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1 Inledning
Kvinnans situation i det viktorianska England under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal 

var oerhört styrd av det patriarkala samhället. Kvinnan var förvisad till hemmet där hon 

förväntades ta hand om hem och barn. Hon hade inte rätt till utbildning och ett 

professionellt arbete, utan skulle endast finnas som stöd till mannen i hans karriär och 

sociala liv. 

Man must be pleased; but him to please
Is woman's pleasure; down the gulf
Of his condoled necessities
She casts her best, she flings herself.
How often flings for nought, and yokes
Her heart to an icicle or whim,
Whose each impatient word provokes
Another, not from her, but him;
While she, too gentle even to force
His penitence by kind replies,
Waits by, expecting his remorse,
With pardon in her pitying eyes;
And if he once, by shame oppress'd,
A comfortable word confers1

Precis som i Coverty Patmorses dikt från 1854 kan det viktorianska 

kvinnoidealet beskrivas som en kvinna som med nöje och glädje gör allt för att 

tillfredsställa sin make. Hon beskrivs som vänlig, mild och blid, som offrar sig själv för 

mannens lycka. Det här The Angel in the House-idealet gick Virginia Woolf emot, och 

hon uttrycker detta speciellt tydligt i två av de sju essäer som utgör essäsamlingen 

Killing the Angel in the House,2 som gavs ut postumt 1995. Även i essän ”A room of 

one's own”3 från 1929 formulerar Woolf feministiska tankar om kvinnans situation i 

samhället där hon inte har rätt till varken utbildning eller yrke utan förpassas till 

hemmalivet. Woolf menade att man som kvinna måste döda The Angel in the House för 

att kunna skapa sin egen identitet, och jag vill se på hur de kvinnliga karaktärernas öde 

gestaltas som mannens idealkvinna: behöver de dö för att undkomma förtrycket och bli 

fria? Jag ämnar även se på hur motsatsen till The Angel in the House gör för att döda 

ängeln för att bli fri. De romaner som jag kommer att granska är Virginia Woolfs första 

1 Första delen av Patmore Covertys dikt ”The Angel in the House” från 1854
2 Virginia Woolf, Killing the Angel in the House, London 1995. Hänvisningar till denna text ges i det 

följande i parentetiska hänvisningar.
3 Virginia Woolf,  A room of one´s Own, London 2000a. Hänvisningar till denna text ges i det följande i 

parentetiska hänvisningar.
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roman The Voyage out4 från 1915 samt To the Lighthouse5 från 1926.  Till min hjälp i 

analysen använder jag mig av olika feministiska teoretiska verk, framförallt Simone de 

Beauvoirs Det andra könet6, då de Beauvoir centrerar sin teori kring kvinnan som 

underlägsen mannen på grund av sitt kön och därmed i äktenskapet med en man. Även 

Elaine Showalter, Sandra Gilbert och Susan Gubar är teoretiker som jag kommer 

använda mig av för att stödja mitt resonemang om dåtidens kvinnosyn och hur kvinnan 

framställs i det patriarkala samhället, samt hur sjukdom och galenskap blir till det enda 

sättet för kvinnan att frigöra sig från patriarkatets och äktenskapets bojor, det vill säga 

ett sätt att döda husängeln. Jag kommer även i mitt arbete att använda mig av Virginia 

Woolfs feministiska essä ”A room of one's own” samt två essäer som ingår i Killing the  

Angel in the House, nämligen ”The intellectual Status of Women samt ”Professions for 

Women”. Jag analyserar karaktärerna i de två romanerna, då det centrala för alla dessa 

texter är kvinnans underlägsenhet i relation till mannen där kvinnan är det andra könet 

som inte har någon identitet förrän hon gifter sig; först då får hon något sorts 

existensberättigande. 

Emellanåt kommer jag att använda den svenska termen ”husängeln” istället för 

engelskans ”The Angel in the House”, detta för variation och för att slippa upprepning.

2 Forskningsöversikt 
Då jag i mitt uppsatsarbete fokuserar på hur de olika kvinnliga karaktärerna framställs 

och analyserar dessa bland annat genom feministiska essäer som Virginia Woolf själv 

skrivit, är det intressant med den forskning som tar upp hennes feministiska 

ställningstagande, bland annat det samröre hon hade med suffragettrörelsen och hur 

hennes feminism kom till uttryck i hennes författarskap. Det finns mängder av forskning 

om Virginia Woolf och hennes författarskap, och otaliga analyser har gjorts av hennes 

romaner och essäer. De källor jag har valt ut är källor som jag anser på ett bra och 

sakkunnigt sätt tar upp Virginia Woolfs feminism kopplat till både hennes privata person 

och till hennes texter. 

4 Virginia Woolf, The Voyage Out, Holicong 2003. Hänvisningar till denna text ges i det följande i 
parentetiska hänvisningar.

5 Virginia Woolf, To the Lighthouse, London 2000b. Hänvisningar till denna text ges i det följande i 
parentetiska hänvisningar

6 Simone de Beauvoir, Det andra könet. Stockholm 2002. Hänvisningar till denna text ges i det följande 
i parentetiska hänvisningar. 
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2.1 Virginia Woolf som feminist och feministisk författare 
Naomi Black har forskat kring Woolfs feminism och skriver om detta i sin bok Virginia  

Woolf as feminist.7 Black vill menar att den Woolfs feminism var starkt rotad i sin tids 

kvinnorörelse och att hon genom sina texter fokuserar på kvinnans speciella egenart, 

egenskaper och kvinnors egna kontexter (Black 2004:9f). Black menar vidare att 

feminism måste starta med observationen att kvinnor är kategoriserade utifrån sitt kön, 

och att detta innebär att de nästan alltid är underordnade män. Detta gör att kvinnor 

tillsammans delar kontext; det vill säga historia, värderingar och erfarenheter. Samtidigt 

är kvinnor olika, men som grupp innehar de ett föreskrivet subjekt som har bestämts av 

mannen (Black 2004:9).

2.2 Virginia Woolfs feminism och kopplingen till suffragettrörelsen
Det har inte forskats så mycket om Woolfs feminism och koppling till 

suffragettrörelsen, men detta samband tittar Gwen Trowbridge Anderson på i sin 

doktorsavhandling ”Interrogating Virginia Woolf and the British suffrage movement”8 

från 2009. I sin avhandling berör hon Virginia Woolf som förkämpe för kvinnors 

rättigheter och hur hon blivit influerad av dåtidens suffragettrörelse. Hon poängterar 

dock att Woolf inte uttalar sin ståndpunkt öppet i det sociala livet utan istället utför sitt  

politiska engagemang genom det skrivna språket, ett så kallat ”kvinnligt språk”. Även 

Naomi Black pekar på tydliga kopplingar mellan Virginia Woolf och suffragettrörelsen, 

(Black 2004:36f) och hävdar att det tidigaste dokumenterade samröret med rörelsen är 

från 1910, då kvinnorättsfrågorna hade börjat ta en ny, mer militant politiskt riktning – 

vilket indikerar på att Woolf påverkats av diverse aktiviteter som rörelsen hade, så som 

demonstrationer, pamfletter och insändare till tidningarna. Black drar även i sin bok 

paralleller mellan Woolfs feminism och flera kvinnorättsorganisationer, bland annat 

L&NSWS som hon menar har stor relevans för Woolfs feminism då de lade stor vikt på 

frågan om kvinnors anställning: lika lön och samma möjligheter i arbetslivet. Black 

påpekar dock att Woolf inte var någon aktivist utan att hennes feminism skedde genom 

författarskapet i de texter hon skrev (Black 2004:47ff). de Beauvoir menar att Woolf 

lyckas med strategin att skildra det patriarkalt ordnade rummet där kvinnan hålls 

instängd i sin subjektivism.9 Woolf trodde liksom de Beauvoir, att kunskap så som våra 

riktiga tillstånd i livet gör kampen mot orättvisor lättare, inte svårare – och att vi därför  

7 Noami Black, Virginia Woolf as feminism, New York 2004. Hänvisningar till denna text ges i det 
följande i parentetiska hänvisningar.

8 Anderson, Trowbridge Gwen. Interrogating Virginia Woolf and the British Suffrage Movement.  
University of Sounth Florida 2009 

9  Toril Moi, What is a Woman? And Other Essays. Oxford 1999, s. 154
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måste hämta styrka att leva för att sedan kunna agera.10  Även Elaine Showalter gör 

kopplingar mellan suffragettrörelen och Woolfs feminism, och menar även att andra 

författare kan ha påverkat henne starkt. Showalter tar upp Elizabeth Robins som ett 

exempel, som även var ordförande för Women Writers Suffrage Leauge från 1908. Hon 

skrev flera noveller under pseudonymen C.E Raimond som berörde kvinnans liv och 

erfarenheter.11 Varför Woolf kan ha influerats starkt av just Robins är för att hennes syfte 

var klart politiskt och att hon var intresserad av en ny sorts kvinnlig litteratur där 

speciellt medelklasskvinnans erfarenhet och medvetande nu skulle utforskas och lyftas 

fram12. Även författaren Cicely Hamilton kan ha påverkat Woolf och hennes syn på 

kvinnan som underlägsen mannen, med texter så som romanen Marriage as a Trade 

från 1909, där Hamilton tar upp frågan om kvinnans roll i äktenskapet och de komplexa 

känslor hon hyser inför det, då äktenskapet för henne är en sorts överlevnad och därför 

inte sker endast på grund av romantiska känslor.13

2.3 Virginia Woolfs specifikt kvinnliga berättarteknik och det feminina 
jaget
Woolfs skrivande som ett sätt att gå emot den sexistiska patriarkala traditionen tar även 

Jing-yun Huang upp i sin doktorsavhandling ”Towards a Feminine/feminist/female 

Discourse of Virginia Woolf”,14 där hon fokuserar på det språkliga som en feminin 

version av verkligheten och går systematiskt igenom både manliga och kvinnliga 

karaktärer för att se till skillnaden mellan ett manligt och ett kvinnligt jag. Hon menar 

att Woolf genom sitt skivande får fram sin mening om männen och patriarkatet utan det 

som bland annat Julia Kristeva kallar för ”motståndsvägran”; det vill säga att hon 

skriver för kvinnans emancipation utan att göra militant motstånd och uttrycka ilska, hat 

och bitterhet och att hon genom sitt skrivande för kvinnors rättigheter skapar en 

kvinnlig tradition. Kärnan i avhandlingen är vad som gör Woolfs berättarteknik specifikt 

kvinnlig och fokuserar på det narrativa förmedlandet av karaktärerna, så som 

medvetandeström som hon menar är ett ”feminint skrivande” då det är ett polyfont 

berättande där många dialoger får plats, det vill säga många människors verklighet och 

sanning. Liksom Huang tittar även Anderson på det språkliga och fokuserar på  bilder 

10 Moi, s. 159
11 Showalter, Elaine. A Literature of their own. British Women Novelists from Brontë to Lessing. London 

1982, s. 218 
12 Showalter, A Literature of their own, s. 224 
13 Showalter, A Literature of their own, s. 225
14 Jin-yun Huang, Towards a Feminine/Feminist/Female Discourse of Virginia Woolf.  

