talar i grunden på helt skilda sätt, men även här finns 

likheter att upptäcka. Bjørn Hemmer visar hur Hjalmars språk så småningom blir 

påverkat av Gregers närvaro, och hur han tar upp hans uttryck på ett sätt som är 

mycket representativt för hans sätt att vara: ”Senere viser Hjalmar at han nok kan 

låne ord og uttrykk av Gregers, men de blir aldri uttrykk for noe han selv står inne 

for eller har gjort til sitt, det er bare noe som appellerer til hans legning og sans for 

svulstig retorikk […].”
79

 Även detta visar prov på hur det Hjalmar säger ofta är tomt 

och uttrycker mer än vad det finns grund för, och man kan tänka sig att han talar 

utifrån sin egen föreställningsvärld, istället för att först fundera över vad som är 

rimligt och vad som motsvarar den verklighet han lever i.  

     Men den språkliga påverkan tycks även gå åt andra hållet, Gregers talar i vissa 

situationer på ett sätt som påminner om Hjalmars. Detta beskriver John Northam: 

”[…] from time to time Gregers’ close cross-questioning burgeons forth into the 

same sort of emotional cliché as Hjalmar uses: ’my best  and only friend’, ‘we two 

old school-friends’ […].”
80

 Han visar också hur Hjalmar och Gregers använder sig 

av påfallande lika språkliga bilder redan i första akten.
81

 Hjalmar säger till Gregers 

innan han lämnar festen: ”Når en mand har følt skæbnens knusende slag på sit hoved 

ser du […].”
82

 Och några sidor senare säger Gregers i ett gräl med sin far: ”Når jeg 

ser tilbage på al din færd, da er det, som om jeg så ud over en slagmark med knuste 

menneskeskæbner langs alle vejene.”
83

 I båda bilderna ser vi hur former av ordet 

”knuse” kopplas samman med ordet ”skæbne”, ett dramatiskt sätt att uttrycka sig, 

som annars är mer typiskt för Hjalmar än för Gregers.   
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     Toril Moi diskuterar en intressant aspekt av förhållandet mellan Hjalmar och 

Gregers och deras sätt att tala: ”If Gregers constantly gives the impression that he 

means more than he says, Hjalmar constantly says more than he can manage to 

mean.”
84

 Detta är ett viktigt påpekande, som belyser hur Hjalmar och Gregers i 

många fall både är motsatser och speglingar av varandra. Hjalmar gör ofta folk 

besvikna, genom att lova saker som han sedan inte håller, vilket har diskuterats mer 

ingående under rubriken Hjalmar Ekdal. Han låter också gärna andra personer dra 

felaktiga slutsatser när han berättar om saker han har varit med om, så länge det 

ställer honom själv i bättre dager. Hjalmars tal är ofta tomt och överdrivet, och 

motsvaras ofta inte av verkligheten. 

      Gregers å andra sidan har en förkärlek till allt som är symboliskt och abstrakt, 

och talar gärna i antydningar. Det ligger mer bakom hans ord än det han uttrycker, 

och särskilt Hedvig är uppmärksam på detta faktum. I slutet av andra akten 

förekommer dessa repliker, efter att Gregers har sagt att han helst skulle vilja vara 

”en rigtig urimelig flink hund; en slig en, som går til bunds efter vildænder, når de 

dukker under og bider sig fast i tang og tarre nede i mudderet”
85

 och sedan gått ut 

tillsammans med Hjalmar:  

 

Gina (ser hen for sig, med sytøjet i fanget). Var ikke det en underlig snak, at han [Gregers] 

gerne vilde være en hund? 

Hedvig. Jeg skal sige dig en ting, mor – jeg tror, at han mente noget andet med det. 

Gina. Hvad skulde det være for noget? 

Hedvig. Nej, jeg ved ikke; men det var ligesom han mente noget andet, en det han sa’ – hele 

tiden.
86

 

 

Toril Moi skriver angående detta: ”Gina and Hedvig have no experience with people 

who speak in riddles. Hedvig immediately notes that Gregers uses language 

strangely […] and generally manages more clearly than anyone else to expose 

Greger’s bizarrely symbolic language.”
87
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Hjalmar, Gregers och fäderna 

Både Gregers och Hjalmar är djupt påverkade av sina förhållanden till sina fäder, 

Bjørn Hemmer skriver: ”I begge de to familiene møter vi sønnen som skammer seg 

over sin far og ønsker å distansere seg fra ham.”
88

 Karaktären hos dessa fader-son-

relationer får vi se prov på redan i första akten, som snart ska beskrivas, men redan 

innan dessa demonstrationer sker har läsaren eller åskådaren fått en föraning om hur 

relationen mellan grosshandlare Werle och Gregers ter sig. Betjänten Pettersson och 

den inhyrde betjänten Jensen diskuterar nämligen deras förhållande:  

 

Jenssen. Aldrig vidste jeg før, at grosserer Werle havde nogen søn. 

Pettersen. Jo da, han har en søn. Men han holder stødt og stadig til der oppe på Højdals-

værket. Han har ikke været i byen i alle de år jeg har tjent her i huset.
89

 

 

Även familjen Ekdals skam omtalas av de båda betjänterna. Pettersen berättar för 

Jensen om olyckan och att Werle och gamle Ekdal en gång var kompanjoner.
90

 Man 

får bilden av att gamle Ekdal är en god man av fin familj, som oförtjänt har hamnat i 

en olycklig situation. Att dessa två familjeförhållanden nämns i början av dramat, av 

de två betjänterna, gör att även den åskådare eller läsare som inte är bekant med 

Vildandens handling genast börjar misstänka att det är detta dramat kommer att 

handla om, och att det kommer att uppstå någon form av komplikation till följd av 

dem. 

     Hjalmar skäms när hans far går genom rummet på festen hos grosshandlare 

Werle, i scenanvisningarna står det: ”Hjalmar farer sammen ved synet af sin far, 

sætter sit glas fra sig og vender sig mod kaminen.”
91

 Gregers förebrår honom för att 

ha förnekat sin far: ”Og endda så stod du her og nægted, at du kendte ham!”
92

. Till 

slut blir skammen för stor för Hjalmar, som lämnar festen med dessa, redan ovan 

citerade, ord till sin vän: ”Gregers, – jeg vil gå! Når en mand har følt skæbnens 

knusende slag på sit hoved ser du –. Sig din far farvel fra mig.”
93

 

    Kort efteråt hamnar Gregers i ett gräl med sin far, grosshandlare Werle, om 

familjen Ekdal. Gregers anklagar fadern för att ha varit delaktig i familjens olycka: 
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”Han og du var dog begge sammen om det store skogkøb –”
94

 Han menar också att 

fadern har lurat Hjalmar till att gifta sig med hans gravida älskarinna: ”Hør, sig mig, 

– den tid, da du tog dig så varmt af din gamle vens søn, – var ikke det netop just som 

han skulde til at gifte sig?”
95

 Att misstron mellan Gregers och hans far etablerades 

redan när Gregers var mycket ung visar följande stycke:  

 

Werle. Men hvor har du det da fra? Hvem har kunnet sige noget sådant? 

Gregers. Det har min stakkers ulykkelige mor sagt. Og det var sidste gang jeg så hende. 

Werle. Din mor! Ja, kunde jeg ikke næsten tænke det! Hun og du, – I holdt altid sammen. Det 

var hende, som fra først af fik dit sind vendt bort ifra mig. 

Gregers. Nej, det var alt det, hun måtte lide og døje, til hun bukked under og gik så ynkelig til 

grunde.
96

 

 

Grosshandlaren tycks vilja reparera deras förhållande, men det är tydligt att Gregers 

är mycket misstänksam mot sin far och tror att han har baktankar med sitt agerande. 

Läsaren förstår att de aldrig kan bli vänner, och samma slutsats tycks även 

grosshandlaren dra: ”Jeg tror næsten, at kløften er for bred imellem os to.”
97

 

     Om denna del av dramat skriver Northam: ”What is interesting is not so much the 

pattern of events as Greger’s lively suspicion of anything concerning his own father. 

The facts remain obscure but the attitude becomes clearer, of filial hostility and 

mistrust.”
98

 

     Även om grundförhållandet mellan fader och söner i dramat är detsamma, så 

finns det också vissa skillnader. Hjalmar anser att faderns olycka har dragit vanära 

över hela familjen, och en av hans stora drömmar är att återupprätta den förlorade 

familjeäran. Han vill att fadern ska få bära sin uniform med stolthet igen och tycks i 

allmänhet önska att fadern ska ha ett bra liv. När far och son är ensamma med 

varandra så verkar de ha ett ganska bra förhållande. De pysslar tillsammans om 

djuren på loftet och går på jakt.  

     Förhållandet mellan Gregers och hans far är lite annorlunda. Familjenamnet 

verkar inte vara det som starkast bekymrar Gregers, utan det är deras inbördes 

förhållande som är skadat, ursprungligen på grund av deras respektive förhållande 

till modern. Gregers har tydligt haft ett nära relation till sin mor, och anser att fadern 

                                                           
94

 Ibsen 1918, s. 15.  
95

 Ibidem, s. 16. 
96

 Ibidem, s. 17.  
97

 Ibidem, s. 21. 
98

 Northam 1973, s. 115.  



