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Ingeborg Holm
Victor Sjöströms stumfilm om Ingeborg Holm från 1913
med Hilda Borgström i titelrollen är den första svenska
filmklassikern. Med sitt starka ämne om en människa som
i snabb takt förlorar allt – sitt hem, sin familj, sitt förstånd –
skriver den in sig i en lång rad av filmklassiker som tar parti
för samhällets svaga och utstötta.
Victor Sjöström (1879-1960) var den förste i svensk film
som såg de levande bildernas styrka och kanske även
dess möjlighet att påverka politiskt. Ingeborg Holm var
Sjöströms tredje film. Den väckte stor uppmärksamhet
redan vid premiären och kom att bidra till att den nya
fattigvårdslagen 1918 blev mer human. Hilda Borgström
gjorde även den kvinnliga huvudrollen i Victor Sjöströms
mästerverk Körkarlen (1921).
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda
dig som lärare. Åldersrekommendationen, som här
sträcker sig mellan årskurs 9 och gymnasiet är just
en rekommendation. Just denna handledning är mer
omfattande än vanligt då den innehåller mer kontextualisering med särskilt fokus på kvinnors rättigheter förr
och nu.
Du väljer själv om du vill ta upp ett eller flera teman
ur frågeställningarna och/eller om du vill viga lite mer
tid till fördjupning och närstudier av själva filmmediet.
Du känner dina elever bäst och vet vad som kan vara
relevant och intressant just för dem. Med den här handledningen kan du även använda klipp ifrån filmen för
att ha ett tydligare underlag och stöd för minnet.

Innan filmen
Innan ni ser Ingeborg Holm kan det vara en bra idé att
ta reda på lite om stumfilm. Stumfilm hör till filmhistoriens barndom och förekom fram till slutet av 1920-talet. Filmerna spelades in utan ljud och när de visades
för publik spelades det musik till filmen på plats i
biografen. Musiken som förekommar i den digitalt restaurerade versionen av Ingeborg Holm är komponerad
av Matti Bye eftersom man oftast inte vet vilken musik
som spelades till stumfilmerna.
Ingeborg Holm hade premiär i Göteborg den 27 oktober 1913. Filmen blev genast mycket uppmärksammad
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och fick mycket beröm i pressen, inte minst för sin
realism och för skådespelerskan Hilda Borgströms insats
i huvudrollen.
Men det var också en ovanlig film, även för den samtida biopubliken. Ingeborg Holm var ett allvarligt och
tragiskt drama som för sin tid även var en ovanligt lång
film. Filmen var över en timme lång och alltså betydligt
längre än många av de filmer som visades på 1910-talets
biografer.
Innan ni ser Ingeborg Holm, titta gärna på ett par samtida kortfilmer på Filmarkivet.se: Stockholmsbilder från
1913 och Ballongtäflingen i Stadion 1913 är gjorda samma år som Ingeborg Holm och ger några perspektiv på
den tid som Ingeborg Holm gjordes i. Båda kortfilmerna
finns tillgängliga gratis på Filmarkivet.se med pianomusik av Matti Bye.
Stockholmsbilder visar upp några centrala platser i
Stockholm, som finns kvar än idag. Men vad har förändrats, hur ser dessa platser ut idag? Diskutera vad ni ser:
Hur såg folk ut 1913? Hur var de klädda? Hur tar de sig
fram i staden? Lägg märke till att många stannar upp
och vänder sig mot kameran – varför gör de så?
Ballongtäflingen är filmad på Stockholms stadion som
byggdes 1912 då Stockholm var värd för de olympiska
spelen. Lägg märke till hur det blir snudd på komiskt när
ballongerna far till väders men kameran följer inte efter.
Vad kan det bero på? Vi får också se en massa motorcyklar som ger sig iväg. Vad har de med ballongfärderna
att göra och hur skulle man filma en ballongfärd idag?
Det är viktigt att komma ihåg att när Ingeborg Holm
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gjordes var Sverige ett mycket fattigt land. Ingeborg
Holm är alltså även spännande som tidsdokument i sig:
en samtidsfilm gjord före första världskriget, före folkhemmet och före det välfärdssamhälle som kommer att
växa fram efter andra världskriget.