Doktorsavhandling 2004
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och ting som metaforiskt kan kopplas till feministiska tankar i främst de senare 

romanerna. 

2.4 Virginia Woolf och kvinnan som The Angel in the House 
En del har skrivits om Woolfs syn på kvinnoidealet The Angel in the House, bland annat 

har Shannon Forbes i artikeln ”When sometimes she imagined herself like her mother” 

från 2001 tagit upp hur The Angel in the House skildras i Virginia Woolfs roman To The 

Lighthouse. Hon använder sig av argumentet att Woolf gör en biografiskt skildring av 

sin mor Julia Stephen som enligt Woolf var ”arketypen för husängeln” tar Forbes upp 

många av de viktiga aspekter av skildringen av kvinnan som husängeln, bland annat 

hennes underkastelse och uppoffring av självständighet samt att alltid vara 

charmerande, omhändertagande och alltid den som alla kommer till med problem. 

Forbes fokuserar i sin analys på Cams relation till sin mor och till husängeln.

Pamela Gannon Mazzuchelli15 har forskat kring kvinnan som motsatsen till The 

Angel in the House och den viktorianska ideologin att kvinnor inte fick gå emot det här 

idealet och visa sin ilska mot patriarkatet, utan istället tryckte undan den. Hon går in på 

hur och varför Woolf på ett indirekt och passivt sätt visar sin ilska gentemot patriarkatet 

och dess ideologi, och att hon trots vad andra vågens feminister ansåg, faktiskt utförde 

en sorts aktivism. 

Då det inte finns så mycket forskat specifikt om The Angel in the House-

idealet och dess motsats och hur detta kommer till uttryck i de karaktärer som återfinns i 

Virginia Woolfs romaner, vore det därför intressant om problematiken som dåtidens 

kvinna stod inför genom äktenskapet, analyserades i egenskap av fiktiva karaktärer. Det 

vore även intressant att forska djupare kring frågan på hur just suffragettrörelsens idéer 

kom att influera Virginia Woolf i hennes framställning av kvinnan i olika karaktärer – 

både den ”gammaldags” idealkvinnan så som The Angel in the House, och ”den 

moderna” kvinnan, motsatsen till patriarkatets ideal.

Det är med detta i åtanke som jag i min uppsats ska försöka få svar på de frågor 

som jag i nedanstående avsnitt går igenom. 

15 Pamela Gannon-Mazzuchelli, The rebellious Angel: Virginia Woolf, To the Lighthouse, and the Debate 
about female Anger, Masteruppsats 2009
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3 Syfte, frågeställning, teori och metod

3.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att hitta spår av hur Virginia Woolf i sitt författarskap 

framställer kvinnan, framförallt utifrån dåtidens rådande ideal: kvinnan som The Angel 

in the House och dess motsats. Jag vill undersöka om man genom att läsa Virginia 

Woolfs romaner The Voyage out och To the Lighthouse kan finna karaktärer som 

skildras som The Angel in the House och dess motsats och hur detta kommer till 

uttryck. Jag har valt ut dessa romaner då jag anser att de är representativa när det gäller 

husängeln och dess motsats. I min analys kommer jag främst att fokusera på kvinnan 

som The Angel in the House och kommer därför inte att ge motsatsen till denna lika 

mycket plats. Jag tänker inte heller ge männen i romanerna stort utrymme, även om jag 

redogör för deras funktion i förhållande till kvinnans förtryck så är detta inget jag 

kommer att på djupet med. Frågeställningen är vad som händer med den kvinnliga 

karaktären om hon ingår äktenskap och därmed faller för patriarkatets ideal och blir The 

Angel in the House, och vad som istället händer om hon lyckas stå emot patriarkatets 

förväntade roll på henne. Jag ämnar även titta på om det finns ett återkommande 

mönster i de olika karaktärerna och i berättelserna i sig. För att citera Woolf i essän ”A 

Room of One's Own”: ”Anything may happen when womanhood has ceased to be a 

protected occupation” (Woolf 2000a: 36f).

3.2 Teori och metod 
Metoden för min analys är närstudium av Virginia Woolfs två romaner The Voyage Out  

och To The Lighthouse. Jag tänker använda mig av komparativ metod för att efter 

närläsningen försöka hitta typiska drag av kvinnan som The Angel in the House och 

dess motsats, samt efter likheter och/eller skillnader mellan karaktärerna i de två 

romanerna. Teorin jag använder mig av är feministisk, och jag kommer att göra 

analysen främst utifrån Simone de Beauvoirs Det andra könet, men jag kommer även 

att använda mig av teoretiker som Elaine Showalter, Sandra Gilbert och Helen Gubar. 

Även om jag använder mig av olika feministiska teorier, så pekar de alla mot en 

gemensam syn på kvinnans underlägsenhet i äktenskapet med en man.

3.3 de Beauvoir, Showalter, Gilbert och Gubar som teoretiska 
utgångspunkter
Här nedan följer en genomgång av hur äktenskapet blir till det ultimata patriarkala 

förtrycket av kvinnan och exakt hur förtrycket ser ut rent praktiskt; hur kvinnan ska bete 
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sig i äktenskapet med en man för att tillfredsställa honom för att genom detta skapa ett  

värde och en roll, samt hur hon genom detta förlorar sin egen subjektivitet. Sedan följer 

en genomgång av hur idealet The Angel in the House och dess motsats ter sig, och till 

sist hur kvinnan dödar husängeln och därmed blir fri från det äktenskapliga och 

patriarkala förtrycket.

3.3.1 Äktenskapet som förtryckare och fångenskap
de Beauvoir menar att det öde som samhället av tradition tilldelar kvinnan är 

äktenskapet. Äktenskapet har alltid framstått helt olika för män och kvinnor; medan 

mannen har använt äktenskapet för att förverkliga sig som make och far, har 

äktenskapet för kvinnan varit ett sätt att överleva och det enda sociala berättigandet för 

hennes existens (de Beauvoir 2002:490). I gengäld för att kvinnan tar hand om hem och 

barn beskyddar och försörjer maken henne. Då äktenskap är det enda sättet för unga 

kvinnor att integreras i samhället har alltid mödrar gjort allt de kunnat för att få sina 

döttrar bortgifta (de Beauvoir 2002:491). Hon menar vidare att äktenskapet för kvinnan 

inte är ett val, som för mannen, utan hennes öde (de Beauvoir 2002:492). Samtidigt är 

hemmet för henne en plats där hon hålls instängd, medan det för mannen innebär en 

plats där han kan samla ny kraft och energi (de Beauvoir 2002:493). Äktenskapet 

innebär för kvinnan ambivalenta känslor; hon både längtar efter och fruktar det och de 

uppoffringar hon kommer att behöva göra och den brytning med det förflutna som det 

innebär. Det är därför många neuroser och sjukdomar uppkommer i och med 

giftermålet, som gör att hon inte kan gifta sig med mannen som hon tror sig ”avguda” 

(de Beauvoir 2002:489). Undermedvetet är det i själva verket hon själv som gör så att 

hon blir sjuk för att slippa gifta sig och först om förlovningen bryts kan balansen återfås 

(de Beauvoir 2002:499). Om äktenskapet ändå fullföljs så innebär detta att hon måste 

underkasta sig mannen, och det enda sättet att slippa detta är upprepade 

sjukdomsperioder, eller döden.

Då mannen tjänar samhället krävs det att han är lycklig, så att han kan fullfölja 

sin funktion som man. Kvinnans underlägsenhet i äktenskapet manifesteras enligt de 

Beauvoir genom att kvinnans centrala uppgift är att skänka mannen detta, vilket hon gör 

genom att ge honom kraft mod och självsäkerhet. Detta ger kvinnan ett mänskligt värde. 

Detta kräver en ödmjuk självuppoffring och i gengäld skänker mannen henne sitt 

beskydd. Hon blir genom detta nödvändig, och genom äktenskapet finner kvinnan 

därför en mening med livet. Lyckoidealet manifesteras alltid i hemmet – det förflutna 

konserveras innanför väggarna och förutsätter en riskfri framtid, ingenting oväntat kan 
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ske, och kvinnans uppgift är att säkerställa den här familjära lyckan då hon är ”husets 

härskarinna” (de Beauvoir 2002:521). de Beauvoir pekar på hur hemmet blir kvinnans 

fängelse, genom att hon först har obegränsat med frihet genom att ensam undersöka 

naturen och skogarna men är nu blivit instängd och begränsad (de Beauvoir 2002:521) 

inom hemmets fyra väggar och vad hon kan göra. Genom detta blir hemmet blir till 

hennes enda sanning (de Beauvoir 2002:522). Eftersom hemmet är hennes lott och 

uttryck för socialt värde och sanning och eftersom hon inte har någon annan roll i 

samhället söker hon girigt efter sig själv i det hon har, (de Beauvoir 2002:522) och 

genom hushållsarbetet tar hon sitt bo i besittning. Fast hon inte aktivt deltar i 

uppgifterna som hushjälpen gör så övervakar och kontrollerar hon ständigt arbetet och 

gör tjänstefolkets resultat till sitt eget (de Beauvoir 2002:523). Begreppet harmoni är en 

av nycklarna till kvinnans universum; i en harmonisk värld uppnår kvinnan det som 

mannen söker i handling: hon griper tag i en värld som gör anspråk på henne och 

medverkar till det Godas tempel (de Beauvoir 2002:720). Genom graviditeten och 

barnet känner sig kvinnan äntligen nödvändig och får ett berättigande (de Beauvoir 

2002:610) men hon lever i en illusion om att genom barnafödandet inneha en sorts makt 

i relationen till mannen, och istället är det mannen som genom att stänga in kvinnan i 

moderskapet stänger in kvinnan i en situation för alltid (de Beauvoir 2002:623).