32 
 

har handlat orätt mot henne. Det är någon slags hämnd mot fadern han är ute efter, 

och att avslöja för Hjalmar Ekdal något negativt ur grosshandlare Werles förflutna är 

ett led i detta.  

     Här ser vi hur Gregers’ och Hjalmars förhållande till sina fäder fungerar både 

som en parallell mellan dem, och som en kontrast. Båda är djupt påverkade av 

förhållandet till fäderna, själva målet för deras handlingar kan härledas ur detta 

förhållande. Men dessa relationer uppvisar också kontraster som hänger ihop med 

Gregers’ och Hjalmars respektive karaktärer. Hjalmar vill upphöja fadern ur hans 

nuvarande förfall, medan Gregers istället vill dra ner faderns goda namn och rykte 

och avslöja honom som en dålig man. Men åter en parallell kan skönjas i detta: 

Ingen av dem har till fullo begripit hur de ska gå till väga för att förverkliga sina 

planer gentemot fäderna. Hjalmar drömmer bort sitt liv på soffan och gör egentligen 

ingenting för att upphöja familjen, och Gregers tror sig hämnas på fadern men 

lyckas bara med att dra olycka över familjen Ekdal.  

     Detta är bara ett av många exempel på hur strukturen i Vildanden har denna 

komplicerade form, där kontraster och paralleller uppträder tillsammans och på sätt 

och vis förstärker varandra.  

 

Gregers och gamle Ekdal 

En relation i Vildanden som ofta förbises är den mellan Gregers och gamle Ekdal, 

men det kan argumenteras för att detta förhållande faktiskt är ett av dramats 

grundläggande, och att det är av skuldkänslor mot gamle Ekdal som Gregers agerar 

som han gör. Daniel Haakonsen har uppmärksammat hur Gregers faktiskt påverkats 

djupt av gamle Ekdals olycka:  

 

Gregers mente i sin tid å vite at faren holdt på å føre den intetanende løytnant Ekdal som ikke 

forsto sine egne kart, i ulykke. Men han turde ikke advare gamle Ekdal av redsel for sin far. 

Senere har samvittigheten pint ham, så meget mere som han nok tidligere også har latt faren 

utfolde seg uten å ta hans offer i forsvar. […] Nu da han endelig tør gjøre opprør mot sin far, 

er det meget kjærkomment at han kan hjelpe vennen Hjalmar, – gamle Ekdals sønn. Ja det er 

så kjærkomment at hensynet til Hjalmar selv kommer i annen rekke.
99
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Gregers’ förebråelser mot Hjalmar för att denne inte låtsas om sin far när han går 

förbi under festen hos grosshandlare Werle kan mycket väl bero på att Gregers själv 

känner skuldkänslor för att han inte stått upp för gamle Ekdal. 

     Gregers och gamle Ekdal interagerar inte i någon hög grad i dramat, utan deras 

relation måste vi söka bland de händelser som har föregått dramat. Den retrospektiva 

berättartekniken är spännande på det viset att läsaren eller åskådaren verkligen måste 

vara uppmärksam på vad som sägs. En replik som inte tillför så mycket till den 

handling som föregår på scenen kan säga mycket om något som har skett mellan 

rollfigurerna i det förflutna och ge ledtrådar till deras drivkrafter och mål. 

     Ett tillfälle då de faktiskt samtalar är i första akten då Gregers nyss kommit hem 

till familjen Ekdal och gamle Ekdal kommer ut ur sitt rum och undrar vad som står 

på:  

 

Gregers. Kan De mindes det, løjtnant Ekdal, når Hjalmar og jeg var oppe og besøgte Dem om 

sommeren og i juletiden.  

Ekdal. Var De? Nej, nej, nej, det sanser jeg ikke. Men tør nok sige, jeg har været en glup 

jæger, jeg. Bjørn har jeg også skudt. Har skudt hele ni.  

Gregers (ser deltagende på ham). Og nu jager De aldrig mere.
100

   

 

Gregers tycker uppenbarligen synd om den gamle mannen och är illa berörd av hans 

olycka, ett par rader längre ner säger han: ”Hvorledes kan en mand som De, – slig en 

friluftsmand, – leve midt i en kvalm by, her inde mellem fire vægge?”
101

 Han 

försöker till och med hitta på ett sätt att hjälpa den gamle mannen: ”Ja, det var det, 

jeg mente, løjtnant Ekdal, at nu skulde De følge med mig opover til værket; for jeg 

rejser visst snart igen. De kunde sagtens få noget skriveri deroppe også. Og her har 

De jo ingen verdens ting, som kan hygge Dem og kvikke Dem op.
102

 Gamle Ekdal 

verkar dock inte anse sig vara i behov av någon hjälp eller se någon poäng med att 

lämna hemmet. Hans svar till Gregers är detta: ”(stirrer forbauset på ham). Har jeg ingen 

verdens ting, som –!”
103

  

     Även i förhållande till Gamle Ekdal ser vi hur Gregers gärna läser in sina egna 

tolkningar i andra människors liv. Han anser att familjen Ekdal lever i ”sumpluft” 

och att de är i stort behov av att räddas, och det är samma sak med gamle Ekdal. 
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Som Gregers ser det lever han inte det liv som han är ämnad till, och för Gregers 

måste detta betyda att den gamle behöver hans hjälp. Gamle Ekdal, knäckt eller inte, 

tycks ändå trivas med sitt liv i familjen där Gina och Hedvig pysslar om honom och 

han kan gå på jakt med Hjalmar på loftet. Han förstår inte vad Gregers menar när 

denne tycker synd om honom. Det är istället med riktig stolthet som han visar 

Gregers vildanden och de andra djuren på loftet.  

     Om Gregers relation till Hjalmars far är något som driver på handlingen i början 

av dramat och får avslöjandet om Gina att komma till stånd, så är det omvända 

förhållandet, mellan Hjalmar och grosshandlare Werle av betydelse för det som för 

dramats tragiska handling ett steg längre och får Hjalmar att förskjuta Gina och 

Hedvig, och i slutänden leder till att Hedvig tar sitt liv. Det är alltså inte bara 

Hjalmars och Gregers förhållanden till sina egna fäder som är viktiga i dramats 

struktur, utan även deras förhållande till varandras fäder är av vikt.  

.  

Hjalmar och Gina 

Gina är i mycket en kontrast till Hjalmar. Detta illustreras i den allra första repliken i 

fjärde akten, när Gina genom dörröppningen talar med en kund som har blivit 

fotograferad och nu är på väg att gå. Gina säger då: ”Ja, ganske bestemt. Når jeg 

lover noget, så holder jeg det også. På mandag skal det første dusinet være færdig. – 

Farvel, farvel!”
104

 Gina menar att hon alltid håller vad hon lovar, och detta stämmer 

bra överens med vad man som läsare får för uppfattning av hennes karaktär. Detta 

står i skarp kontrast mot Hjalmar, som ofta lovar saker utan att reflektera över 

huruvida han kommer att vara i stånd till att uppfylla löftena, och också ofta gör folk 

besvikna. Vi kan jämföra Ginas replik ovan med vad Hjalmar utropar i slutet av 

andra akten: ”Har jeg så sandt en opgave i livet, så skal jeg også udføre den!”
105

 Den 

liknar i formen vad Gina säger, och det är tydligt att Hjalmars uppfattning om sig 

själv är att han är en synnerligen principfast person, men läsaren eller åskådaren har 

svårt att ta hans påstående på allvar. Uttalandet får istället en komisk effekt.  
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      Toril Moi uppmärksammar hur Ginas sätt att tala sätter henne i kontrast också 

till Gregers: ”[…] unlike Hjalmar and Gregers, this uneducated woman always 

makes sense, always says what she means and means what she says.”
106

  

    Även när det gäller inställningen till det förflutna utgör Gina och Hjalmar 

motpoler. Medan Hjalmar ständigt talar om släktens historia och hur den har 

påverkat hans liv, och låter sina främsta mål för framtiden handla om att lappa ihop 

det som gått fel i det förflutna, som att återupprätta den förlorade familjeäran och 

låta gamle Ekdal få tillåtelse att bära sin uniform igen, så tycks Gina inte alls bry sig 

om sin bakgrund eller ångra något, utan är fullt upptagen med nuet. Att de är 

fullständigt olika i detta avseende tycks de själva också komma till insikt om:  

 

Hjalmar. Du kaster altså aldrig et prøvende blik på din fortid! 

Gina. Nej jeg havde, ved gud, næsten glemt disse her gamle intrigerne, du.
107

 

 

Gina gör ofta språkliga misstag, och blir på grund av detta ofta rättad av Hjalmar. 

Till exempel säger hon ”pigstolen” istället för ”pistolen”.
108

 Hennes grundläggande 

förhållande till språket är ännu en aspekt av hennes motsatsförhållande till Hjalmar. 