Det vi ser i Ingeborg Holm är ett fattigt och ojämlikt
klassamhälle där fattiga, kvinnor och barn saknar allt
det som vi idag kallar för mänskliga rättigheter. Sådana
fanns inte då.
Att råka illa ut – att hamna ”på obestånd” som det heter
i filmen – ledde oftast till fattigvården om man saknade
pengar eller släktingar. I Sverige fanns en organiserad fattigvård på lokalnivå från 1847. Den innebar att
de äldsta och skröpliga fick bo på fattighuset. För de
arbetsföra fanns rotegång: de fattiga flyttades runt i
olika hushåll som oavlönad arbetskraft. De fattigas barn
behandlades som boskap och såldes på auktion. Detta
pågick till 1918.
Hur kan vi förstå och uppskatta en klassiker som
Ingeborg Holm idag? Och vad har hänt sedan dess med
samhällets möjlighet att stötta familjer i kris och kvinnors och barns rättigheter?
I den här handledningen har vi valt ut två olika spår: Det
ena handlar om att utforska stumfilmens berättargrepp.
Det andra handlar om att utforska sociala orättvisor anno
1913.
Det finns alltså många anledningar till att låta din klass
upptäcka Ingeborg Holm. Så här beskriver filmforskaren
Erik Hedling filmens storhet: ”Det var en film som förde
skådespelarkonsten framåt mot det som vi idag uppfattar
som realism. Den var också ett iscensättningstekniskt
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experiment genom spelet i djupled, ett sätt att använda
filmdukens rum som senare skulle bli ett dominerande
estetiskt grepp. Särskilt upptaktens subtila hänvisningar
till den annalkande tragedin övertygar fortfarande. I alla
filmhistoriska översiktsverk beskrivs Ingeborg Holm som
ett av Victor Sjöströms och den svenska filmens första
mästerverk.”

Filmen och läroplanen
Ingeborg Holm rekommenderas för årskurs 9 i grundskolan och för gymnasiets kurser i svenska och historia
med särskilt fokus på framväxten av 1900-talets välfärdssamhälle och utvecklingen av kvinnors och barns rättigheter.
I grundskolans ämne samhällskunskap kan Ingeborg Holm
fungera som studiematerial med syftet ”att reflektera
över hur individer och samhällen formas, förändras och
samverkar” samt att ”reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och
beslutsprocesser”.
I ämnet svenska för årskurs 7-9 märks det centrala målet
att ”tala, lyssna, samtala” utifrån texter ”som kombinerar
ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska
komponenter.”
I ämnet historia för grundskolan finns följande relevanta
ämnesformulering: ”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en
fördjupad förståelse för nutiden.”
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I de olika svenskakurserna på gymnasiet finns många
skäl till att ta sig an Ingeborg Holm. I svenska 1 finns till
exempel följande mål: ”centrala motiv, berättarteknik och
vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier”.

Handling
Ingeborg Holm är lyckligt gift med Sven och de har tre
barn. Vi ser familjen först i deras kolonilott, senare i hemmet och i den lilla butik som paret Holm driver tillsammans. Allt verkar bra förutom att Sven hostar lite. Men så
blir han sängliggande och snabbt sämre. Efter Svens död
fortsätter Ingeborg att sköta butiken och hemmet. En dag
får hon beskedet att hon måste betala sina skulder inom
en vecka – annars förlorar hon butiken. Ingeborg inser att
det är lönlöst. Hon söker hjälp hos fattigvården. Där säger
man åt henne att flytta till fattighuset och börja arbeta där.
Ingeborg flyttar dit med sina barn och börjar arbeta som
städerska.