3.3.2 Kvinnan som det Andra könet utifrån situation 
de Beauvoir var starkt influerad av existentialismen och tanken på att varje individ är fri  

att skapa sitt eget liv och öde.16Hon hävdade att patriarkatets makt över kvinnans liv och 

öde har lett till den falska tron om att så länge mannen ser efter henne så är hon trygg 

och lycklig så är hon det och att genom omvärdera detta så ändrar man termen ”lycklig” 

till ”fri”, vilket för de Beauvoir var det allra viktigaste i kvinnans emancipation.17Vidare 

menade hon att kvinnan måste släppa den kroppsliga identifikationen för att bli fri.18 I 

Det andra könet skriver de Beauvoir att könet alltid är en situation och därför är 

relaterad till kvinnans subjektivitet. Med detta menade hon att kroppen både är fysiskt 

placerad i en situation men även att könet endast får mening när den är placerad i en 

kulturell och historisk kontext. En situation är alltid både extern och intern.19 Kroppen 

är den som vi upplever världen genom och vi ger mening till våra liv genom våra 

handlingar och endast döden sätter stopp för denna mening. Det de Beauvoir menar är 

16 Patricia Waugh, Literary Theory and Critisism: an Oxford Guide. Oxford 2006, s. 321
17 Waugh, s. 321f
18 Waugh, s. 322
19 Moi, s. 60, 73, 79
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att levd upplevelse är det som utgör individens subjektivism, och det här konceptet 

innefattar individens frihet,20 och att det patriarkala samhället gör kvinnans liv till 

förutbestämt och därmed är hon heller inte fri. För de Beauvoir är frihet inte absolut, 

utan situerad.21 

3.3.3 Idealkvinnan The Angel in the House och dess motsats
Gilbert och Gubar skriver i The Madwoman in the Attic22 om att det kvinnliga idealet i 

slutet av 1800-talet var den så kallade The Angel in the House, husängeln, och att denna 

var nidbilden av absolut renhet,23 och att många författare avbildade kvinnan utifrån sitt 

eget subjekt, det vill säga det manliga subjektet. Enligt mannen var idealkvinnan proper, 

medgörlig och dekorativ24, vacker som en ängel, passiv och den mest osjälviska av dem 

alla.25 Men eftersom ängeln blivit instängd och tillbakatryckt så finns risk för explosiv 

ilska (Moi 2002:26) och bakom den rena oskuldsfulla ängeln kan det gömma sig ett 

monster (Moi 2002:29). Det här ”monstret” är motsatsen till mannens ideal, och 

mannens rädsla för det feminina. Monsterkvinnan är kvinnan som vägrar att vara ett 

objekt och osjälvisk och som agerar på sitt eget initiativ och som har en berättelse att 

berätta, det vill säga att hon motsätter sig den roll som patriarkatet ordnat för henne i 

äktenskapet, och hon vägrar att låta patriarkatets tankar penetrera sitt sinne (Moi 

2002:57). Toril Moi skriver i Sexual/Textual Politics att Gilbert och Gubar i sitt arbete 

med The Madwoman in the Attic visar att patriarkatets dominanta ideologi på slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet ser på den konstärliga kreativiteten som 

fundamentalt manlig,(Moi 2002:56) och då kreativiteten ses som manlig nekas kvinnan 

att skapa sin egen bild av kvinnligheten och istället måste hon hela tiden ”seek to 

conform” till de patriarkala normerna (Moi 2002:57). Genom att skapa sitt eget subjekt 

genom sin konstärliga kreativitet motsätter sig kvinnan mannens syn på kvinnan och 

skapar istället sig en egen identitet. 

3.3.4 Sjukdom, galenskap och död som frigörelse från patriarkatets bojor
de Beauvoir menar att kvinnor liksom män på ett existentiellt plan är fria att skapa sig 

själva, att det inte finns några förutbestämda uppgifter och roller och att det är upp till 

20 Moi, s. 63
21 Moi, s. 65
22 Gilbert, Sandra & Gubar, Susan. The Madwoman in the Attic: the woman writer and the nineteenth-

century literary imagination. New Haven 1979
23 Gilbert & Gubar, s. 20
24 Gilbert & Gubar, s. 29
25 Toril Moi, Sexual/Textual Politics, New York 2002, s. 57. Hänvisningar till denna text ges i det 

följande i parentetiska hänvisningar.
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henne själv att skapa mening med sitt liv.26 Men då det tidiga 1900-talets kvinna ofta var 

placerad i ett fack och hade ett förutbestämt öde i form av att vara hemmafru, var det 

svårt för henne att bryta upp från patriarkatets bojor, och sjukdom och död var istället 

den enda vägen ut till frihet från förtryck från mannen och äktenskapet. Enligt 

Showalter 27 hävdade viktorianska psykiatriker att kvinnor var mer känsliga för 

galenskap på grund av det kvinnliga reproduktionssystemet, och teorierna om kvinnlig 

galenskap var sammankopplad med den biologiska kvinnliga livscykeln: puberteten, 

graviditeten, barnafödande och menopausen och under dessa kunde sinnet bli försvagat 

och symptomen för galenskap träda fram. Det här tillståndet kallade 1800-talets 

psykologer för ”reflexiv galenskap hos kvinnor”, och de sågs som offer för kvinnlig 

”periodisk växling”.28 Äktenskapet var kvinnans enda chans att rädda sig från döden, då 

hon var ekonomiskt beroende av mannen. Hon hade oftast varken tillåtelse att utbilda 

sig eller yrkesarbeta och det här berodde på att kvinnan sågs som intellektuellt 

underlägsen. På grund av detta ansåg mannen att kvinnan därför behövdes beskyddas 

och den patriarkala protektionismen gör så småningom att kvinnan börjar drömma om 

en annan tillvaro eller till och med agera. Kvinnan blir på grund av att hon endast kan 

definiera sig utifrån förhållandet till mannen beroende av sitt inre liv, och de Beauvoir 

menar att för den kvinna som inte helt har resignerat för mannens tyranni symboliserar 

och representerar naturen ett sorts exil: genom naturen avslöjar kvinnan sina sanna 

drömmar (de Beauvoir 2002:819). Showalter menar att små psykiska effekter av 

konstanta frustrationer leder till kvinnans vilja att fly den yttre världen och om kvinnan 

inte tar sig ur protektionismen och trycker undan sina sanna känslor inför förtrycket så 

leder så småningom hennes passivitet till sjukdom. Sjukdomen erbjuder då en flykt från 

den roll som patriarkatet gett kvinnan och erbjuder henne självutvecklande.29 När döden 

sedan kommer så är det både en befrielse och en frigörelse.30

Nedan följer en presentation av det material av Virginia Woolf som jag har 

använt mig av, i form av essäer och romaner. 

26 Paul Tenngart, Litteraturteori, Malmö 2008, s. 114
27 Elaine Showalter, The Female Malady – men, women and madness in the nineteenth century in  

Britain. London 1987
28 Showalter The Female Malady, s. 55
29 Showalter, The Female Malady, s. 64f
30 Showalter. The Female Malady, s. 65
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3.4 Essäerna ”A room of one's own”, ”The Intellectual Status of 
Women” och  ”Professions for Women” 
De tre essäerna använder jag som analytiska verktyg i min analys, det vill säga att jag 

använder mig av dem när jag tittar närmare på de kvinnliga karaktärerna för att hänvisa 

till Woolfs egna tankar kring kvinnan som underlägsen mannen i äktenskapet.  

3.4.1 ”A Room of One's Own”
I ”A Room of One's Own” från 1929 tar Woolf upp kvinnans situation i ett 

mansdominerat samhälle, och går i sin text igenom kvinnors uteslutande från 

universiteten, professionella arbeten och litteraturen – kvinnan förtrycks och ignoreras 

och blir någon endast genom mannens ögon. Mannen skapar sig en kvinna utefter hur 

han vill att hon ska vara och på ett sätt som för dem är verkligt – som själslös, med liten 

hjärna och oförmögen att utbilda sig, (Woolf 2000a:27) men som helt saknar riktiga 

kvinnors erfarenheter och verklighet. Kvinnor framställs nästan utan undantag i relation 

till mannen så som han själva vill se henne, men verklighetens kvinna var alltid 

mannens slav; så fort hon fått på sig äktenskapsringen så var hon hans ägodel (Woolf 

2000a:40). Att kvinnan inte skildras på ett rättvist och sant sätt beror enligt Woolf på att 

patriarkatet genomsyrar hela samhället och tränger sig in i kvinnors hjärna och 

hjärntvättar henne hur hon ska tänka och tycka, samt att kvinnor i ett patriarkaliskt 

samhälle inte har förmåga att tjäna sina egna pengar och därför inte kan vara oberoende 

av en man och äktenskap med denne. 

Varför kvinnor inte har förmågan att tjäna egna pengar beror enligt Woolf på att 

kvinnor inte har tillträde till universiteten eller till samma utbildning som män, men 

även om de hade haft det så hade det varit en omöjlighet att vara både mor och fru och 

samtidigt tjäna pengar, dessutom hade pengarna gått direkt till mannen i alla fall (Woolf 

2000a:20). Kvinnans lott och öde som beroende av äktenskap och av en mans pengar, 

går i arv från kvinna till kvinna:

Making a fortune and bearing thirteen children - no human 
being could stand it. […] Moreover, it is equally useless to ask 
what might have happened if Mrs Seton and her mother and her 
mother before her had amassed great wealth and laid it under the 
foundations of college and library, because, in the first place, to 
earn money was impossible for them, and in the second, had it 
been possible, the law denied them the right to possess what 
money they earned. It is only for the forty-eight years that Mrs 
Seton has had a penny of her own. For all the centurires before 
that it would have been her husband´s property (Woolf 2000:20)
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Woolf menar vidare att det här har lett till det ena könets rikedom och det andra 

könets fattigdom och även osäkerhet (Woolf 2000a:22). Enligt Woolf är samhället 

patriarkalt styrt och männen har makt och dominans på alla plan; i yrken, i familjen och 

på sin fritid, men menar att trots att mannen är överlägsen kvinnan på det här sättet är de 

ändå arga på kvinnan (Woolf 2000a:29). Woolf påstår att den här ilskan beror på 

mannens rädsla för att kvinnan ska erövra deras makt, vilket skulle resultera i att de 

därmed förlorar sin överlägsenhet (Woolf 2000a:31). För att känna överlägsenhet 

behöver de kvinnor eftersom kvinnan genom att inta patriarkatets förutbestämda roll 

inte säger sanningen utan istället bedyrar allt han gör och tycker, vilket låter honom 

växa till sin dubbla storlek när han tittar på sig själv i spegeln (Woolf 2000a:32): 

”Women have served all these centuries as looking-glasses possessing the magic and 

delicious power of reflecting the figure of man at twice its natural size. Without that 

power probably the earth would still be swamp and jungle. The glories of all our wars 

would be unknown.”(Woolf 2000a:32). Ett liv som hemmafru var lika med fångenskap i 

sitt eget hem och att förvisas från äventyr och frihet och istället hänvisas till ett liv där 

kvinnan aldrig kunde avslöja sina riktiga tankar och känslor, utan alltid förbli lugn och 

harmonisk (Woolf 2000a:53,62,63). Dessutom fick kvinnan alltid höra att hon inte 

klarade av vad män ansåg vara specifikt manliga sysslor, som att skriva och måla och ha 

politiska intressen. Istället för blev hon därför både förolämpad och tillrättavisad (Woolf 

2000a:49).