För Gina är det innehållet i det man säger som är det viktiga. Hon är praktiskt lagd 

och fokuserar på objekten om vilka man talar, medan Hjalmar är upptagen av 

formerna och procedurerna, själva språket. Även Rønning anser att det är detta som 

karaktäriserar Ginas språk: ”Gina kommuniserer kun på ett nivå. Hennes 

virkelighetsoppfatning baserer seg på dagliglivets erfaringer. For henne har ord bare 

én mening, hun kan ikke bruke dem figurativt.”
109

 Dock kan hon använda sig av 

språklig ironi, vilket hon gör precis i inledningen av tredje akten.  

 

Hjalmar. Så du indom til Gregers? 

Gina. Jaha, jeg gjorde det. Der ser rigtig vakkert ud derinde; han har fåt det svært pent hos sig 

med det samme han kommer.  

Hjalmar. Nå da? 

Gina. Jo, han vilde jo hjælpe sig selv, sa’ han. Så skulde han nu lægge i ovnen også; og så har 

han skruet spjeldet for, så hele værelset er ble´t fuldt af røg. Uf, der var en stank, slig at –”
110
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Hur Ginas språk avslöjar hennes sociala bakgrund diskuteras av Toril Moi: ”Gina’s 

use of words is striking: her working-class background is revealed in her frequent 

mispronunciations, or mistaking of one word for another.”
111

 Gina tycks vara 

medveten om, och acceptera, sin plats i samhället, och anstränger sig inte om att 

anlägga ett språkbruk som döljer den. Hennes strävan i livet är att hålla familjens 

ekonomi i ordning och se till att de kan leva ett gott och tryggt liv. Utöver det tycks 

hon inte ha några större planer för framtiden.  

     Hjalmar, å andra sidan, använder sig gärna av språket för att framstå som mer 

förfinad och viktigare än vad han kanske har anledning till. Det är också främst i 

sällskap med familjen, som ser upp till honom, som han agerar på detta vis. Att han i 

själva verket känner sig lite malplacerad i finare sällskap ser vi i första akten, när på 

festen hos Werle samtalar med ”Den fede herre” och ”Den tyndhårede herre”. De 

två herrarna talar om Tokayervin och de olika årgångarna, och följande replikskifte 

sker: 

 

Hjalmar (usikker). Er der nogen forskel på årgangene? 

Den fede herre (ler). Nej, De er god! 

Werle (smiler). Dem lønner det sig virkelig ikke at sætte ædel vin for.
112

 

 

I största allmänhet uppträder han ganska tillbakadraget på festen, och talar helst inte 

med någon annan än Gregers. När han sedan kommer hem till sin familj efter festen 

överdriver och förhöjer han sin egen roll, och låter andras ord gälla för sina egna. 

Det är till exempel fru Sørby som retas med herrarna genom att säga att det är med 

Tokayervin som med kammarherrar, inte alla årgångar är lika goda, men hemma hos 

familjen säger Hjalmar:  

 

Hjalmar. […] Siden kom vi i en liden dispyt om Tokayervin. 

Ekdal. Tokayervin, du? Det er en fin vin, det. 

Hjalmar (standser). Den kan være fin. Men jeg skal sige dig, ikke alle årgangene er lige fine; 

det kommer alt an på, hvor meget solskin druerne har fåt. 

Gina. Nej, du ved da også al tingen, du, Ekdal. 

Ekdal. Og det gav de sig til at disputere om? 

Hjalmar. De vilde prøve på det; men så fik de den besked, at det var ligedan med 

kammerherrer. Af dem var ikke heller alle årgange lige fine – blev der sagt.
113
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Hjalmar är inte riktigt så fräck att han uttalar en ren lögn, han säger riktigt nog inte 

att det verkligen var han själv som sa allt detta till herrarna, men han lägger fram 

berättelsen på ett sådant sätt att familjen ska dra slutsatsen att det var Hjalmar som 

uttalade dessa kvickheter, och underlåter sedan att rätta deras antagande. Detta 

skapar inte endast en komisk effekt, utan avslöjar också mycket om Hjalmars 

karaktär.  

     Att Gina är praktiskt lagd är ett faktum som knappast går läsaren förbi. Redan 

allra första gången åskådaren eller läsaren kommer i kontakt med henne så sitter hon 

och syr. Sedan håller hon sig ständigt sysselsatt med hushållsarbete och 

fotograferingssysslor under resten av dramat, medan Hjalmar hellre talar om hur 

upptagen och hårt arbetande han är, utan att läsaren får någon anledning att tro på att 

han verkligen får något uträttat. Läsaren förstår att det i själva verket är Gina som är 

familjeförsörjaren, men hon låter Hjalmar tro att det är han som innehar denna roll. 

Detta uppmärksamma även Toril Moi:  

 

Moreover, and in spite of Hjalmar’s great proclamations about his responsibilities as the 

breadwinner of the family, she is the one who earns a living for the family. While Hjalmar 

digests his copious meals on the sofa, Gina deals with clients, takes photographs, retouches 

them with the help of Hedvig, and takes care of the household finances.
114

 

 

I början av andra akten, medan Gina och Hedvig fortfarande är alldeles nya 

bekantskaper för åskådaren eller läsaren, plockar hon fram anteckningsboken där 

hon bokför alla utgifter, och frågar Hedvig: ”Kan du huske, hvor meget vi gav ud for 

smøret idag?”
115

 Lite senare när gamle Ekdal kommer hem får vi veta att även hans 

lön brukat betalas ut och tas om hand av Gina.
116

 Vi får alltså redan tidigt en aning 

om att det är Gina som håller ett öga på hela familjens ekonomi, och att hon är 

mycket grundlig i detta arbete. Ginas insikt i familjens ekonomi motsvaras också av 

den insikt hon har i allt annat rörande familjen. Hon vet givetvis om det förhållande 

hon haft med grosshandlare Werle, och att Hedvig antagligen är hans dotter, medan 

Hjalmar är omedveten om såväl Ginas bakgrund och osäkerheten kring Hedvigs 

tillkomst som vem som försörjer familjen och hur ekonomin går ihop. 
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     Ginas praktiska och jordnära sätt att både tala och vara får Hjalmars svävande 

drömmerier att framstå ännu tydligare, och framhäver hennes roll som familjens 

stadiga grund. Detta gör också att man upprörs over hur hon behandlas av Gregers 

och Hjalmar när hennes förhållande till grosshandlare Werle har avslöjats. Att hon 

så lätt avfärdas av Hjalmar, utan att han kan se hur oumbärlig hon har varit för 

honom och hela familjens tillvaro.  

 

Kontrasterande äktenskap 

Grosshandlare Werles äktenskap med fru Sørby framstår som en kontrast till det 

mellan Gina och Hjalmar. Hjalmars och Ginas äktenskap har präglats av 

hemligheter, medan Werle och fru Sørby har lagt alla kort på bordet och bekänt alla 

sina gamla synder. Som fru Sørby själv säger till Gregers när hon besöker familjen 

Ekdal: ”Deres far ved hver eneste smule, som folk med nogen sandhed kunde falde 

på at sige om mig. Alt sligt har jeg sagt ham; det var det første, jeg gjorde, da han 

lod sig mærke med, at han havde hensigter.”
117

  

     Men det är inte enbart detta faktum som skiljer de båda äktenskapen åt, utan den 

största skillnaden ligger i anledningen till att Gina har bevarat sina hemligheter. När 

Ginas hemlighet avslöjas blir hon närmast förskjuten av Hjalmar, han blir mycket 

upprörd och vill inte ha något med henne att göra. Och han säger själv att om han 

hade vetat att Gina hade haft ett förhållande med Werle, så hade det aldrig varit tal 

om något äktenskap.
118

 Werle och fru Sørby däremot bygger sitt förhållande just på 

den uppriktighet som de har mellan sig, och att fru Sørby har berättat alla sina gamla 

synder för Werle har på intet vis minskat hans tillgivenhet för henne. Hur Gina än 

hade agerat så hade detta antagligen aldrig kunnat ske med en man som Hjalmar.  

     Hjalmar blir till och med upprörd över att höra hur uppriktiga fru Sørby och 

grosshandlare Werle har varit i sitt förhållande, och tycker att det är orättvist att det 

är de som ska få uppleva det sanna äktenskapet. Han inser inte att han som Gregers 

menar har chansen att förlåta Gina och själv få ett sant äktenskap, trots att han har ett 

gott exempel framför sig. ”Nå vel. Jo, ser du, jeg synes, det er noget så oprørende at 

tænke sig til, at nu blir det jo ikke mig, men ham, som realiserer det sande 

ægteskab.”
119
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Hjalmar och Hedvig 

Något som är verkligt slående i relationen mellan Hedvig och Hjalmar är hur viktigt 

det tycks vara för Hedvig att göra fadern glad och vara honom till lags. I andra 

akten, när vi först presenteras för Gina och Hedvig är de ensamma på scenen, 

pysslande med små vardagliga sysslor och småpratande medan de väntar på Hjalmar 

som är på festen hos Werle. Läsaren eller åskådaren förstår att mor och dotter har för 

vana att göra uppoffringar för Hjalmars skull. Först påpekar Gina: ”Det er svært, 

hvad her bruges af smør her i huset.”
120

 Och några repliker längre fram säger 

Hedvig: ”Og så behøvte jo ikke du og jeg noget varmt til middag, siden far var 

ude.”
121

 Av samtalet drar man lätt slutsatsen att det inte är på grund av Gina och 

Hedvig som det går åt mycket smör, och att de snålar till sig själva, men unnar 

Hjalmar att äta gott och mycket.  