Snart visar det sig att barnen inte får bo kvar på fattighuset. De utackorderas till olika hem. Av en slump får
Ingeborg syn på ett brev från sin äldsta dotters fosterfamilj där står det att dottern är sjuk. Ingeborg rymmer från
fattighuset för att besöka sin dotter och jagas av länsman
(dåtidens polis). Hon får hjälp av ett snällt lantbrukarpar
som gömmer henne och lyckas avleda länsman. Men till
slut blir Ingeborg infångad och förs tillbaka till fattighuset.
Kort därefter är det besökstid på fattighuset. Ingeborgs
yngsta barn kommer på besök, men barnet känner inte
igen sin mor. Efter det förlorar Ingeborg förståndet. Sedan går det tolv år. Ingeborgs son har varit till sjöss och
kommer hem. Han blir bestört över hur Ingeborg har det:
Hon bor fortfarande på fattighuset och bär på en planka
som hon behandlar som sitt barn. Men när sonen visar ett
fotografi för Ingeborg, som föreställer henne själv som

ung, tycks hon bli sig själv igen. Sonen lovar att han från
och med nu ska ta hand om sin mor.
En klassiker blir till
I juli 1913 meddelade skådespelerskan Hilda Borgström
filmbolaget Svenska Bio och dess chef Charles Magnusson att hennes kontrakt höll på att löpa ut. Borgström var
en berömd skådespelerska och det var en fjäder i hatten
för Svenska Bio att ha henne under kontrakt. Dessutom
var hon Svenska Bios högst betalda skådespelare. Men
efter två filmer tyckte Hilda Borgström att Svenska Bio
hade odlat hennes talanger dåligt.
Det var då som filmregissören Victor Sjöström (18791960), också anställd på Svenska Bio, kom ihåg ett filmmanus som han hade liggande i en byrålåda. Manuset var
författat av Nils Krok, en folkskollärare som hade arbetat
som tillsynsman inom fattigvårdsnämnden. 1906 skrev
Krok en pjäs som hette Ingeborg Holm och handlade om
en kvinna som på kort tid förlorar allt: sitt hem, sin familj
och sitt förstånd. Pjäsen uruppfördes på Helsingborgs Teater i november 1906 och blev en succé. Året därpå satte
Victor Sjöström upp den i Göteborg. 1911 kom Nils Krok
med ett filmmanus som byggde på pjäsen han skrivit, men
vid den tidpunkten lade alltså Sjöström manuset åt sidan.
Så här berättar Victor Sjöström, i en tidningsartikel 22 år
efter inspelningen av Ingeborg Holm:
”Jag läste manuskriptet på nytt, fann att jag kunde få
något ur det, och föreslog det till inspelning. På den tiden
var det inga stora direktörskonseljer som avgjorde inspelningsfrågor med allmän omröstning, avgörandet låg hos
Magnusson ensam som sade: Go ahead! Krok fick 250 kr,
och på 3-4 dagar skrev jag om manuskriptet. Förberedelserna för inspelning tog lika lång tid, och Ingeborg Holm
startade. Situationen var räddad.”
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Filmen som tonåring
Låt oss backa lite och betrakta den värld som Ingeborg
Holm kom till i.
1913 var filmen i sin linda – eller man kanske kan säga
att den var i sina tonår. Det hade bara gått 18 år sedan
bröderna Lumière visade de första rörliga bilderna i
Paris, i december 1895. Ingeborg Holm var den nyblivne
filmregissören Victor Sjöströms tredje film för filmbolaget Svenska Bio. Året innan, 1912, hade Victor Sjöström
handplockats av Svenska Bios chef Charles Magnusson,
tillsammans med en annan regissör, Mauritz Stiller,
till filmstudion på Lidingö. Magnusson kopplade ihop
regissörerna med två sällsynt begåvade bröder: filmfotograferna Henrik och Julius Jaenzon. Tillsammans skulle
dessa fem herrar se till att svensk film utvecklades och
blomstrade.