3.4.2 ”The intellectual Status of Women” och ”Professions for Women”
Essäerna ”The intellectual Status of Women och ”Professions for Women” ingår i 

essäsamlingen Killing the Angel in the House som gavs ut postumt. De är både korta 

essäer och tas därför upp under samma rubrik. Kärnfrågan i de båda essäerna är yrken 

för kvinnor, kvinnliga författare och kvinnors intellektuella status. I ”The Intellectual 

Status of Women” från 1920 svarar Woolf på den recension av författaren Arnold 

Bennetts publicerade essäkollektion ”Our Women : Chapters on the Sex-discord”, som 

Affable Hawk skrivit (pseudonym för Desmond MacCarthy), där han håller med om 

Bennetts argumentation att kvinnor är intellektuellt underlägsna män (Woolf 1995:19). 

Woolf påpekar i sitt svar att hade inte kvinnor varit uteslutna ur den konstnärliga sfären 

så hade kvinnor givetvis uttryckt sina förmågor (Woolf 1995:25ff). Hon påpekar vidare 

att kvinnor även så sent som på 1800-talet och även fram till år 1920 blivit förbjudna av 

sina fäder att utbilda sig, och att även om de får göra det och konsten nu ligger inom 

armslångt avstånd, så beror kvinnans möjligheter till utbildning på om det finns pengar 
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kvar efter att familjens son utbildat sig (Woolf 1995:30). Vidare ger Woolf en sylvass 

kommentar om att det är kvinnor genom historiens gång som faktiskt fött fram hela 

jordens population, och att den här arbetsbördan inte ska underskattas då det tagit 

mycket tid och kraft i anspråk (Woolf 1995:32). Även tillåtelse att skaffa sig 

erfarenheter och att uttrycka sig utan att behöva känna rädsla, samt att kvinnors 

kreativitet måste uppmuntras för att kvinnan ska kunna få skapa i total frihet precis som 

män, är viktiga aspekter för jämlikhet anser Woolf (Woolf 1995:32f). Hon avslutar med 

dessa ord: ”[...] if such opinions prevail in the future we shall remain in a condition of 

half-civilized barbarism. At least that is how I define an eternity of dominion on the one 

hand and of servility on the other. For the degradation of being a slave is only equalled 

by the degradation of being a master.” (Woolf 1995:33)

I ”Professions for Women” från 1931 går Woolf emot och kritiserar The Angel 

in the House som kvinnoideal. Woolf skriver att hon för att kunna leva på att skriva var 

tvungen att döda denna. Hon beskriver The Angel in the House så här: 

She was intensely sympathetic. She was immensely charming. 
She was utterly unselfish. She excelled in the difficult  arts of 
family life. She sacrificed herself daily. If there was chicken, she 
took the leg; if there was a draught she sat in it – in short she 
was so constituted that she never had a mind or wish of her own, 
but preferred to sympathize always with the minds and wishes of 
others. Above all – I need not say it – she was pure. Her purity 
was supposed to be her chief  beauty – her blushes,  her great 
grace (Woolf 1995:3).

Vidare skriver Woolf att husängeln fanns i vartenda viktorianskt hus, och att 

när hon själv började skriva artiklar till tidningar kände den här ängelns närvaro bakom 

sig så fort hon fattade pennan och hörde henne viska att eftersom hon recenserade en 

bok av en manlig författare måste vara sympatisk, mild och smickrande och ren och 

aldrig låta någon ana att hon hade en egen tanke (Woolf 1995:4). Dödar inte kvinnan 

husängel så tvingas hon ljuga om vad hon egentligen anser är sanningen om mänskliga 

relationer, moral och kön (Woolf 1995:4). Lyckas kvinnan döda husängeln, trots att 

detta är ett tidskrävande arbete, kan kvinnan vara sig själv. Men vad innebär det då att 

”vara sig själv”, och att vara en kvinna? För att ta reda på detta krävs att man uttrycker 

sig bland annat konstärligt (Woolf 1995:5). Woolf tar vidare upp svårigheten för en 

kvinna att kunna säga sanningen om den passion hon känner för sitt artisteri, och på 

grund av rädslan för vad män ska säga om kvinnor som säger sanningen om sin passion, 

blir kvinnan hindrad i sitt sanna uttrycksätt (Woolf 1995:7). Det finns enligt Woolf två 

utmaningar för kvinnan som varit omöjliga att klara av, men den viktigaste kampen att  
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utkämpa (Woolf 1995:8). Det första är att lyckas döda husängeln och det andra är att 

säga sanningen om sina egna upplevelser.

4 Romanerna The Voyage Out och To The Lighthouse 
The Voyage Out är Virginia Woolfs debutroman och gavs ut 1915. Precis som i följande 

romaner är inte själva handlingen det centrala, utan istället människorna och deras egna 

subjektiva medvetande - deras inre värld så som tankar och känslor. Handlingen utspelar 

sig i den första delen på fartyget Euphrosyne, som huvudkaraktären Rachel Vinraces 

pappa äger. Handlingen utspelar sig 1905 och man får följa Rachel som tillsammans 

med in far, sin moster Helen Ambrose och hennes man Ridley Ambrose är väg mot 

Santa Marina i Sydamerika. Helen lyckas övertala hennes far att hon ska få stanna på ön 

tillsammans med dem i deras hus medan fartyget åker vidare. Ytterligare karaktärer 

ombord på fartyget cirkulerar ständigt runt omkring Rachel och är det är genom Woolfs 

så karaktäristiska berättarteknik stream of consciousness de får liv och blir en del av den 

väv som Woolf väver samman för att berätta sin historia, och de är centrala för Rachels 

identitetsskapande och öde. På Santa Marina träffar de Hewett och Hirst som bor på 

hotellet i Santa Marina så som många andra personer från England som också figurerar i 

berättelsen. Efter att ha umgåtts en period friar Hewett till henne då de gör en resa 

uppför floden tillsammans med några andra personer från hotellet så som Helen, Hirst 

och makarna Thornsbury. Efter förlovningen har Rachel ambivalenta känslor inför 

äktenskapet och för sin blivande make. Några dagar sedan de kommit hem insjuknar 

Rachel i vad som tros vara malaria, och dör efter några dygn av huvudvärk, hög feber 

och hallucinationer.

To the Lighthouse publicerades 1926 och i den här romanen har Woolf helt 

utvecklat sin speciella berättarteknik stream of concisousness vilket gör att man får ta 

del av flera olika karaktärers medvetande och tankar om livet. Romanen utspelar sig 

från 1910 till 1920, och är uppdelad i tre delar där man i första delen får man följa 

makarna Ramsay och deras barn vid deras sommarställe på ön Isle of Skye. Med dem 

som gäster är Lily Briscoe, Charles Tansley och Mr Banks. Precis som i The Voyage out  

finns här en mycket enkel handling – en pojkes önskan och förhoppning om en utflykt 

till fyren som på grund av faderns maktkamp och auktoritet inte blir av förrän många år 

senare när Mrs Ramsay är död. Men liksom The Voyage Out har romanen en 

underförstådd mening och Woolf arbetar med både metaforer och symbolism i sitt 

skrivande. I centrum för historien är Mr Ramsay som är universitetsprofessor och 
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författare till flera böcker och hans fru Mrs Ramsay som är hemmafru och tar hand om 

deras åtta barn. Lily Briscoe är en vän till familjen, hon är ogift och hennes passion är 

att måla, och i första delen av romanen håller hon på att måla av Mrs Ramsay när hon 

sitter på verandan och läser för sonen James. I första delen beskrivs även andra 

vardagssysslor som familjen och deras gäster sysslar med, de promenerar, samtalar, äter 

och läser. Samtidigt som de här simpla handlingarna äger rum så händer dock mycket i 

individernas medvetande och man får följa strömmar av tankar, känslor och iakttagelser 

om både andra människor och deras handlingar, saker och ting och om naturen. Det är 

en mängd med intryck som man som läsare matas med, och det känns som om man 

kryper innanför skinnet på personerna och får ta del av hela deras värld.  I romanens 

mittdel dör Mrs Ramsay oväntat, och i den sista delen som utspelar sig flera år senare 

blir så utflykten till fyren till slut av.

5 Analys 
I analysdelen kommer jag systematiskt att gå igenom de kvinnliga karaktärerna i de två 

romanerna, för att försöka hitta attribut som stämmer in på The Angel in the House och 

dess motsats. Jag går igenom romanerna för sig, och börjar att analysera först 

karaktärerna som stämmer överens med mannens idealkvinna för att sedan analysera 

dess motsats. Jag försöker se exakt vilka specifika egenskaper som kan kopplas samman 

med den roll som patriarkatet har tilldelat henne, eller om hon går emot denna. Jag tittar  

även på om och i sådana fall hur karaktären ändras genom romanen, om man kan se 

några speciella mönster i de kvinnliga karaktärerna och i själva berättelserna, för att 

hitta eventuella likheter och skillnader i de båda romanerna. Som verktyg i min analys 

använder jag mig av de tidigare nämnda feministiska teorierna och Virginia Woolfs egna 

politiska essäer. 