     Hedvig fantiserar om hur glad fadern kommer att vara när han återvänder hem 

från festen: ”Tænk, al den dejlige mad, som far får at spise! Jeg er viss på, at han er 

glad og fornøjet, når han kommer. Tror du ikke det, mor?”
122

 När Hjalmar till slut 

kommer hem kastar både Gina och Hedvig allt de håller på med åt sidan, för att helt 

ägna sig åt honom. De hjälps åt att ta av honom ytterrocken och lyssnar storögt på 

vad han har att berätta om festen, och beundrar de kvicka ord som han låter dem tro 

att han har yttrat. När Gina lite senare påminner Hjalmar om att han har 

arbetsuppgifter att utföra dagen efter, och att han antagligen inte kommer att ha tid 

att utföra de förbättringar inne hos djuren på loftet som han planerar, försöker 

Hedvig genast tona ner moderns tal om verklighetens vedermödor, och när fadern 

blir upprörd försöker Hedvig att blidka honom.  

 

Hedvig (går imod ham). Skal jeg ikke ta’ fløiten til dig, far? 

Hjalmar. Nej; ingen fløjte; jeg behøver ingen glæder her i verden. (driver om.) Jo, jeg skal 

såmænd arbejde imorgen; det skal ikke mangle på det. Jeg skal visst arbejde så længe mine 

kræfter strækker til – 

Gina. Men, kære snille Ekdal, det var da ikke så, jeg mente. 

Hedvig. Far, skal jeg ikke sætte ind en flaske øl?
123
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Hedvig försöker desperat hålla fadern på gott humör, och hon lyckas också till sist, 

Hjalmar tar upp flöjten, spelar en bit och verkar glad igen.
124

  

     Det är just detta förhållande mellan far och dotter som ligger till grund för det 

tragiska slutet när Hedvig tar sitt liv. När Ginas hemlighet avslöjas och Hjalmar får 

veta att han kanske inte är Hedvigs far blir han oerhört upprörd och avvisar Hedvig 

på ett grymt sätt, ”Kom ikke nær mig, Hedvig! Gå langt bort. Jeg tåler ikke at se dig. 

Å, de øjnene – ! Farvel.”
125

 Hedvig blir förtvivlad: ”(hænger sig fast i ham og skriger højt). 

Nej da! Gå ikke ifra mig!”
126

 Hedvig försöker att hitta ett sätt att visa hur mycket 

hon tycker om sin far, och göra honom glad igen, hon är ju van att kunna göra detta, 

och kanske upplever hon det som om det är just henne det kommer an på, om fadern 

ska bli glad igen. Bjørn Hemmer tycks också vara av denna åsikt:  

 

Da [Hjalmar] med rå ubarnhjertighet jager henne bort som en uvedkommende, blir det hun 

som må bære hele tyngden av at forholdet mellom dem nå står på spill. Samtidig blir hun, som 

nevnt, også den som rammes av hele byrden av den fortidog nåtid som forbindelsen mellom 

de to slektene har skapt.
127

 

 

När Gregers sedan föreslår att hon, för att bevisa för fadern att hon älskar honom, 

ska döda sin vildand, är detta antagligen inte en så främmande idé för henne. Hon är, 

som exemplen ovan tyder på, van att göra uppoffringar för faderns skull och låta 

hans sinnesbalans gå före hennes egna önskemål och behov.  

     Hedvig verkar aldrig funderat över att kritisera fadern för de löften han bryter, 

eller att påpeka att det är orättvis att hon sköter hans arbetsuppgifter medan han roar 

sig på loftet. Tvärt om försöker hon ofta att hindra modern från att tala hårt till 

fadern och påminna honom om allt som är obehagligt för honom. Det är antagligen 

därför hon inte heller kan anse att det är fadern som handlar fel när han förskjuter 

henne och låta honom själv ta itu med situationen. Att hålla fadern på gott humör är 

något hon sett som sin egen uppgift, och inte låtit vara upp till honom själv. Hon 

inser inte att det är Hjalmar själv som måste ta tag i den här situationen, att den är 

för komplicerad för henne att reda ut.  
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Hedvigs framtidsdröm, vilket också Høst påpekar,
128

 är att lära sig att gravera bilder 

av det slag som hon sett i de fantastiska böckerna inne på loftet,
129

 detta säger hon i 

ett samtal med Gregers i dramats tredje akt. Läsaren eller åskådaren inser att detta 

kommer att vara omöjligt eftersom hon kommer att mista synen. Redan innan det 

tragiska slutet inträffar och lilla Hedvig tar livet av sig kan man ana att hennes liv 

inte kommer att bli lyckligt och att hon önskar sig det omöjliga. Men när hon 

berättar för Gregers om sina framtidsdrömmar ser vi också hur hon kan tänka 

självständigt i förhållande till fadern. ”Jeg tror ikke far liker det; for far er så 

underlig i sligt. Tænk, han snakker om, at jeg skal lære kurvfletning og stråfletning! 

Men det synes jeg da ikke kan være noget.”
130

  

     Hedvig är den som drabbas hårdast av Hjalmars flyktiga sätt och hans brist på 

verklighetssinne, redan innan han blir upprörd över hennes oklara tillkomst. Han gör 

henne gång på gång besviken genom att lova saker som han sedan inte håller, men 

hon förblir lika trofast och kärleksfull genom hela dramat. På det strukturella planet 

görs Hjalmars inkonsekvens synlig genom att Hedvigs roll finns, både som det offer 

som får lida för dessa karaktärsdrag, och som helgjuten och sann motsats, som aldrig 

lovar något utan att hålla det, och som ger sin tillgivenhet på riktigt utan kräva något 

tillbaka.  
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Sceniska attribut 

 

Pistolen 

Pistolen som Hedvig använder för att ta sitt liv har en större betydelse i familjen 

Ekdals historia. Både Hjalmar och hans far har varit nära att själva ända sina liv på 

samma sätt. Men typiskt för dramat är att det är Hedvig som verkligen genomför 

dådet, medan de båda männen tänker tanken, och talar om det, men ändrar sig när 

det kommer till ett avgörande. Gina som är en praktisk och jordnära person inser att 

pistolen är farlig och talar om detta för Hjalmar. Hjalmar kan dock inte inse att det 

hon säger är förnuftigt, utan hakar upp sig på hennes språkliga misstag. Detta 

överensstämmer väl med det ovan noterade faktum att för Hjalmar är det inte 

innehållet i det man säger som är det väsentliga, utan hur man uttrycker sig och vilka 

ord man använder.  

 

Gina. Ja, du og gamle-far kommer nok engang til at gøre en ulykke med den pigstolen. 

Hjalmar (ærgerlig). Jeg tror, jeg har sagt, at et sådant skydevåben heder en pistol.
131

  

 

Hjalmar berättar för Gregers om pistolens tidigare roll i familjens historia. 

 

Hjalmar. […] Pistolen der henne, du, – den, som vi bruger til at skyde kaniner med, – den har 

spillet en rolle i den ekdalske slægts tragedie.  

Gregers. Pistolen! Så? 

Hjalmar. Da dommen var afsagt og han [Gamle Ekdal] skulde sættes fast, – da havde han 

pistolen i sin hånd – 

Gregers. Havde han – ! 

Hjalmar. Ja; men han turde ikke. Han var fejg. Så forkommet, så ruinert på sjælen var han 

ble’t allerede dengang. […] Kan du begribe det, Gregers? 

Gregers. Ja, jeg begriber det godt.  

Hjalmar. Jeg ikke. Og så greb pistolen atter ind i vor slægts historie. Da han havde fåt den grå 

klædning på og sad under lås og lukke, – å, det var forfærdelige tider for mig, kan du tro. […] 

I en sådan stund havde Hjalmar Ekdal pistolen rettet mot sit eget bryst.  

Gregers. Du tænkte også på at – ! 

Hjalmar. Ja. 

Gregers. Men du skød ikke? 
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Hjalmar. Nej. I det afgørende øjeblik vandt jeg sejr over mig selv. Jeg blev i live. Men du kan 

tro , der hører mod til at vælge livet under de vilkår.
132

  

 

Intressant att notera är att medan Hjalmar anser att fadern var feg som inte klarade 

att avlossa skottet, så visade han själv stort mod när han själv avstod från samma 

sak. 