Under filmhistoriens första decennier utvecklas filmen
snabbt, både som teknisk uppfinning och som berättarkonst. Filmen var ju stum – ända till slutet på 1920-talet
– så film var verkligen en bildkonst. I USA hade nyskapande filmregissörer som D.W. Griffith redan börjat
utforska en särskilt filmisk berättarteknik. I filmer som
Bokhållarens diplomatiska hustru (1909) experimenterade Griffith både med kryssklippning och närbilder. På
andra håll, till exempel i Italien, pågick under åren före
första världskriget en period av mastodontfilmer med
enorma kulissbyggen och tusentals statister. Våren 1913
hade exempelvis storfilmen Quo Vadis av Enrico Guazzoni svensk premiär.
Även på närmare håll utvecklades film fort: i Tyskland
gjordes till exempel spökfilmen Studenten i Prag (1912)
i regi av dansken Stellan Rye. Filmen hade svensk
premiär i augusti 1913. Dansk film var för övrigt först i
Norden med att etablera sig som filmnation, mycket tack
vare den fenomenala skådespelerskan Asta Nielsen. Hon

gjorde skandalsuccé i Avgrunden (1910), som regisserades av hennes man Urban Gad.
Det var alltså en spännande tid. Film var den nya uppfinningen och drog stor publik till de lokaler som så småningom kom att kallas biografer. Men redan kring 1910
höjdes oroliga röster ute i samhället och man beskyllde
filmen för att vara en samhällsfara, särskilt för ungdomen. I Sverige reagerade man snabbt – faktiskt snabbast i världen. 1911 bildades Statens biografbyrå som
blev den första statliga filmcensuren i världen. Statens
biografbyrå hade i uppgift att förse varje film som skulle
visas offentligt – det vill säga på bio – med ett kort som
talade om vilken publik den var lämpad för: Rött kort
var för barntillåtet, gult kort för 15-åldersgräns och vitt
kort till de filmer som ingen fick se alls. Många filmer
klipptes av censuren så att de skulle kunna få gult kort.
Victor Sjöström var en av de första filmarna som fick
vitt kort: Hans första film Trädgårdsmästaren (1912)
blev totalförbjuden. Filmen handlade om en ung flicka
som blir våldtagen, prostituerad och till sist mördad.
Det låter ju som en ohygglig film, men när man ser den
idag slås man av hur mycket av våldet som sker bakom
rekvisita, eller är antytt. Redan i filmens tonår väljer
alltså filmmakarna att antyda hellre än visa.
Den nybildade filmcensuren drabbade även Ingeborg
Holm. Scenen med Ingeborg på sinnessjukhuset fick
klippas bort. Den ursprungliga filmen var 108 minuter
lång, men den version som finns idag är endast 73 minuter. Den dryga halvtimme som saknas väcker många
frågor, men en viss tröst är att i den version som finns
att se idag, som restaurerades av Svenska Filminstitutet
2016, finns scenen från sinnessjukhuset med.
Stumfilmen som bildberättande
Stumfilm är ett bildberättande. Stumfilm handlar om att
berätta i rörliga bilder – men det är personer och saker i
bild som rör sig – inte kameran.
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I början av 1910-talet stod kameran still på golvet i
ateljén – den rörlig kameran var inte riktigt uppfunnen
än. Vad gör man då när man ska filma en riktigt dramatisk scen? Idag skulle vi klippa mellan olika bilder, det
vill säga växla mellan helbild, halvbild och närbild – och
kanske använda en åkning eller – för maximal effekt –
något lite djärvare som slow motion eller en oväntat bild
ur fågel- eller grodperspektiv. Hitchcock, till exempel,
valde ofta en hög bild när någon av hans filmkaraktärer var i fara. En annan filmregissör, Wes Anderson
till exempel, tar gärna till springande människor i slow
motion, när det blir känslosamt.
Låt oss titta närmare på hur bildberättandet fungerar i
Ingeborg Holm:
Titta på filmklipp 1: Ingeborgs man dör
• Scenen inleds med en textskylt: Den objudne gästen.
Vad menas med det?
Ingeborg kommer hem till sin familj och har med sig
en blombukett. (Kanske har hon varit ute vid koloniträdgården.) Hennes man ligger till sängs i förgrunden.