5.1 Kvinnan som The Angel in the House i The Voyage Out

5.1.2 Rachel Vinrace
I början av romanen The Voyage Out är Rachel en ung kvinna utan någon som helst 

erfarenhet av livet utanför hemmet och det här avspeglas i hennes beteende som är 

normen för hur en ung kvinna ska agera och vara. Hon är den duktiga och försynta 

dottern, som är trevlig mot medpassagerarna och håller med dem i sina åsikter utan att 

säga emot eller säga sin mening. Eftersom hennes far anser att det är hennes plikt att 

underhålla sin farbror och farbrorns fru, Mr och Mrs Ambrose som också ska åka med 
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fartyget, då han själv kommer att ha fullt upp med arbete, gör hon också det (Woolf 

2003:10). Hon rodnar ofta när hon pratar med män och utåt sett är hon mycket tillgiven 

dem, medan hon inåt ofta tänker att att de är uppblåsta trångsynta dumbommar. Mr 

Vinrace beskrivs som en man som älskar sina affärer och bygger sitt imperium, (Woolf 

2003:23) och som en kraftigt auktoritär; kraftigt byggd och med en dånande röst (Woolf 

2003:16). Han vill att Rachel ska vara till nytta för honom i hemmet vid bjudningar då 

han ämnar bli politiker (Woolf 2003:85). I sitt sätt gentemot fadern är Rachel precis så 

som han förväntar sig, timid, skygg nästan. Endast en blick av honom kan göra att hon 

kryper in i sitt skal och hon lyder ofta hans tyranniska blick och mumlar något ohörbart 

(Woolf 2003:16). Han talar ofta till henne genom att ge eftertryck åt orden, (Woolf 

2003:25) som för att visa sin makt. Rachels relation till sin far kan beskrivas som 

motstridig, även om hon ibland skulle vilja göra uppror är det inget hon skulle göra då 

hon ser upp till honom för mycket och aldrig skulle gå emot hans vilja eller på annat sätt 

såra honom, utan hon behagar honom alltid: ”Rachel laughed, too, as indeed she had 

laughed ever since she could remember, without thinking it funny, but because she 

admired her father” (Woolf 2003:25). Det här är precis vad de Beauvoir och Gilbert och 

Gubar menar med kvinnan som underlägsen mannen i och med att hon intar rollen som 

mannens idealkvinna. Ständigt agerar hon så som hon förväntas, och uttrycker verbalt 

vad mannen vill höra för att växa ytterligare i sina egna ögon. Rachels självkänsla är låg 

och även om hon är på väg att skapa sig sin egen identitet genom att förverkliga sig 

själv genom att spela piano, som är hennes stora passion i livet, så misslyckas detta då 

hon inte står upp för sig själv utan istället faller för patriarkatets bild av att kreativitet är  

något manligt som inte är passande för en ung dam. Den underliggande rädslan och 

dåliga självkänslan klyver hennes identitet, men den upproriska delen ligger hela tiden 

under ytan och pyr.

Det hon innerst inne känner och tycker är dock inte det som orden ger uttryck 

för, ord som visar på självständighet och styrka kommer ut som stamningar och 

osäkerhet: ”I'm going out to t-t-triumph in the wind”(Woolf 2003:19), ”I can be m-m-

myself […] in spite of you […] and Father, and my Aunts, in spite of of these?” (Woolf 

2003:83). Rachel beskrivs som intressant, men aldrig vacker, vilket skiljer sig från 

mannens idealkvinna. Hennes lidelsefulla intresse för musik och viljan att ägna sig åt 

detta skiljer sig från den typiska idealkvinnans vilja att endast existera för mannen. 

Resan ut från hemmet och interaktionen med de andra människorna på fartyget kommer 

dock att förändra Rachel, och de karaktärer som sätter stort avtryck och en ambivalens 
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hos henne är makarna Dalloway som stiger på fartyget efter de andra när de gör ett kort 

stopp i Lissabon. Mötet med Clarissa och Richard Dalloway kommer att förändra 

Rachel för alltid då det innebär ett första möte med äktenskapet, och till att börja med 

känner hon avund gentemot Mrs Dalloway och allt hon har. Samtalet med Clarissa där 

hon hävdar att hennes man är orsaken till henne lycka, spär på Rachels fantasidrömmar 

om äktenskapet,(Woolf 2003:58) och hon blir förälskad i tanken på att ha ett liv som 

Clarissa, hon vill bli henne (Woolf 2003:58). De här ambivalenta känslorna inför 

äktenskapet ger Rachel uttryck för i en diskussion med Richard, där Rachel kritiserar att 

kvinnans enda roll är att få mannen att fungera i samhället, och när hon sedan blir änka 

finns ingen som helst roll åt henne längre (Woolf 2003:63). Man anar här Rachels 

tankar om kvinnans emancipation. Förälskelsen i Richard Dalloway och i Clarrissas liv 

som dennes fru, övergår sedan till känslor av avsky och hat när hon börjar inse 

sanningen om män, och hon utbrister att hon hatar män och aldrig någonsin ska gifta sig 

(Woolf 2003:81). Mötet med Dalloways har kommit att förändra Rachel: ”By this new 

light she saw her life for the first time a creeping hedged-in thing, driven cautiosly 

between high walls, here turned aside, there plunged in darkness, made dull and 

crippled forever – her life that was the only chance she had – a thousands words and 

actions became plain to her”(Woolf 2003:81). Trots det här uppvaknandet fortsätter hon 

att hysa ambivalenta känslor inför män och äktenskapet, vilket märks när hon bor med 

Helen och sin farbror i ett hus på ön Santa Marina, utan sin far. Här blir hon mer 

självsäker, och otvetydig i sitt sätt; (Woolf 2003:97) hon läser pjäser av Henrik Ibsen 

och börjar fundera på existentiella frågor om livet och sanningen om det, (Woolf 

2003:123) och man ser hur karaktären Rachel har en tendens att luta mot det som de 

Beauvoir menar är insikten om att varje individ är fri att skapa sitt eget liv och öde, och 

det sker en viktig förändring i henne (Woolf 2003:124). När tre månader har gått träffar 

hon Hewet, vilket leder till att den självsäkerhet hon haft innan rubbas, och hon blir 

återigen osäker, även om hon uttrycker negativa känslor om äktenskapet (Woolf 

2003:141). När Hewets bästa vän Hirst uttrycker sitt förakt kvinnor blir Rachel än mer 

osäker på sig själv, och även om hon blir rasande av hans kommentar så är det inget hon 

visar honom. Istället söker hon en flykt genom att titta ut på träden och drömmar sig 

bort att hon befinner sig långt bort från civilisationen, där endast kvinnor finns (Woolf 

2003:156). Rachel skapar, som de Beauvoir menar, en sorts exil med naturen som hjälp 

och skapar även ett eget inre liv, där de sanna önskningarna avslöjas. Av Hirst får hon 

låna boken The History of the Roman Empire av Gibbon, (efter att Helen bett honom om 
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hjälp att utbilda henne). Det är en bok om mäns erövringar i världen och deras 

överlägsenhet, ett sätt för att tämja Rachel ytterligare så att hon ska finna sin plats som 

patriarkatet ordnat för henne. Hon går ut i naturen för att läsa, men tycker att boken är 

förfärligt tråkig, och läser endast en sida. Istället ger naturen henne en känsla av frihet, 

och att all kunskap hon vill ha kan bli hennes (Woolf 2003:175). Det är som att naturen 

blir ett sätt för Rachel att finna sin egen sanning och för att hitta kraft att sätta sig emot 

patriarkatets förtryck, och hon vänder hemåt som ”a soldier prepared for battle” (Woolf 

2003:177). Även i en annan sekvens finner hon istället för att läsa mening med livet när 

hon vandrar i naturen där hon känner en frihetskänsla: ”The water was very calm […] 

So it had been the birth of the word, and so it had remained ever since. Probably no 

human being had ever broken that water with boat or with body. Obeying some impulse, 

she determined to mar that eternity of peace, and threw the largest pebble she could 

find”. (Woolf 2003:214)

Men trots den återfunna styrkan, lyckas ambivalensen och osäkerheten komma 

tillbaka och till slut vinner den falska tanken på att äktenskapet är något hon längtar 

efter och åtrår. Men när den kommande förlovningen är ett faktum kan Hewet visa sitt 

rätta jag som översittare och förtryckare och kan redan ta makt över Rachels kön (Woolf 

2003:304). När Rachel inser att hon är fast och att hon inte kommer att komma ur 

fällan, att aldrig få vara fri som vinden och havet - det om hon älskade med sitt forna liv,

(Woolf 2003:222) och som hon nu inser att Hewet aldrig kommer att ge henne gör 

henne deprimerad och passiv, vilket hon istället misstar för att vara känslor av att vara 

förälskad. Hewet är ”gudalik” och ”centret för allt ljus” (Woolf 2003:233). Den 

stundande förlovningen har alltså påbörjat det som de Beauvoir menar är 

hjärntvättningen av att mannen är någon om hon avgudar. Äktenskapet börjar ses som 

det enda alternativet till överlevnad, då hennes passion för musik förlöjligas av Hewett 

och aldrig kommer att bli ett alternativ för Rachel att tjäna pengar på. Då Rachel inte  

helt resignerat gör det dock även henne deprimerad då hon inser att hennes frihet är i 

fara: ”Her mind was as the landscape outside when dark beneath cloud and straitly 

lashed by wind and hail. Again she would sit passive in her chair exposed to pain […] 

they had a significance like that which she had seen in the tree: the nights were black 

bars separating her from the days; she would have liked to run all the days into one long 

continuity of sensation” (Woolf 2003:232). Naturen blir till en metafor för Rachels inre 

och den förändring som sakta håller på att ske, och med den startar snart febern och 

hallucinationerna. Genom dessa så glömmer hon det som hänt i och med den planerade 
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förlovningen och träder in i sitt egna inre liv igen: ”The recollection of what she had 

felt, or of what she had been doing and thinking three days before, had faded entirely. 

On the other hand, every object in the room, and the bed itself, and her own body with 

its various limbs and their different sensations were more and more important each day” 

(Woolf 2003:343). Så småningom leder sjukdomen till hennes död, den sista vägen ut 

från fångenskap och en väg till frihet. I sin sjukdom är hon helt oförmögen att 

kommunicera med omvärlden, och är helt isolerad med enbart sin kropp, men 

sjukdomen skänker ett sorts äventyr som hon annars inte fått uppleva, och som en 

metafor för hennes frihet blir orden:”While the tormentors thought that she was dead, 

she was not dead, but curled up at the bottom of the sea” (Woolf 2003: 354). Rachel 

lyckas inte med att döda ängeln och skapa sin egen identitet, hon klarar inte av det som 

Woolf menar är den viktigaste aspekten av att skapa sig själv; det vill säga att fortsätta 

att uttrycka sig genom sin musik trots patriarkatets nedvärdering. Men slutet indikerar 

ändå på att Rachel genom döden vinner mot sina plågoandar och skapar sin egen frihet.

Ännu en metafor för kvinnans frigörelse från äktenskapet genom sjukdom och 

död är när en nattfjäril irrar runt bland lamporna efter att Rachel dött. Det är en enorm 

storm på väg in och någon uttrycker att det vore barmhärtigare att döda fjärilen än att 

låta den plågas, (Woolf 2003:385) men ingen av kvinnorna gör något, de är passiva. Det 

här kan ses som en metafor för att döden är barmhärtigare för kvinnan än äktenskapet 

och den plåga och underkastelse som detta innebär. 