     Pistolens roll i dramat visar hur Hedvig är annorlunda jämfört med fadern och 

farfadern. Hon är beslutsam, och när hon har bestämt sig för att göra något så låter 

hon sig inte hindras. Detta bildar en parallell till episoden i början av tredje akten där 

Hjalmar ska retuschera fotografier innan frukosten som Gregers, Relling och Molvik 

är inbjudna till. Hjalmar arbetar motvilligt, och när hans far dyker upp och vill ha 

hjälp på loftet avböjer Hjalmar pliktskyldigast med hänvisning till att han har jobb 

att göra, eftersom han vet att Gina är i närheten. Men han hittar snart på en ursäkt för 

att ändå ge sig in på loftet, och lämnar arbetet till Hedvig, som har erbjudit sig att 

hjälpa honom.  

 

Hjalmar. Hvad tar mor sig til derude nu? 

Hedvig. Å, mor står midt oppe i sildesalaten, hun. (går hen til bordet.) Er det ikke en liden ting, 

som jeg kunde hjælpe dig med, far? 

Hjalmar. Å nej. Det er bedst, jeg bli’r alene om det alt sammen, – så længe krafterne slår til. – 

Det har ingen nød, Hedvig; når bare din far må få beholde sin helse, så –  

Hedvig. Å nej, far; nu skal du ikke snakke så stygt. (Hun går lidt omkring, standser ved døråbningen, og 

ser ind i loftsrummet.) 

Hjalmar. Hvad er det, han tar sig for, du? 

Hedvig. Det skal visst bli’ en ny vej op til vandtrauget. 

Hjalmar. Aldrig i verden klarer han det på egen hånd! Og så skal jeg være fordømt til at sidde 

her – ! 

Hedvig (går hen til ham). Lad mig få penselen, far; jeg kan nok.  

Hjalmar. Å, snak; du bare fordærver øjnene med det.  

Hedvig. Langt ifra. Kom her med penselen.  

Hjalmar (rejser sig). Ja, det vilde jo ikke være mere end et minut eller to.
133

 

 

Även här försöker Hjalmar att finna en ursäkt för att slippa undan allt som är 

obekvämt och besvärligt, och han försöker att så väl som möjligt rättfärdiga sin 

handling så att det framstår som att han handlar osjälviskt och i andras intresse. Det 
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som kanske är mest slående i denna dialog är att Hjalmar är så inställd på att komma 

undan arbetet att han faktiskt låter Hedvig utföra det arbete som hotar att förstöra 

hennes syn, Hedvig däremot har inget emot att göra det som måste göras, och 

försöker inte hitta på några undanflykter.  

 

Vildanden 

Jag ska undvika att med allt för många ord diskutera vildandens betydelse för 

dramat, eftersom detta redan gjorts i stor omfattning i andra verk under lång tid. 

Vildanden har dock en funktion i stycket som gör den relevant att nämna i detta 

sammanhang, de olika rollfigurernas förhållande till vildanden säger nämligen 

mycket om deras personligheter i stort. Trots att vildanden har en otvivelaktig 

närvaro i dramat, den har ju till och med tagit plats i dess titel, får publiken aldrig se 

den, utan bara höra hur rollfigurerna beskriver henne och vad de säger om henne, 

hur de sätter sig själva i relation till henne.  

     För gamle Ekdal blir vildanden en slags ersättning för det liv nära vildmarken 

han själv brukade leva förr. Han går på jakt inne på loftet för att drömma sig bort en 

stund och återuppleva sina käraste minnen från det förflutna. För Hjalmar blir 

vildanden en undanflykt, ett sätt att dra sig undan sina vardagliga plikter, till 

exempel i den scen som beskrivs ovan, i avsnittet om pistolen.  

     Gregers ser vildanden som en symbol för det han anser vara familjen Ekdals 

förljugna samvaro, ett symptom på en underliggande sjukdom. Han drar genast 

paralleller mellan vildandens tillvaro och familjen Ekdals, djuret som har hamnat i 

en främmande miljö och glömt bort sitt verkliga liv i frihet. Han förstår inte att detta 

säger mer om Gregers själv än om tillståndet hos familjen Ekdal. Gregers sätt att se 

på vildanden visar på hans svårigheter att relatera till verkligheten och se saker som 

de verkligen föreligger. Bara för att vildanden lever ett liv som inte är värdigt dess 

ädla natur, behöver det inte nödvändigtvis betyda att familjen Ekdal lever ett liv som 

inte är bra för dem, men för Gregers måste det vara på det viset. Han gör vildandens 

instängda liv på loftet till en anledning att avslöja för Hjalmar att hans fru haft ett 

förhållande med en annan man innan de gifte sig, trots att dessa faktorer inte har 

något alls med varandra att göra, eftersom de med Gregers sätt att se på saken måste 

vara i överensstämmelse.  
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    Hedvigs ömma tillgivenhet för fågeln visar hur genomgod och vänlig hon är. Men 

att den nästan fungerar som hennes bästa vän visar också Hedvigs ensamhet. Hon 

har ingen att anförtro sig åt. Vildanden är uppenbarligen det käraste Hedvig har, 

vilket är en förutsättning för att offret av den ska visa hur mycket hon älskar fadern, 

som Gregers övertalar henne till.  

     För den jordnära Gina är vildanden och de andra djuren på loftet bara ett praktiskt 

problem, djur som kan smita in i lägenheten och dra med sig smuts. Dessutom 

tycker hon att det drar kallt när Hjalmar och gamle Ekdal låter dörren in till loftet stå 

öppen.
134

 Hon är inte intresserad av vildandens symbolvärden eller andra funktioner.  

     Vildanden säger också något om hela familjen Ekdals förhållande till 

grosshandlare Werle. Precis som Werle har försett Hjalmar med en hustru i Gina, 

och ordnat med den ekonomiska försörjningen, har familjen fått vildanden av 

grosshandlaren, och samma sak gäller antagligen också för Hedvig. Hjalmar ser 

denna relation, när han efter att ha fått reda på det ekonomiska stöd hans familj utan 

hans egen vetskap mottagit från grosshandlaren, genast talar om att vrida nacken av 

vildanden. 

 

Retuscheringspenseln 

Retuschering är något som pågår genom en stor del av dramat, och som också 

figurerar i samtal mellan rollfigurerna och därför också hjälper till att för läsaren 

eller åskådaren synliggöra förhållandet mellan familjemedlemmarna, och inte minst 

finns mycket att utläsa om rollfigurernas karaktärer just i deras förhållande till 

retuscheringspenseln.  

     Retuscheringsarbetet är för Hjalmar en källa till tjat från hustrun, han vill helst 

inte tänka på sådana triviala vardagsbestyr som hindrar honom att roa sig på loftet 

med fadern eller ligga och drömma på soffan. I den scen som diskuterats ovan, ser vi 

hur Hedvig tar över retuscheringspenseln som fadern sitter och arbetar med för att 

hålla honom på gott humör, och detta avslöjar mycket om hennes osjälviskhet och 

hur mån hon är om faderns sinnesbalans. För den praktiska Gina tycks retuschering 

mest av allt vara en inkomstkälla för familjen, en uppgift som måste utföras.  

     Men det är inte bara på detta vis som retuscheringen belyser förhållandet inom 

familjen. Den är också en symbol för vad som pågår i deras liv, hur otrevliga detaljer 
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suddas över och slätas ut för att man ska slippa ta itu med dem på riktigt, och hur 

den upplevda ytan inte motsvaras av de verkliga förhållandena. Den symboliserar 

samtidigt Hjalmars sätt att tala, hur han genom sitt sätt att framställa saker och ting 

får dem att verka annorlunda än vad de egentligen är, som vad han låter familjen tro 

om hans konverserande på festen grosshandlare Werle.  

 

Lampor och ljus 

Förekomsten av lampor och andra ljuskällor i Vildanden är ganska slående. Redan 

på dramats första sida nämns de flera gånger. I beskrivningen av Werles arbetsrum, 

helt först i första akten kan man läsa följande: ”[…] tændte lamper med grønne 

skærme, således at værelset er dæmpet belyst.”
135

 Och i beskrivningen över vad som 

försiggår på scenen när dramat tar sin början finner vi detta: ”I den større stue går 

to–tre andre lejetjenere omkring, ordner og tænder flere lys.”
136

 När sedan dramats 

första replik skall ges föregås den av följande instruktion: ”[Pettersen] (tænder en 

lampe på kaminen og sætter skærm over).”
137

 Här kan man ana en väsentlig 

symbolisk innebörd för dramat. Trots allt kommer dess handling att präglas av hur 

ljus kastas över det som tidigare varit dolt. Att lampor och ljus nämns så många 

gånger på en halv sida, innan första repliken ens är given, gör åtminstone, om man 

är ovillig att kalla det symboliskt, att man tillskriver det en viss betydelse.  