I bakgrunden syns de tre barnen. Ingeborg går till sina
barn, de småpratar lite och hon hämtar en vas till blommorna. När hon kommer ut igen till mannen i sängen
upptäcker hon att han har dött. Hon kastar sig över
honom, förtvivlad. Då kommer den minsta i barnaskaran
tultande, kanske för att trösta sin mamma. Allt det här
berättas i en enda bild, med stillastående kamera. Det
påminner om något som man skulle kunna se på teatern
– minus ljudet. Att visa parallella händelser i djupled var
exempel på teatraliska grepp som visade sig bli mycket
effektfulla i film.
• Två saker händer samtidigt i denna scen: Vad händer i
förgrunden och vad händer i bakgrunden?

• Det händer flera saker i den här scenen trots att kameran står stilla. Hur har Sjöström och hans fotograf
Jaenzon löst det?
• Hur förstår vi att Ingeborgs man dör?
• När förstår Ingeborg att hennes man har dött? Hur
gestaltas det rent visuellt?
• Varför tror ni att Sjöström väljer att göra så att vi vet
att Ingeborgs man har dött innan hon får veta det?
• Djupfokus hör till bildkonstens verktygslåda. Hur
tycker ni att de används i den här scenen?
• Om man gjorde om samma filmscen idag – hur skulle
den då se ut? Använd några typiska redskap ur filmens
verktygslåda, som klippning, bildutsnitt (närbild, havlbild, helbild) och ljud.
Titta på filmklipp 2: Ingeborg på ruinens brant
Titta på scenen när Ingeborg får besök av en indrivare i
paret Holms butik. Indrivaren upplyser henne om att hon
har skulder som hon måste betala inom en vecka.
• Lägg märke till vad som syns i bild – det kallas för
mise en scène. Halva bilden upptas här av disken med
kassaapparaten längst upp till vänster och bakom ser
man disken som tycks dela bilden i tu. Sjöström och
hans fotograf Henrik Jaenzon arbetade mycket med
diagonaler i bild, alltså att det som syns i bild är placerat
längs tydliga, raka, ibland sneda linjer. Vad får det för
effekt? Vad får ni för intryck av denna plats, butiken?
• Var står Ingeborg?
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Längst fram, upp till vänster, syns Ingeborg Holm. Hon
står bakom disken och kassaaparten, nästan som om hon
står inklämd upp i bildens vänsterkant. Varför tror ni att
Sjöström och Jaenzon har placerat henne där?
• Vad syns mer i bild?
Bakom Ingeborg syns expediten, som nyfiket och lite
sömningt följer med i vad som pågår.
• Beskriv nu vad som händer.
En man i lång rock och med en portfölj kommer in och
lägger fram olika dokument på disken framför Ingeborg.
Via en textskylt får vi veta vad hans ärende är. Mannen
har kommit med ett krav: Ingeborg har en vecka på sig
att betala sina skulder.
• Hur reagerar Ingeborg? Vad tror ni hon säger till indrivaren?
Hela denna scen sker i en enda lång tagning. Inga klipp
och ingen kamerarörelse: Istället för närbild befinner sig
det man ska fokusera närmast kameran.
• Vad är det enda som syns där?
Senare i filmens historia blir den långa tagningen något
av en konstnärlig utmaning. I vår tid är Roy Andersson
en filmregissör som använder den långa tagningen, i scener som påminner om stumfilmen med sina tablåaktiga
miljöer och stillastående kamera. Men i Ingeborg Holm
är det alltså främst fråga om en rent teknisk nödvändighet.
Men en lång tagning ger också möjligheter – kanske

främst till skådespelarna.
• Vad tycker ni om Hilda Borgströms spel? Hilda Borgström fick mycket beröm för sitt avskalade, realistiska
spel. Håller ni med?