5.1.3 Clarissa Dalloway 
Clarissa Dalloway är den typiska husängeln; hon är enastående vacker, hon beskrivs 

som ett mästerverk målat av konstnären Reynolds från 1700-talet, (Woolf 2003:43) är 

osjälvisk och har i stort inga egna tankar utan är sin makes nickdocka. Hon är alltid artig 

och engagerad i männen i samtal med dessa. Mr Dalloway är politiker och den som 

försörjer familjen och  anser att kvinnor inte kan något om politik och inte bör blanda 

sig i detta; han tillåter inte sin fru att tala om politik utan vill komma hem till en fru som 

inte har varit i den offentliga miljön för att kunna vila ut och ge honom mod att fortsätta 

(Woolf 2003:63). Det här stämmer överens med de Beauvoirs tankar om kvinnan som 

totalt ofri, då hon på grund av sitt beroende av mannens pengar följer honom dit han 

vill. Clarissa finner sig i sin plats som hon har tilldelats genom äktenskapet, då det är 

genom barnen och hemmet hennes liv får mening. Hon har i sitt tankesätt ingen egen 

åsikt utan har blivit indoktrinerad av mannens idéer vilket återspeglas i hennes åsikt att 

hon är mot rösträtt för kvinnor och att hon må vara död och begraven om en kvinna får 
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rösträtt (Woolf 2003:40). I karaktären Clarissa är den kvinnliga karaktär som man hittar 

mest av det som Woolf menar med mannens hjärntvättning; då maken har all makt 

genom att han tjänar alla pengar och är den som beskyddar henne överger hon inte bara 

sitt egenvärde utan även sina egna tankar och känslor. 

Angående äktenskapet tycker hon att det är det bästa som hänt henne och att 

man ”ska” gifta sig, och att man inte ska arbeta med musik eller konst professionellt 

(Woolf 2003:44). Men trots att Clarissa har resignerat inför mannen och äktenskapet, 

kan man ana att hon drömmer om något annat och att hon hyser tankar om kvinnans 

emancipation. Det här kan man tolka genom hennes val av litteratur, och genom att hon 

utan att visa det utåt ser upp till och avundas Rachel hennes liv. Hon läser böcker av 

Jane Austen och menar att hon är den bästa författaren då hon på riktigt kan beskriva en 

kvinnas erfarenheter, och inte försöker skriva som en man (Woolf 2003:59).  Clarissas 

intresse av Rachel kan tolkas som ett avund mot den kvinna som är fri och självständig 

och inte ännu har ingått äktenskap och därmed inte är fast i patriarkatets bojor. Men det 

finns en underliggande ambivalens även hos Clarissa, för äktenskapet är det som har 

gjort att hon ändå kan finna en sorts mening med sitt liv - hon är viktig och det är på 

grund av äktenskapet som hon lever och inte är död: ”I always think it's living, not 

dying, that counts” (Woolf 2003:56). Inför Rachel får hon det att låta som att 

äktenskapet är det som räddat henne, att hennes make gett henne allt hon ville ha i livet 

och hon undrar vad hon gjort för att förtjäna att vara så lycklig (Woolf 2003:58f). Den 

här spelade lyckan, som de Beauvoir menar är kvinnans bojor och förhinder till att bli 

fri, är det om får Rachel att falskt se äktenskapet som något åtråvärt. Richard Dalloway 

uttrycker att det är hustruns förtjänst att han uppnått det han vill i livet: ” I am thankful 

to say that in great measures I have, due to the fact that I have been able to come home 

to my wife in the evening to find that she has spent her day in […] play with the 

children, domestic duties – what you will; her illusions have not been destroyed. She 

gives me the courage to go on. The strain of public life is very great”. Så Clarissas 

uppoffrar ett eget liv utanför hemmets väggar för att mannen ska kunna komma hem 

och få sitt ego putsat och för att få kraft att fortsätta vara framgångsrik i det sociala och i 

arbetslivet. I utbyte får hon ett mänskligt värde, och en så kallad mening med sitt liv. 

5.1.4 Helen Ambrose
Helen Ambrose som är Rachels farbrors fru har även hon vissa typiska drag för 

husängeln. Hon är hemmafru och har tagit hand om barnen medan hennes make arbetar 

med att översätta verk till grekiska. Det är han, maken, som genom sitt arbete kan 
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försörja familjen; genom att vara den som tjänar pengar är han den som tar hand om 

henne ekonomiskt och beskyddat henne från omvärlden, precis som de Beauvoir menar 

med att äktenskapet är en förutsättning för mannens förverkligande och kvinnans sätt att 

överleva. Helen älskar att prata om sina barn och säger sig ha dåligt samvete för att ha 

rest så långt ifrån dem, och hon uttrycker ilska gentemot mannen som kör dem i 

motorbåt till fartyget eftersom det är han som är skyldig till att hon kommer längre och 

längre bort från dem (Woolf 2003:9). I närheten av män är Helen älskvärd och trevlig, 

svarar på ett sådant sätt så att mannen inte kan bli sårad och hon förskönar ofta 

sanningen. Precis som andra kvinnor i sällskap med män förväntas hon inte heller ta till 

orda eller ha en egen åsikt, utan istället ha åsikter som männen. Hon har istället ett eget 

inre liv där hon ger uttryck för dessa tankar, precis som de Beauvoir hävdar att kvinnor i 

äktenskapet skapar åt sig själv när de blir undertryckta :”Each of the ladies, being after 

the fashion of their sex, highly trained in promoting men's talk, without listening to it, 

could think about the education of children, about the use of fog sirens in an opera – 

without betraying herself.”(Woolf 2003:13)

Men Helen skildras även som viljestark och som en ”women of action” (Woolf 

2003:19). Då Rachel har mist sin egen mamma i unga år tar Helen på sig modersrollen 

och är väldigt angelägen om att Rachel ska anförtro sig åt henne och lyssna på hennes 

”goda” råd, ofta om äktenskap och om hur en kvinna ska bete sig bland män: ”The 

question is, who should one educate them. The present method seems to med 

abominable. This girl […] had never heard that men desired women […] did not know 

how children were born. Her ignorance upon other matters as important” (Woolf 

2003:96). Helens enträgna vilja att Rachel ska bli upplyst kan kopplas ihop med vad de 

Beauvoir säger om unga kvinnor och äktenskapet – om de blir kvar utanför blir de 

automatiskt utstötta, det är den enda chansen för för henne att bli integrerad i samhället.  

Helen anser även att Rachel saknar en värdinnas egenskaper, (Woolf 2003:13) och vill 

lära Rachel att bli en ”förnuftig människa” och bli förtrogen med henne (Woolf 

2003:85) då hon menar att de är bundna till varandra genom sitt kön. Men ungefär 

samtidigt som Rachels förändring börjar även Helen förändras, även om hon från början 

haft ett frö av egentänkande, styrka och vilja till oberoende i sig så har hon så att säga 

genom äktenskapet redan resignerat inför patriarkatet. Men hon kan inte undgå att 

fundera över sitt eget liv när hon ser Rachels självständighet och styrka under de tre 

månader som de vistas tillsammans i huset innan mötet med Hewet och Hirst. Visst är 

hon lycklig på grund av barnen och äktenskapet, men egentligen vet hon inte varför hon 

21



är lycklig och hon känner sig plötsligt deprimerad. I sitt förhållande till den unge 

mannen Hirst är hon precis så som hon förväntas vara, och Hirst som är kvinnofientlig 

och ser ner på kvinnor och tycker att de är ”idioter”, ”trögtänkta” (Woolf 2003:107) 

fullkomligt avgudar henne då hon är urtypen för idealkvinnan. Hon är vacker och håller 

ständigt med honom i det han säger, även om hon egentligen inte håller med. Hon ger 

honom självförtroende och självkänsla och uppmuntrar honom alltid att prata på om sig 

själv och det akademiska livet, vilket i själva verket tråkar ut henne något vansinnigt 

och hon anser att han är irriterande och en översittare, men det är inget hon visar utåt.

5.2 Kvinnan som motsatsen till The Angel in the House i The Voyage 
Out 

5.2.1 Evelyn Murgatroyd 

Om man ser Clarissa Dalloway och Helen Ambrose som den typiska Angel in the 

House, så är Evelyn Murgatroyd deras motsats. Även om hon, liksom Rachel, uttrycker 

en ambivalens inför att gifta sig och velar mellan männen som friat till henne på 

hotellet, så finns hos henne en stark åsikt att äktenskapet inte är något för henne. Hon är 

kräsen och då alla män är så ”små”, anser hon att hon klarar sig lika bra utan dem:”I 

suppose I'm too fastidious. All my life I've wanted somebody to look up to, somebody 

great and big and splendid. Most men are so small” (Woolf 2003:194). Hon hävdar även 

att bara för att man bryr sig om människor (män) så behöver man inte gifta sig med de 

(Woolf 2003:194). Evelyn har även en stark åsikt om att det är viktigt för henne att få 

åka ut på äventyr i världen och att vara fri. Evelyn är en självsäker kvinna som inte bryr 

sig om vad andra tycker och ofta beordrar vad andra förväntas göra, bland annat får hon 

Hirst att göra henne sällskap på expeditionen ridandes på en åsna bredvid henne,(Woolf 

2003:194) och hon vägrar att bli tilltalad med annat än sitt förnamn. Även om hon har 

blivit erbjuden äktenskap av många män så har hon alltid tackat nej. Hon vill inte heller 

kalla livet som kvinna för ett liv, utan hänvisar istället till att det är en fight och en 

revolution,(Woolf 2003:130) och menar att livet som kvinna är väldigt lamt (Woolf 

2003:138). Vidare säger hon att även att hon skulle göra allt för att få leva om sitt liv 

som man; att få erövra land och göra dem utmärkta, men hon antyder att det är kvinnor 

om behövs för att göra dessa territorium utmärkta. Men det är inte att erövra land i sig 

som är det viktiga, utan idén att en kvinna skulle kunna göra det (Woolf 2003:138). Hon 

tvekar inte heller att snäsa av en man och säga vad hon tycker och hon uttalar ofta ett 

hat mot män:”I've never met a man that was fit to compare with a woman! […] they've 
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no dignity, they've no courage, they've nothing but their beasty passions and their brute 

strenght” (Woolf 2003:257) och hävdar vidare att de bästa männen är de som är lika 

kvinnor (Woolf 2003:257). Hon intresserar sig för politik och är för kvinnors rösträtt 

och hatar när män bara tar henne för en ung vacker kvinna, och drömmer om att få 

bevisa motsatsen och att få utföra saker: ”I'd have liked to be one of those colonists, to 

cut down trees and make laws and all that, instead of fooling about with all these people 

who think one's just a pretty young lady. Though I'm not. I really might do something” 

(Woolf 2003:194). Det hon vill göra är att få en vän att diskutera samhällsfrågor och 

politik med, och hävdar gång på gång att hon inte är ute efter att flirta med män vilket 

alla tycks tro, utan att faktiskt diskutera med dem som en jämlik människa utan att bli  

daltad med och nedtystad.  