     Hur rollfigurerna förhåller sig till lamporna kan också säga något om dem. Till 

exempel illustreras kopplingen mellan Hedvig och grosshandlare Werle på ett flertal 

ställen i dramat med referenser till deras hotande blindhet, vilket ger dem ett 

gemensamt förhållande till ljuskällor av olika slag. De ska båda undvika starkt ljus 

och att anstränga sina ögon. Fru Sørby säger till Werle på festen i första akten: ”Ikke 

nogen snak, snille grosserer; De skal ikke gå længer derinde og stirre på alle lysene; 

De har ikke godt af det.”
138

 Hedvig ska inte gå ut och leka när det är för starkt 

solljus ute.
139

  

     Runt det tillfälle där Gina bekänner sitt förhållande med grosshandlare Werle för 

Hjalmar är det anmärkningsvärt gott om hänvisningar till lampor. Det avgörande 

samtalet mellan makarna inleds med att Hjalmar är misstänksam när det gäller 
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familjens ekonomi, och talar om att han tänker sköta den själv framöver, Gina 

bekänner att gamle Ekdal får mer betalt av Werle än vad Hjalmar har vetat.  

 

Hjalmar. Og så får han det fra grosserer Werle! 

Gina. Å ja, grossereren har da nok at ta’ af, han. 

Hjalmar. Lad mig få lampan tændt!
140

 

 

Här framstår lampreferensen som en direkt och högst påtaglig symbol. Hjalmar hade 

lika gärna kunnat ropa: ”Låt oss nu få fullständig klarhet i det här!”, för utropet om 

lampan kan uppfattas ha precis samma innebörd.  

     En kort stund senare, efter att Gina har berättat allt om sitt förflutna för Hjalmar, 

och Gregers sedan kommer in och är förundrad över varför inte paret är lyckliga 

över att ha gjort upp och kommit till insikt om allt som varit hemlighållet utspelar 

sig detta:  

 

Gregers. Jeg havde ventet så visst, at når jeg kom ind af døren, så skulde der slå mig imøde et 

forklarelsens lys både fra mand og fra hustru. Og så ser jeg ikke andet for mig end dette 

dumpe, tunge, triste –  

Gina. Nå så. (tar lampeskærmen af.)141 

 

Detta avtagande av lampskärmen kan tolkas som symboliserande att det som 

tidigare hållits fördolt nu ligger i klart ljus. Att det är Gina som tar av lampskärmen 

antyder att hon inser att det nu är oåterkalleligt och att deras liv hädanefter kommer 

att te sig annorlunda.  
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Diskussion angående funktioner 

Hjalmar Ekdals tillvaro när dramat börjar är präglat av hans självpåtagna martyrroll. 

Jag beskriver honom som i grunden lycklig, därför att han tycks trivas med att vara 

familjens uppoffrande ljus, som ältar de oförrätter han drabbats av i det förflutna, 

och drömmer om att genom sin stora uppfinning återupprätta familjeäran. Dessa är 

antaganden som ligger till grund för den diskussion som följer.  

     Det är möjligt att applicera Souriaus Kraft-funktion på flera av rollfigurerna i 

dramat, beroende på vilken utgångspunkt man har, men eftersom denna uppsats låter 

Hjalmar vara i fokus, är det närmast till hands att han här är den som får anta denna 

funktion. Jag finner detta lämpligt även ur andra synpunkter. Han har en 

dominerande roll i dramat och en stor andel av replikerna, dessutom är han den som 

har relationer till, och påverkan på, i stort sett alla de andra rollfigurerna. Det 

kriteriet att den person som innehar Kraft-funktionen har en önskan kring vilket 

dramat utformar sig anser jag kunna fungera dels på Hjalmar och dels på Gregers, då 

Gregers önskan att få andra människor att komma till insikt om sanningar är något 

som i allra högsta grad driver dramats handling framåt. Dock är det Hjalmars 

önskningar för sig själv och sin familj som präglar utgångspunkterna för dramat, och 

också gör att Gregers handlingar får just de effekter de får. Därför kommer jag i den 

följande diskussionen att inledningsvis tillskriva Kraft-funktionen Hjalmar Ekdal, 

och ge ett förslag på tolkning av dramat med hjälp av Souriaus teori, och sedan 

diskutera olika alternativ och perspektiv på detta. 

.  

Hjalmars synvinkel 

Om Hjalmar är Kraften, så ställer man sig givetvis frågan vem som i så fall är 

Rivalen. Jag utgår ifrån att en rival inte behöver vara en uttalad sådan, eller en 

självupplevd sådan, utan att han genom själva dramats struktur har en sådan roll att 

han fungerar som rival eller motståndare. I denna fas av analysen är det Hjalmars 

eget perspektiv jag ämnar anta och det kommer som nämnt att problematiseras 

senare.  

     Hur mycket problem Gregers än ställer till med i Hjalmars liv, tycks det mig 

uppenbart att det inte är hos honom vi ska söka denna funktion, då han trots allt har 

goda avsikter och tror att han handlar för Hjalmars bästa. Även om det är mycket 

möjligt att det ändå är själviska orsaker som ligger i botten också hos honom så har 
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han förträngt dem och tycks verkligen uppriktigt anse att det han gör kommer att 

vara Hjalmar till hjälp och det är också vad Hjalmar tror. Den bäste kandidaten för 

Rivalfunktionen anser jag istället vara grosshandlare Werle, som också Hjalmar i 

viss mån anklagar för sin olycka. Hjalmar har ju enligt egna uttalanden drabbats hårt 

av sin fars olyckliga öde, och om inte grosshandlaren där bar något av ansvaret, så är 

han ändå associerad till hela denna händelse.  

        

Vad som utgör Föremålet för Kraftens önskan är en intressant punkt att diskutera, 

och det är även i detta fall möjligt att se olika alternativ. Det tycks inte vara fråga om 

något konkret, utan det är en komplex uppsättning önskningar som konstituerar 

denna funktion. Sven Åke Heed, som visserligen diskuterar Greimas dramamodell 

och inte Souriaus, menar att föremålet för önskan mycket väl kan vara abstrakt, i 

hans exempel är det Shakespeares Hamlets sökande efter hämnd.
142

  

     Hjalmar talar ju själv om namnet Ekdal och att återupprätta faderns anseende i 

samhället men Hjalmar har som ovan visat en stark tendens att bedra sig själv och en 

svårighet att se verkligheten. Att det är något annat som ligger bakom hans önskan 

att lyfta upp familjen är inte helt orimligt att anta. Så som jag tolkar dramat är det 

som Hjalmar i själva verket allra mest önskar sig beundran från människorna 

omkring honom, i synnerhet familjen, och en viktig roll som får honom att känna sig 

viktig och uppskattad. Att han uttrycker denna strävan som en önskan om att hjälpa 

sin far är inte så konstigt mot bakgrund av hans vana att poetisera allt runt sig.  

     Rivalen ska ju enligt Souriau motsätta sig denna Kraftens strävan, och i och med 

att Werle underminerar Hjalmars roll både som familjefar och familjeförsörjare, han 

visar sig ju vara den sannolika fadern till Hedvig och det avslöjas att familjen Ekdal 

hela tiden har levat på pengar från honom, anser jag att dessa kriterier är väl 

uppfyllda av denna tolkning.  

     Mottagaren av Föremålet för Kraftens önskan är huvudsakligen Hjalmar själv, 

men i viss mån även hans familj vilket understrykes av Hjalmars egna uttalanden.  

       

Både Gregers och Relling är Hjälpare, till och med självutnämnda sådana, om än 

varandras motsatser, som båda har en mycket klar idé om vad som är bäst för 

Hjalmar och hans familj. Bjørn Hemmer skriver angående denna funktion hos 

                                                           
142

 Heed 1989, s.38–39.  



50 
 

Relling: ”[…] doktoren har, som grosserer Werle, påtatt seg rollen som ’et slags 

forsyn’ for ekdalene […].”
143

 Jag själv håller nog inte med om att det är denna roll 

som grosshandlare Werle har tagit på sig, åtminstone inte på ett sådant sätt att han 

bör nämnas tillsammans med Relling, då han handlar som han gör för att dölja sina 

egna felsteg och skydda sitt eget namn, och håller fast vid att det är Gregers som 

Relling istället bör liknas vid. De båda tror uppriktigt att deras handlande är för 

Hjalmars bästa medan Werle antagligen inte har några sådana illusioner. Dock anser 

jag det av vikt att Hemmer tillskriver Relling rollen som ”forsyn”, vilket skulle 

fungera utmärkt som en alternativ benämning till ”hjälpare”.  