Den här scenen är en vändpunkt i historien om Ingeborg
Holm. Det är ju här hon förlorar allt, sin butik, sin försörjning, möjligheten att hålla ihop sin familj. Senare ser
vi henne skriva ett brev till sin advokat, som visas för
oss i en av filmens få närbilder:
”Advokat G. Ström! Jag finner att jag inte kan betala
mina fordringar. Hur jag kommit på obestånd förstår jag
ej, jag har arbetat och gjort mitt bästa. Jag ber Eder vara
vänlig söka reda ut affärerna. Högaktningsfullt, Ingeborg
Holm”
• Beskriv den sista bilden, när Ingeborg står ensam i butiken. Hur ger bilden en föraning om vad som kommer
att hända?
Titta på filmklipp 3: Flykten från fattighuset
Scenen visar Ingeborgs flykt från fattighuset. Hon vill
till varje pris ta sig till sin äldsta dotter som är sjuk.
Denna del av filmen påminner mer om det som biopubliken från 1913 var mer van vid: spänning och action.
Vi ser Ingeborg klättra över ett plank och ge sig ut på
landsvägen. Utmattad får hon hjälp av ett vänligt lantbrukarpar. Länsman (polisen) är henne hack i häl – hon
har ju rymt från fattighuset. Lantbrukarparet förbarmar
sig över Ingeborg och gömmer henne i källaren, under
en lucka i köket. Källaren visar sig ha en annan utgång,
så hon kan fortsätta sin flykt. När poliserna kommer bjuder bondhustrun dem att sitta ned, vid bordet som står
precis över källarluckan. Hon bjuder på kaffe och en sup
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– och hela tiden tänker vi: När ska poliserna upptäcka
källarluckan? Kommer Ingeborg att hinna ut?
Här gör Sjöström det igen: spelar på något som vi i publiken vet, men som personerna i filmen inte vet – än.
Den engelska filmregissören Alfred Hitchcock skulle
några decennier senare bli en mästare på just det där
med att skapa spänning på vita duken. Själv beskrev han
det målande: Föreställ er ett par personer som sitter vid
ett bord. Under bordet finns en bomb, men det vet inte
de två personerna om. Däremot vet vi det: Vi får se en
närbild på bomben. Spänningen stiger ju längre vi tittar
på de två som sitter där vid bordet, intet ont anande. Vi
får lust att ropa till dem: Varning! Ta skydd! Det finns en
bomb under bordet! Det är naturligtvis helt lönlöst – och
väldigt spännande.
Föreställ er nu att ni ser samma bord och personer.
Plötsligt smäller det. Vi i publiken är lika chockade som
personerna vid bordet. Men är det lika spännande som
att veta om att bomben var där hela tiden, under bordet?
• Tänk nu på flyktscenen i Ingeborg Holm: använder den
sig av spänning eller överraskning?
Fundera och diskutera:
• Kamerans placering och rörelse
• Vad som syns i bild
• Hur skådespelarna rör sig och vad de säger
• Ljud och musik
• Klipp och tidsperspektiv.
• Hur skulle man kunna tänka sig att filma Ingeborgs
flykt idag?

Det evigt kvinnliga
Ingeborg Holm handlar om en familj som i snabb följd
råkar ut för en katastrof: Först blir pappan sjuk och dör,
sedan förlorar familjen sin försörjning och sitt hem,
därefter placeras barnen i olika fosterfamiljer och så blir
modern galen.
Denna obarmhärtiga händelsekedja, som berättas rakt på
sak och på ett sätt som kan uppfattas som realistiskt, gör
Ingeborg Holm till en mycket stark filmupplevelse – än
idag. Men det är också ett mycket starkt filmporträtt av
en kvinna: Ingeborg Holm är filmens huvudperson och
det är hennes upplevelser och lidanden som vi får följa.
Som tidigare har nämnts var Hilda Borgström en
välkänd skådespelerska från teatern som lockades till
filmen – säkert för att hennes namn bidrog till att höja
filmens status. Hilda Borgström var 41 år när hon spelade Ingeborg Holm och hon fick en mycket lång karriär i
svensk film. Hon kom att spela många gamla och kloka
kvinnor i närmare 100 filmer. Hon dog 1953, 81 år gammal, och hennes sista filmroll var i Hasse Ekmans
Flickan från tredje raden (1949). På Filmarkivet.se
kan man höra hennes vackra röst, när hon läser Viktor
Rydbergs juldikt i den klassiska kortfilmen Tomten från
1941.