I Rachel ser Evelyn en likhet med sig själv, och försöker att vinna hennes 

vänskap och få henne att bli intresserad för samhällsfrågor och kampen för kvinnors 

rättigheter, som hon själv brinner för. Hon försöker berätta om en en stark kvinna som 

hon ser upp till som har startat ett hem för utsatta kvinnor och säger att hon också ämnar 

att göra något och att Rachel måste komma med. Hon är medlem i en klubb som träffas 

en gång i veckan, där hennes förhoppning är att de ska gå från att tala om konst till att 

tala om livet och om kvinnors frigörelse och starta en förening (Woolf 2003:258), en 

klubb för att verkligen göra politiska saker, istället för att endast prata om dem (Woolf 

2003:335), då hon är ”trött på att spela”. När hon får reda på att Rachel ska förlova sig 

med Hewet blir hon besviken men inte förvånad och hon gör iakttagelsen att Rachel inte 

längre är en egen person utan att hon nu sitter ihop med Hewet. Hon tänker att på grund 

av honom har hon nekat hela livet självt och känner en sorg för henne. Evelyn anser att 

verkligheten inte består av ett hushåll med kök och en barnkammare, utan riktiga 

verkliga händelser där utanför så som krigen, idéerna; det som hände där ute i den stora 

världen – och det som hände var helt oberoende av dessa kvinnor som snart blir 

förpassade till hemmet. Evelyn är en kvinna som vet att det måste finnas mer än endast 

äktenskapet för en kvinna, och hon anser att man måste kunna känna mer än en gift 

kvinna någonsin kommer att göra (Woolf 2003:334).

5.3 Kvinnan som The Angel in the House i To the Lighthouse 

5.3.1 Mrs Ramsay 
Karaktären Mrs Ramsay är en uttalad husängel där alla attribut finns med som både 

Woolf, Gilbert och Gubar nämner. Hon är enastående vacker, vänlig, artig, osjälvisk, 
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sympatisk, harmonisk, god, en fantastisk värdinna och moder och framförallt maka. 

Hon är renheten själv med andra ord. Men inför sin make är hon underlägsen, ovärdig 

och hennes ord räknas inte utan tas för löjliga och mindre trovärdiga, men trots hans 

översitteri och hennes känslor av ilska gentemot honom avspeglas inte detta i hennes 

röst som alltid är full av harmoni, glädje och lycksalighet:”she spoke with heavenly 

bliss”, (Woolf 2000b:7)”compassionately” and ”smoothing” (Woolf 2000b:19). Genom 

att skapa en harmonisk värld där hon är passiv skapar hon även en illusion om lycka och 

hennes godhet avspeglas i den osjälviskhet hon innehar. Hon tänker alltid på barnen och 

vad som är bäst för dem, och hon stickar på en strumpa som fyrvaktarens pojke med 

tuberkuloshöft ska få för att hon tycker synd om dem, (Woolf 2000b:8) och besöker en 

fattig änka inne i byn (Woolf 2000b:13). Fastän de har pigor som hjälp i sommarhuset är 

Mrs Ramsay alltid med och iakttar momenten för att få allt så perfekt som möjligt:” 

Scoldning and demonstrating (how to make a bed, how to open a  window, with hands 

that chut and spread like a Frenchwoman's […] (Woolf 2000b:33). Sommarhuset är ofta 

besökt av många vänner och bekanta som hon bjudit dit, och som den perfekta 

värdinnan klarar hon inte av att vara otrevlig eller ociviliserad mot någon av sina gäster, 

och skulle aldrig avvisa någon om hon så måste inhysa dem inne i byn. Speciellt klarar 

hon inte av att vara ohövlig mot unga män då hon anser att det är hennes plikt att ha 

dem under sitt beskydd, (Woolf 2000b:10) och de kommer till henne på ett naturligt 

sätt: ”They came to her, naturally, since she was a woman, all day long with this and 

that; the children where growing up; she often felt she was nothing but a sponge sopped 

full of human emotions” (Woolf 2000b:37). Mrs Ramsays behov av att vara männens 

beskyddare kan förklaras med att hon genom detta spelar en viktig roll och därför blir 

behövd. Hennes skönhet får alltid männen att få förtroende för henne och den hjälper 

henne att få en god relation med dem. Just hennes skönhet är något som ständigt 

återkommer i romanen. Hon har svårt att ta till sig att hon börjar bli gammal och inte 

längre är fullt så vacker som när hon var ung, och den här kroppsliga identifikationen 

som hon vägrar släppa är det som de Beauvoir menar är grunden till varför hon inte kan 

skapa sin egen emancipation. Hon ser upp till män för att de kan göra allt det som hon 

själv inte kan göra; för att det är de som sköter stadsfinanserna och sluter fördrag 

(Woolf 2000b:10).

Hon ser sin roll som maka och mor som en plikt och uppgift, och även om hon 

tycker att hon skulle kunna gjort saker och ting bättre så skulle hon aldrig ångra sina 

beslut. Hon är mor till åtta barn, och det här får henne att känna existensberättigande, då 
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hon genom barnen och varje graviditet känner sig behövd och oersättlig. Även om hon 

genom att vara instängt i hemmet slipper oroa sig för livets orosmoment, (Woolf 

2000b:66) så känner hon sig endast lycklig när hon håller en baby i sina armar, och hon 

vill alltid ha det så (Woolf 2000b:65). I den unge mannen Tansley finner Mrs Ramsay 

en beundrare, och hon är alltid ypperligt artig och får honom att känna sig smickrad och 

tillfreds av hennes intresse för honom och hans liv och då hon hedrar mannens intellekt 

och hennes ord får honom att känna sig kapabel till att uträtta allt han vill (Woolf 

2000b:14f). Mrs Ramsays främsta uppgift i livet är att alltid att få mannen att känna sig 

behövd, älskad och stödd i livets alla svårigheter, även om det innebär att hon måste 

ljuga och tala osanning. Det här märks tydligt i relationen med maken som ständigt 

söker tröst, råd och sympati från henne och han behöver bekräftelse för att han inte är 

misslyckad. Han vill bli övertygad om sitt geni, och den här rollen sköter Mrs Ramsay 

utomordentligt, utan att röja minsta spår av de riktiga känslorna hon har av att han är 

som ett stort imbecillt barn:

”Mr Ramsay repeated, never taking his eyes from her face that he was a failure. She 

blew the words back at him. Charles Tansley...she said. But he must have more than 

that. It was sympathy he wanted, to be assured of his genius, first of all, and then to be 

taken within the circle of life, warmed and soothed, to have his sences restored to him 

[...]” (Woolf 2000b:43)

Genom upprepande lovord, uppmuntringar och tröst ger Mr Ramsay allt av sig själv så 

att det endast återstår ett tomt skal av henne själv:

”[...] she assured him, by her laugh, her poise, her competence (as a nurse carrying a 

light across a dark room assures a fractious child), that it was real […]. If he but implicit 

faith in her, nothing should hurt him […] for not a second should he find himself 

without her. So boasting of her capacity to sorround and protect, there was scarcely a 

shell of herself left for her to know herself by.”(Woolf 2003:43f)

När maken fått vad han vill ha; ny energi att ta sig an livet, lämnar han henne där, 

utpumpad men ändå som i exats, för i det ögonblicket har hon ”skapats”: ”Filled with 

her words, like a child who drops off satisfied, at last, looking at her with humble 

gratitude, restored, renewed, that he would take a turn [...]. He went.”(Woolf 2000b:44) 

Men det är inte bara med uppmuntrande ord och tröst hon får honom att känna sig 

självsäker och lugn; genom att vara så älskvärd och änglalik som möjligt skapar hon ett 

varmt skimmer i hela huset för att få honom att trivas och samla ny kraft (Woolf 

2000b:44). Precis som Woolf skriver i ”A Room of One's Own så behöver mannen 
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kvinnan för att känna sig överlägsen, hon är den som kan övertala honom om hans 

storhet och hur viktig han är för världen. Hemmet är den plats som hon har gjort åt 

honom för att han ska kunna samla nya energi och kraft för att återigen ge sig ut i 

världen. 

Mrs Ramsay låter heller aldrig någon ana att hon har en egen tanke, hon delar 

inte med sig av sitt  innersta för vare sig maken eller barnen (Woolf 2000b:66). Hon 

innehar inte längre ett eget subjekt, hon har fråntagits en egen identitet då detta har lagts  

på henne av maken. Hennes tankar om maken, barnen, sina gäster och huset låter hon 

ingen få veta sanningen om. Men för att överleva har hon skapat sitt eget inre liv som 

hon varken vill, eller kan, låta någon komma åt. Den här sfären kan hon endast gå in i 

när barnen gått till sängs och hon sitter ensam, och det är där hon blir fri och kan 

utforska världen: ”For now she need not think about anybody. She could be herself […] 

invisible to others. […] and this self having shed its attachments  was free for the 

strangest adventures. […] the range of experience seemed limitless. […] There were all 

the places she had not seen. […] This core of darkness could go anywhere, for no one 

saw it.” (Woolf 2000b:69) Clarissa söker även exil i naturen och i träden, blommorna 

och i vattenströmmarna finner hon sin frihetskänsla, men bara när hon är ensam och 

bara för en liten stund (Woolf 2000b:70). Mrs Ramsay har för länge sedan resignerat 

och har ingen chans att avslöja sina sanna drömmar och leva ett liv i frihet. Då hon har 

tryckt undan sina sanna känslor så länge är hennes enda chans till frigörelse att dö. 

Döden symboliserar Clarissas frihet från det äktenskapliga förtrycket genom att 

utflykten till slut blir av, genom sin död löste hon till slut upp de patriarkala bojorna.

5.4 Kvinnan som motsatsen till The Angel in the House i To the 
Lighthouse 

5.4.1 Lily Briscoe
I början av romanen finns även en ambivalens hos karaktären Lily. Inför Mr Ramsay 

känner hon vördnad och avsky på en och samma gång. I samtal med Mr Banks ger hon 

inte uttryck för de tankar hon egentligen har om Mr Ramsay, utan påpekar istället att 

hans arbete är viktigt och att han faktiskt älskar sina barn. I tankarna formuleras istället 

ord om honom som ”petty”, ”selfish”, ”vain”, ”egoistical”, ”spoilt”, ”tyrant” och att han 

”wears Mrs Ramsay to death” (Woolf 2000b:29). Även om hon säger till Mr Banks att 

Mr Ramsay inte är någon hycklare, utan ”the most sincere of men, the truest, the best” 

(Woolf 2000b:52) så är det något hon säger på grund av rädsla. Men istället, när hon 

medvetet tittar ner för att kunna hålla sig stadig när han närmar sig, tänker hon att han är 
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”absorbe with himself, he is tyrannical, he is unjust” (Woolf 2000b:52). Lily bär 

ständigt en rädsla inom sig att bli dömd av honom och att hennes tavla ska få kritik, 

vilket gör att hon är skräckslagen inför att möta hans blick. Den vördnad hon emellanåt 

trots allt känner inför Mr Ramsay kan förklaras med att hon trots de negativa känslorna 

inför honom, har fått en falsk bild av hans äktenskap med Mrs Ramsay. Hon har fått en 

illusorisk bild av att Mrs Ramsays omåttliga harmoni och stoiska lugn i Mr Ramsays 

sällskap är ett bedyrande att deras äktenskap är lyckligt, medan det i själva verket 

bakom fasaden handlar om undertryckta känslor och underkastelse. I illusionen om det 

lyckliga äktenskapet ser Lily det som att tavlan hon håller på att måla är misslyckad och 

dålig, och att hon borde gjort den annorlunda. Hon känner sig själv misslyckad då ingen 

någonsin kommer att få se tavlan ändå och hör hela tiden inom sig hur männen säger åt 

henne att en kvinna inte kan måla (Woolf 2000b:54).