      

Här är det kanske på sin plats att närmare diskutera hur förhållandet mellan Gregers 

och Relling ser ut. Jag skulle vilja citera ett ganska långt stycke av Bjørn Hemmer 

som jag finner speciellt belysande:  

 

Selv om doktoren og Gregers opptrer som dramaets to store motsetninger når det gjelder 

livsorientering, er det visse slående likheter mellom dem. Begge hevder at menneskerne er 

’syke’ i en eller annen forstand. Begge mener at de vet hvilken medisin som bør foreskrives, 

og at de handler til pasientens beste. Men de ser med dyp mistro på hverandere og oppfatter 

motparten som direkte destruktiv i forhold til andre mennesker. De deler ingen verdier og har 

ikke engang et felles språk. Også språklig ser vi alltså hvorrdan dette dramet er spaltet i to helt 

ulike verdener. Relling er fremste talman for den verden som Gregers har trengt seg inn i. Her 

lever helt alminnelige mennesker, som ønsker å være i fred og som ikke har noe forhold til den 

type forestillinger – ’idealer’ – som kan true med å forstyrre, kanskje til og med endre deres 

liv. Relling som i denne motstanden mot forandring stiller seg solidarisk med sine pasienter, 

står fjernt fra hele Gregers’ begrepsverden. Gang på gang kan vi legge merke til at personerne 

befinner seg innenfor ulike språkverdener. Doktoren sier et sted til Gregers: ’Mens jeg husker 

det, herr Werle junior, - brug ikke det udenlandske ord: idealer. Vi har jo det gode norske ord: 

løgne.’ 
144

 

 

Även Toril Moi har ägnat en del åt sin bok åt att reda ut detta förhållande, och 

skriver:  

 

 

 

                                                           
143

 Hemmer 2003, s. 317. 
144

 Ibidem, s. 317. 



51 
 

Throughout the play, Gregers goes around lecturing others, convinced that he knows who they 

are, and what they need and want. His loneliness, his self-declared love of solitude, and 

unfitness for marriage tell us that he is equally convinced that nobody could ever understand 

him. (The same is true of Dr Relling.)”
145

 

 

Moi skriver angående Rellings och Gregers roller som Hjälpare att: 

 

Dr Relling’s prescriptions are more pleasing to the recipient than Gregers’s, but the fact is that 

the doctor’s provision of Hjalmar’s life-lie has enabled Hjalmar to live without the slightest 

need for self-criticism and change. He has confirmed and strengthened Hjalmar’s worst 

tendencies, and thus helped to make him a disastrous father to Hedvig.
146

 

       

Förhållandet mellan Gregers och Relling är precis som förhållandet mellan Gregers 

och Hjalmar präglat av att likheter och motsatser är sammanvävda och interagerar. 

Gregers och Relling står i samma funktionsförhållande till Hjalmar, de har båda 

åsikter om vad som är bäst för honom och drivs båda av någon typ av idé om en 

princip som bör styra människorna. Innehållet i deras respektive idéer är dock helt 

motsatta, och pekar i större perspektiv ut mot samhället och hur det bör organiseras.     

     Mot detta igen står den likheten att varken Gregers eller Relling har någon som 

helst förmåga över att reflektera över sina ståndpunkter eller insikt om att de alltid 

behöver anpassas till den situation som föreligger. Att Gregers avslöjar sanningen 

för Hjalmar leder till en katastrof, men att Relling tillåter att Hjalmar i en så hög 

grad bedrar sig själv och drömmer bort sitt liv är inte heller något läsaren helt kan 

acceptera, särskilt inte som det, som Moi påpekat, har haft en negativ påverkan på 

Hedvigs utveckling.  

     Varken Gregers eller Relling tycks ha haft förmågan att ordna upp i sina egna liv, 

trots att de är så ivriga att lägga sig i andras. De är båda ogifta och verkar leva 

ganska innehållslösa liv. Det är antagligen detta som har gör att deras inflytande 

över Hjalmar är så riskabelt. Hjalmar är en familjefar, och varken Relling eller 

Gregers har någon erfarenhet av det livet och inser inte att de ideal som kanske 

passar två ensamma ungkarlar är direkt olämpligt att applicera på någon som har så 

många att ta hänsyn till och anpassa sitt liv till.  
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     Relling säger till Gregers, när han kommer in i lägenheten efter det att Hjalmar 

har fått reda på sanningen om Gina, men dock ännu inte tvivlar på att Hedvig är hans 

egen dotter: ”Ja, jeg har jo aldrig sådan egentlig været gift; så jeg tør ikke dømme 

om de ting. Men det ved jeg da, at til et ægteskab hører barnet også. Og barnet skal I 

la’ være ifred.”
147

 Här är han onekligen i någon mån medveten om att han inte 

känner till livet i ett äktenskap, och han anser att Gregers handlar fel som avslöjar 

sanningen för Gregers när det kan riskera att drabba Hedvig. Men med den blindhet 

för sig själva som Gregers och Relling har gemensamt ifrågasätter han inte huruvida 

hans egna handlingar har en negativ påverkan på Hedvig, som nog hade haft det 

lättare om hon hade en far som var lite mer ansvarsfull och kapabel att ta itu med 

verkligheten, än en som intalas att det bästa är att fly verkligheten in i drömmar på 

soffan.  

     ”Speglingar” kanske är det av orden i Barrys tabell som passar allra bäst in på hur 

Relling och Gregers förhåller sig till varandra. De är förvånansvärt lika, och intar 

samma position i dramat, och motsatserna i deras respektive ideologi speglas i 

varandra. Genom att Relling talar för livslögnens sak blir Gregers övertygelse att 

sanningen måste fram inte bara en motsats till de faktiska förhållandena, utan finner 

också en rent ideologisk motsats.  

      

Den av funktionerna som kanske är svårast att diskutera är Vågen som sitter med 

någon form av avgörande. Här kan man dra sig till minnes hur Hjalmar mot slutet av 

dramat, i ett samtal med Gregers säger att han tror att Hedvig hade valt att gå och 

leva med grosshandlare Werle och fru Sørby om hon bara kunde, och att hon hellre 

hade levt ett bekvämt och ekonomiskt tryggat liv hos dem, än tillsammans med sin 

fattige men kärleksfulle far.  

 

Hjalmar. Jeg har fåt øjnene op. Pas du på;  – du skal se, gavebrevet er bare en begyndelse. Fru 

Sørby har altid havt så meget tilovers for Hedvig; og nu har hun jo magt til at gøre for barnet, 

hvad det så skal være. De kan ta’ hende fra mig, hvad tid og time de lyster. 

Gregers. Aldrig i verden går Hedvig fra dig. 

Hjalmar. Vær du ikke så viss på det. Dersom de står og vinker efter hende med fulde hænder   

– ? Å, jeg, som har elsket hende så usigelig!
148
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Så åtminstone enligt Hjalmar har Hedvig rollen av en som ska avgöra något, och 

som har flera alternativ att välja mellan. Denna roll framstår som desto starkare 

eftersom det är dramats Kraft och dramats Rival som hennes tänkta val står mellan, 

och hon förstärker motsättningarna mellan dessa parter. I realiteten har ju Hedvig 

faktiskt en sådan position att hon har anknytning till båda familjerna och är placerad 

i ett svårt förhållande mitt emellan dem, men för Hedvig själv handlar det inte om 

något val av den sort som Hjalmar inbillar sig. Hon säger till Gregers:  

 

Hedvig. […] Jeg skønner nok, hvad det er.  – Kanske jeg ikke er fars rigtige barn. 

Gregers (urolig). Hvorledes skulde det gå til? 

Hedvig. Mor kan jo ha’ fundet mig. Og nu har kanske far fåt vide det; for sligt har jeg læst om. 

Gregers. Nå, men om så var – 

Hedvig. Ja, jeg synes, han kunde holde lige meget af mig for det. Ja næsten mere. Vildanden 

har vi jo også fåt sendendes til foræring, og alligevel holder jeg så svært af den.
149

 

 

Till slut gör hon trots allt ändå ett val, och tar sitt liv. Ett val som får stor påverkan 

på alla de andra rollfigurerna, så nog är Vågen den funktion som bäst passar in på 

Hedvigs roll, även om man kan tycka att det är orättvist att den unga Hedvig ska 

utsättas för att hamna i en valsituation av det här slaget.  

 

Konsekvensinriktad tolkning 

Något som blir intressant när man applicerar Souriaus dramateori på Vildanden är att 

man kan urskilja två parallella tolkningsmöjligheter även när man sätter Hjalmar på 

positionen Kraft. Här kommer jag att skissa upp en alternativ analys som fokuserar 

på de faktiska konsekvenserna snarare än på rollfigurernas upplevelser av varandra 

och sig själva.  

     Mycket i stycket talar för att Hjalmar och hela hans familj hade mått bäst av att 

sanningen om Gina inte hade kommit fram, eftersom han tycks oförmögen att 

hantera den på ett lämpligt sätt. Detta gör att det på ett paradoxalt sätt är Rivalen 

Werle som kan ses som den egentliga Hjälparen, även om det inte alls är hans egen 

avsikt. Han har ju sett till att Gina och Hjalmar har kunnat gifta sig, att Hjalmar har 

lärt sig fotografering och inrättat sin ateljé, som Gina utan att Hjalmar vet om det 

egentligen sköter till fullo. Familjen Ekdal har ju också i alla år haft ett inte så 

obetydligt ekonomiskt stöd från honom genom lönen till gamle Ekdal. Vid en sådan 
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tolkning blir även Gina en Hjälpare som håller Hjalmar på rätt köl och ser till att han 

får den omvårdnad han behöver och behåller sin sinnesbalans.  