Något som både Victor Sjöström och Hilda Borgström
säkert var medvetna om när de gjorde Ingeborg Holm,
var hur viktigt det var att göra filmens huvudperson till
någon som publiken skulle känna starkt för och ta till
sig.
• Hur har de lyckats med det, tycker ni? Tänk på var
Hilda Borgström oftast befinner sig i bild, och hur hon
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spelar.
Vid den här tidpunkten, i början av 1900-talet, pågick
en samhällsdebatt om ”den moderna kvinnan” och
kvinnans roll i samhället som det kan vara intressant att
fördjupa sig i, när man ser Ingeborg Holm. Skulle den
moderna kvinnan ta plats i arbetslivet och kräva sina
rättigheter – närmast rösträtten – eller skulle hon först
och främst vara maka och mor?
Kvinnosaken, eller kampen för kvinnors jämställdhet
med mannen, hade under åren före första världskriget
utvecklats till en kamp på många fronter. I decennier
hade kvinnor på olika håll i världen krävt att få rätt till
exempelvis utbildning och arbete utanför hemmet. En
kvinnas liv förväntades gå ut på att sköta hem och barn,
men i slutet av 1800-talet uppstod i Europa och USA ett
konkret problem: Det fanns för många kvinnor och för
få män. Alltså måste en del kvinnor lämna hemmet för
att kunna försörja sig själva. Men hur skulle de kunna
göra det, när de inte ens var myndiga?
Frågan om en kvinnas myndighet är särskilt intressant i
Ingeborg Holms fall. För gifta kvinnor blev inte myndiga förrän 1921, samma år som de fick rösta i ett riksdagsval för första gången i Sverige. Ingeborg Holm är
en kvinna som inte kan äga någonting i eget namn, inte
ta ett banklån och inte bestämma över sina egna barn.
Människor som hamnade inom fattigvården förlorade
också sin myndighet eftersom de ansågs stå i skuld till
staten. Först 1945 fick de som tog emot fattigvård fulla
medborgerliga rättigheter.
Samtidigt som kampen för kvinnors medborgerliga
rättigheter bedrivs i Sverige av opinionsbildare som till
exempel Ellen Key, Frida Stéenhof, Kata Dahlström,

Elin Wägner och många fler, pågår också debatten om
”det evigt kvinnliga”. Vad är egentligen kvinnligt? Är
det kvinnligare att vara maka och mor, än att ha ett yrke
och konkurrera med männen på arbetsmarknaden? Är
kvinnlighet ett biologiskt arv eller en social konstruktion? Och vem tjänar egentligen mest på debatten om
”det evigt kvinnliga”?
Ellen Key var en författare och pedagog med en röst
som vägde tungt i samtidsdebatten för 100 år sedan. Hon
förespråkade både bättre utbildning för kvinnor och det
som vi idag kallar för en särartsfeminism. Ellen Keys
kvinnoideal var ”samhällsmodern”, hon som var expert
på det ”kvinnliga” och som såg som sitt kall att ta hand
om hemmet och barnen.
Titta nu igen på några av de bilder från den lyckliga familjen i början av Ingeborg Holm: I familjen Holm råder
trygghet, kärlek och omtanke om varandra. Där arbetar
man tillsammans och tillbringar sin lediga tid tillsammans, i familjens kolonilott, och barnen får inte skäll
om de avbryter sina föräldrar. Se till exempel på hur den
yngsta familjemedlemmen får ta plats – och till och med
presenteras i början av filmen.
• Beskriv Ingeborg Holm utifrån idéer om ”det evigt
kvinnliga”, ”samhällsmodern” och ”den moderna kvinnan.”
• Hur mycket av tolkningen och gestaltningen av den
kvinnotyp som Ingeborg Holm förmedlar tror ni var ett
verk av regissören Victor Sjöström, eller av skådespelerskan Hilda Borgström?