Men trots patriarkatets förlöjligande och nedtryckande ord som beror på deras 

rädsla att hon ska bli motsatsen till patriarkatets kvinnoideal, samt Mrs Ramsays 

enträgna förmaningar om att Lily måste gifta sig och att hon går miste om det bästa i 

livet annars, är det tack vare tanken på tavlan hon målar som får henne att samla mod 

och stå emot de universella lagarna, för innerst inne vet hon att äktenskapet inte är något 

för henne och att hon vill vara och förbli sig själv: ”Oh but, Lily would say, there 

was[…] her painting. […] gathering a desperate courage she would urge her own 

exemption from the universal law; plead for it; she liked to be alone; she liked to be 

herself; she was not made for that […] (Woolf 2000b:56). Lily finner i tavlan och i sin 

vision en styrka i sig själv, hon hittar i den sin verkliga kärna; och i den sanningen om 

att hon inte är gjord för äktenskapet. Hon ser i den sanningen om äktenskapets bojor och 

i och med detta börjar hon ifrågasätta vad som egentligen finns bakom Mrs Ramsays 

yttre, det som hon i och med illusionen kom att bli förälskad i och förförd av. Hon 

frågar sig om Mrs Ramsay innehar kunskap och vishet, eller om skönheten i själva 

verket är en perception av sanningen därför har en vilseledande effekt (Woolf 

2000b:57). Men i skapelsen av tavlan skapar hon inte bara sig själv utan även ett annat 

öde för Mrs Ramsay och kvinnan som kön, som har blivit reducerad till en skugga, och 

genom detta ger hon dem aktning och vördnad (Woolf 2000b:59).

Men Lily kan endast se sin vision med penseln i sin hand, det är endast då hon 

kan släppa sin förväntade roll som kvinna, (Woolf 2000b:60) och endast då kan hon 

skapa sitt eget subjekt och berätta sin sanning, precis som Moi menar. Lily skapar, med 

viss svårighet och med vissa tvivel, sin egen frihet och sitt eget öde då hon lyckas stå 
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emot förväntningarna på giftermål med Mr Banks, men även stå emot den krävande och 

sympatitörstande Mr Ramsay som är en symbol för hela patriarkatet. Genom att 

medvetet inte svara på Mr Ramsays krav och genom att inte låta sig påverkas av hans 

sätt och tankar om henne, som på ett tydligt sätt visar att han förväntar sig att hon ska ge 

efter och ge honom det han vill ha, blir hon motsatsen till The Angel in the House, 

”monstret” som genom eget initiativ skapar sig sin egen berättelse och sin egen 

frigörelse: ”A woman, she had provoked this horror; a woman, she should have known 

how to deal with it. […] In complete silence she stood there, grasping her paint brush.” 

(Woolf 2000b:166f)

Lily lyckas alltså med det som Woolf menade var de två största utmaningarna 

för kvinnan, nämligen att döda husängeln och säga sanningen om sina egna upplevelser. 

6 Slutdiskussion 
Genom min analys av The Angel in the House och dess motsats i Virginia Woolfs 

romaner The Voyage Out och To the Lighthouse har jag uppfyllt syftet att se hur Woolf 

framställer kvinnliga karaktärer utifrån dåtidens rådande ideal, samt hur detta kommer 

till uttryck. Jag har även fått svar på min frågeställning om vad som händer med den 

kvinnliga karaktären om hon faller för patriarkatets ideal och den roll som de satt upp 

för henne, och vad som istället händer med henne om hon lyckas stå emot detta och blir 

en egen individ med egna tankar som vågar säga sanningen. Analysdelen var uppdelad i 

två avsnitt, ett för varje roman, där karaktärerna analyserades en efter en beroende på 

om de hade egenskaper av husängeln eller dess motsats. För att göra en kort 

sammanfattning kring detta så finns många likheter mellan karaktärerna i de båda 

romanerna; karaktärerna Helen Ambrose och Clarissa Dalloway i romanen The Voyage 

Out har många gemensamma drag med karaktären Mrs Ramsay i romanen To the 

Lighthouse, och man kan konstatera att de alla innehar klara attribut för att kunna kallas 

The Angel in the House.  Karaktärerna lever i en illusion om lycka, och de spelar med i 

denna illusion vilken automatiskt blir till deras fångenskap då de inte skapar sin egen 

sanning. Även om karaktären Mrs Ramsay inte blir sjuk och väljer döden, så 

representerar hennes död en sorts emancipation och frigörelse från makens maktkamp 

och auktoritet. Karaktären Rachel Vinrace är istället mindre klar, då det finns en tydlig 

ambivalens kring äktenskapet för henne. I romanen lyckas Rachel när hon kommer iväg 

från sin patriark till far och från makarna Dalloways återfå sin självkänsla och sina 

sanna känslor om äktenskapet och hon är klart på väg att utveckla en egen identitet och 
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ett eget liv, trots att Helen hela tiden försöker påverka henne på olika sätt. När så Hewet 

kommer in i hennes liv ställs så allt så på sin spets, och patriarkatets protektionism där 

hon mer och mer förlorar sin egen identitet gör att hon börjar drömma om en annan 

tillvaro. Musiken, som varit hennes passion i livet trycks undan av nedsättande ord och 

därför börjar hon se äktenskapet som det enda alternativet för att kunna leva. De starkt 

ambivalenta känslorna gör ändå att Rachels vilja att skapa en egen identitet är mycket 

starkt, och därför innebär den slutliga resignationen inför förlovning och äktenskap att 

hon väljer döden och friheten. Evelyn Murgatroyd är istället en självklar motsats till 

husängeln, även om hon i början leker med tanken på att det är smickrande med 

beundrare och frierier. Istället för att resignera, som Rachel, så återtar hon kommandot 

och kontrollen över sitt eget liv och fast romanen inte avslöjar hennes framtid så kan 

man ana att hon genom sitt engagemang för kvinnors emancipation även i framtiden 

kommer motsätta sig äktenskapet, och leva i frihet. Även Lily Briscoe är liksom Evelyn 

en klar motsats till husängeln. Hon har inga planer på att gifta sig, men blir till viss del 

påverkad av Mrs Ramsays återkommande ord om att hon borde gifta sig, och även hånet 

mot hennes konstärliga verksamhet påverkar henne och hon överger tavlan i flera år på 

grund av det. Även om hon till att börja med förälskar sig i Mr och Mrs Ramsays liv 

och äktenskap så ser hon snart igenom den den falska ytan, precis som Rachel gjorde 

när det gällde Mr och Mrs Dalloways, och skapar sin egen identitet. I och med att hon 

avslutar sin tavla dödar Lily ängeln som suttit på hennes axel och utvecklas till en stark 

och självsäker kvinna som agerar på eget initiativ som genom tavlan berättar sin egen 

berättelse och sanning. Hon lyckas med det som Woolf menar i ”A Room of one's 

Own”, nämligen att klara sig utan mannens ständiga beskydd, och genom detta skapar 

hon sin egen emancipation.

För att sammanfatta de återkommande centrala repetitiva mönstren i romanerna 

på ett kortfattat sätt kan man konstatera att vissa typiska drag är gemensamt för de båda 

romanerna. I stora drag blir den karaktär som resignerar och blir till mannens ideal The 

Angel in the House fast i de bojorna som äktenskapet ger henne och hon kan inte ge 

uttryck för egna tankar och känslor, utan måste skapa en privat sfär i sitt inre för ett eget 

liv där kan hon leva ut sin egen sanning. Om kvinnan som karaktär inte resignerat fullt 

ut, kan hon skapa ett sorts exil genom naturen, och denna blir ofta en metafor för den 

frihet hon längtar efter. Men den är endast tillgänglig i ensamhet och är mycket 

begränsad och kortvarig. Om den kvinnliga karaktären inte klarar av att skapa ett eget 
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subjekt och därmed döda husängeln, är den enda utvägen ur förtrycket sjukdom och 

död. 

Fortsatt forskning inom mitt uppsatsämne skulle eventuellt kunna vara att göra 

en mer biografisk analys av Virginia Woolfs feminism och därmed fördjupa 

essäanalyserna och även dagboksanteckningar och brevväxlingar med 

suffragettrörelsen, för att se närmare på Woolfs politiska aktivism kopplat till hennes 

romaner och hur denna kommer till uttryck i dessa. En annan intressant infallsvinkel 

skulle kunna vara att jämföra en av Woolfs romaner med tydligt tema om kvinnan som 

mannens ideal The Angel in the House och dess motsats med en modern roman som tar 

upp samma problematik, och se på möjliga likande mönster mellan karaktärer och 

berättelse. 

7 Sammanfattning 
I det här arbetet använde jag mig av teoretiska verk som alla tar upp kvinnans situation 

som underlägsen mannen i äktenskapet och vad som händer med henne om hon försöker 

bryta sig loss. Framförallt Simone de Beauvoirs verk tar upp hur kvinnan genom sitt 

kön automatiskt blir förtryckt, speciellt i äktenskapet med en man. För att min analys 

skulle bli så mångfacetterad som möjligt och för att få med både kvinnans fångenskap 

genom äktenskapet och när hon bryter sig loss valde jag att ha med även andra 

teoretiker så som Showalter samt Gilbert och Gubar, som alla tar upp intressanta 

aspekter av detta. Då jag valde ett ämne som det inte finns så mycket facklitteratur om, 

kvinnan som The Angel in the House, valde jag att även ta med Virginia Woolfs egna 

essäer i ämnet. Resultatet blev att jag fick svar på hur The Angel in the House och dess 

motsats skildras i Virginia Woolfs två romaner och hur det kommer till uttryck i de 

kvinnliga karaktärerna. Jag har också fått svar på som händer med de olika karaktärerna 

om de resignerar inför äktenskapet eller inte. 
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