     Hjalmars mål att vinna ära och berömmelse som ska vara till gagn för honom 

själv och hans familj är måhända orealistiskt, och Gina hjälper honom egentligen 

inte att genomföra sina drömmar men hon bidrar onekligen till att se till att de inte 

krossas fullständigt. Hedvigs roll liknar vid denna tolkning Ginas. Om Gregers i den 

tidigare tolkningen inte kunde tillskrivas rollen som Rival blir det vid en mer 

konsekvensinriktad analys mer lämpligt. Faktum är att Hedvig tar livet av sig efter 

att Gregers blandar sig in i leken.  

     Vågens roll vid en sådan här tolkning måste vara någon som har möjligheten att 

avslöja sanningen för Hjalmar, eftersom det är avslöjandet som bestämmer huruvida 

Hjalmar ska leva kvar med sina föreställningar om sin roll i familjen eller inte. Det 

tycks bara vara grosshandlare Werle, Gina och Gregers som känner till sanningen 

om Werle förhållande till Gina. Fru Sørby vet antagligen också om det, men vi får 

inga direkta bevis för detta. Hon säger visserligen att grosshandlaren har avslöjat allt 

om sitt tidigare liv för henne, men ingenting hon säger antyder att hon har kännedom 

om just hans förhållande till Gina. Jag räknar därför enbart med de tidigare nämnda 

tre personerna.  

     Gina och grosshandlare Werle har i många år hemlighållit för Hjalmar det faktum 

att de en gång hade ett förhållande och tycks inte ha några planer på att låta honom 

veta något, Gina säger ju själv att hon nästan glömt bort allt det där gamla. För dem 

tycks det inte längre handla om något val och de har inget intresse av att Hjalmar får 

vet sanningen.  

     Vågfunktionen måste därför istället hamna hos Gregers, som ganska nyligen fått 

reda på sanningen. Han anade visserligen redan medan hans mor levde att 

grosshandlaren var intresserad av Gina, men han hade innan dramats början ingen 

aning om Gina hade gift sig med hans gamle vän Hjalmar. När han så lägger ihop 

två och två och vet hur det ligger till har han en valmöjlighet, han kan välja att 

antingen avslöja sanningen för Hjalmar eller låta bli. Det är sanningen som vinner 

valet och i och med detta förändras familjen Ekdals liv. Gregers blir alltså både 

Rival och Våg när man tolkar dramat på detta vis.  
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Gregers som Kraft 

Om vi istället sätter Gregers på Kraftens plats för att se vad det gör med dramats 

struktur är det inte orimligt att sätta fadern, grosshandlare Werle i Rivalens roll även 

här. Ett stycke ur Vildanden som belyser Gregers förhållande till fadern och målet 

för hans handlande finner vi i tredje akten, när grosshandlare Werle kommer hem till 

familjen Ekdal för att tala med sin son.  

 

Werle. Du lod falde nogen ytringer igår aftes –. Og såsom du nu har lejet dig ind hos Ekdals, 

så må jeg næsten formode, at du har et eller andet i sinde imod mig.  

Gregers. Jeg har i sinde at åbne Hjalmar Ekdals øjne. Han skal se sin stilling, som den er; – 

det er det hele.  

Werle. Er det den livsopgaven, du talte om igår? 

Gregers. Ja. Du har ikke levnet mig nogen anden.  

Werle. Er det da mig, som har forkvaklet dit sind, Gregers.  

Gregers. Du har forkvaklet hele mit liv. Jeg tænker ikke på alt det med mor –. Men det er dig, 

jeg kan takke for, at jeg går og jages og nages under en skyldbetynget samvittighed.  

Werle. Aha, det er samvittigheden, som det er galt fat med.  

Gregers. Jeg skulde ha trådt op imod dig dengang, der blev stillet snarer for løjtnant Ekdal. 

Jeg skulde ha’ advaret ham; for jeg aned nok, hvor det vilde bære hen.
150

  

 

Den grundläggande drivkraften hos Gregers tycks vara en kombination av hämnd på 

fadern, och kompensation till gamle Ekdal för att han tidigare underlåtit att hjälpa 

denne. Vi kan således formulera Föremålet för Kraftens önskan som hämnd. Detta 

kombineras också med hans tro på sanningen som grundlag för lycka och han 

önskan att avslöja sanningar för folk, som han enligt Relling hade redan innan han 

blandades in i fallet Hjalmar och Gina.  

     I denna tolkning blir det då istället Hjalmar som blir hjälpare till Gregers. Genom 

att Gregers listar ut att Hjalmar lever med falska föreställningar som grosshandlaren 

ligger bakom får han en perfekt chans att slå tillbaka mot fadern. Genom Hjalmar 

ska han avslöja fadern, och även bevisa att han var sin hustru, Gregers mor, otrogen. 

Modern framstår som ett slags Mottagare av Föremålet för Kraftens önskan, då 

Gregers önskan om hämnd mot fadern i mycket beror på att han anser att modern 

behandlades illa av honom.  
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Sammanfattande diskussion om funktioner 

Det som blir spännande när man ställer olika tolkningsvarianter mot varandra är att 

den komplexitet som finns i relationerna mellan rollfigurerna synliggörs. Beroende 

på vem och vad man väljer att fokusera på intar de olika rollfigurerna helt skilda 

positioner. Gregers till exempel kan läsas både som Kraft, Rival, Hjälpare och Våg. 

     Jag anser därför att Souriaus funktionsteori kan vara användbar också på mer 

komplicerade stycken som detta om man bara inte ställer kravet att den ska leda 

fram till en enda solklar tolkning. Att ställa upp olika tolkningsvarianter mot 

varandra och se hur de förändras kan belysa rollfigurernas relationer minst lika väl 

som när funktionerna i Souriaus teori leder fram till en enkel relationsmodell.  

     Här illustreras också hur svårt det är att säga något om personerna var och en för 

sig och hur beroende tolkningen är av hur man sätter dem i relation till de andra 

rollfigurerna. Gregers är inte riktigt samma person i förhållande till sin far som han 

är i förhållande till Relling eller Hjalmar. Detta korresponderar på sätt och vis mot 

Saussures språkteori. Det är först genom att sätta in rollfigurerna i ett mönster mot 

andra personer som deras betydelse för dramat blir fullt synligt 

     Tolkningsvarianten där Gregers blir Kraft utelämnar mycket av det man som 

läsare eller åskådare ser som väsentligt i dramat, till exempel det mesta av 

dynamiken inom familjen Ekdal, men den säger ändå något viktigt om drivkrafter i 

dramat och relationer mellan vissa av dess rollfigurer och den kompletterar den 

struktur som ställs upp med fokus på Hjalmar.  
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Avslutning 

Syftet med denna uppsats var att diskutera Henrik Ibsens Vildanden från en 

strukturalistisk utgångspunkt och visa hur de olika rollfigurerna förhåller sig till 

varandra, i huvudsak utifrån språkbruk och personligheter, men också med hänsyn 

till deras livsmål och självbild. Det visade sig att det i dramat är möjligt att utläsa en 

mängd olika mönsterskapande relationsförhållanden som alla kan ses som väsentliga 

för dramats uppbyggnad, och att detta därför kan vara ett möjligt sätt att närma sig 

ett Ibsenstycke.  

     Ett teoretiskt hjälpmedel som låg till grund för analysen var Souriaus 

funktionsmodell för dramatik, och denna visade sig vara användbar för en analys av 

Vildanden och dess rollfigurer, betydligt mera så än vad man skulle kunna vänta sig 

vid första anblick, eftersom det är en teori som tycks vara mest ansedd som 

applicerbar på klassiska dramer. Den modifiering av teorin som behövdes för att på 

ett lämpligt sätt applicera den på Vildanden var att man fick göra flera alternativa 

tolkningar, som tillsammans utgör en bild av hur relationerna inom dramat ser ut.  

     En analysmodell av det här slaget är spännande att arbeta med just därför att den 

inte är utvecklad med det aktuella dramat i åtanke och därför kan den hjälpa till att 

synliggöra strukturella drag som annars kanske ej uppmärksammas. Dynamiken och 

de komplicerade förhållandena mellan de rollfigurerna belyses av teorin, och när 

dramastrukturen formuleras på detta vis är det också lättare att vidare jämföra med 

motsvarande struktur i andra dramer.  

      

Även om jag med tanke på omfånget för denna uppsats har valt att låta min analys 

utgå ifrån hur Hjalmar Ekdal förhåller sig till de andra rollfigurerna i dramat, så 

finns det många andra intressanta spår att följa med en strukturalistisk utgångspunkt. 

Gregers är en komplex person som hade kunnat stå i centrum för en egen 

undersökning. Hans motsatsförhållande till doktor Relling är ju en av dramats 

viktigaste relationer, och även om hans förhållande till Gina och Hedvig finns 

mycket att diskutera. Hur Hedvig påverkas av personerna runt henne har visserligen 

behandlats ingående av såväl Hemmer som Moi, men intressanta slutsatser skulle 

säkert kunna dras med en strukturalistisk ingång.  
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