• Ta reda på mer om Ellen Key och det tidiga 1900-talets
kvinnokamp och diskutera hur dessa idéer märks – eller
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inte – i Ingeborg Holm.
• Kan man beskriva Ingeborg Holm som en feministisk
film?
Titta nu på en av de mest hjärtskärande scenerna i
Ingeborg Holm, när Ingeborgs yngsta barn kommer på
besök till fattighuset och inte känner igen sin biologiska
mamma:
Titta på filmklipp 4: Ingeborg förlorar förståndet.
Det är som förut: Kameran är fast förankrad mitt i bild
och vad som utspelar sig framför oss liknar en teaterscen. In kommer minstingen i familjen Holm med sin
fostermor. Lägg märke till hur bekväma barnen verkar
vara framför kameran. Minstingen placeras på bordet
längst fram och lägg märke till hur fint och ömsint hon
behandlas av både fostermamman och personalen på
fattighuset.
• Det är många personer i bild. Ser ni vad folk gör? Vad
är det fostermamman får, tror ni, som hon niger så artigt
för?
Ingeborg kommer in. Notera hur fin hon ser ut med sin
ordentliga frisyr och snövita förkläde.
• Beskriv Ingeborg när hon kommer in. Hur ser hon ut?
Hur tror ni att hon känner sig?
• Vad händer när hon får se barnet?
• Vad gör Ingeborg för att få barnets uppmärksamhet?
• Vad säger hennes snabbt ihopsatta tygdocka om henne
som mamma?

• Hela tiden i denna scen pågår en massa andra saker.
Hur många människor syns egentligen i bild?
• Ingeborg sätter sig ner, förtvivlad och fostermamman
går med barnet. Det verkar som om ingen bryr sig om
vad som hänt. Hur reagerar Ingeborg då?
• Varför skrattar hon?
• När Ingeborg börjar skratta reagerar alla i rummet. Vad
tror ni de tänker?
• Ingeborg Holm förlorar förståndet. Hur förstår vi det
och hur visar Hilda Borgström det i sitt spel?
Direkt efter kommer scenen från sinnessjukhuset som
censuren tyckte var för magstark för dåtidens biopublik.
• Vi ser fyra kvinnor i ett rum – och så Ingeborg. Vad är
det som kan uppfattas som skrämmande eller upprörande i denna scen?
1913 fanns inte begreppet mänskliga rättigheter. Synen
på psykisk ohälsa och hur ”sinnessjuka” människor
skulle tas om hand var också helt annorlunda. Många
av de rättigheter och synsätt som finns idag, och som vi
ofta tar för givna, fanns inte då Ingeborg Holm spelades
in. Som till exempel synsättet att en psykiskt sjuk människa också har rättigheter. Eller rätten för en sörjande
änka som hamnat ”på obestånd” att slippa hamna på
dårhuset för att hon inte står ut med tanken att förlora
sina barn.
• Ta reda på mer om kvinnors rättigheter i början av
1900-talet.
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• Vilka rättigheter skulle Ingeborg behövt ha för att inte
råka så illa ut som hon gör?
• Ta reda på vilken hjälp Ingeborg kunde ha fått om hon
hade levt idag.
Kan film förändra världen?
Ingeborg Holm sägs vara den första filmen – kanske
i världshistorien – som orsakade en reell samhällelig
förändring. Hur mycket av debatten kring filmen som
i verkligheten påverkade finns inte belagt, men 1918
drevs en nyare, humanare fattigvårdslag igenom i Sverige som sades vara delvis inspirerad av Ingeborg Holm.
I den nya fattigvårdslagen avskaffades systemet med
rotegång och barnauktioner. Och det skrevs in i lagen att
kvinnor skulle medverka i fattigvårdens beslutsprocesser
(Lägg märke till att det bara är män som bestämmer över
Ingeborgs Holms öde.)
Idag, om en film som Ingeborg Holm gjordes, skulle vi
kanske kalla dess upphovspersoner för visselblåsare. En
visselblåsare är en person som vågar säga ifrån om en
orättvisa och genom att göra det utsätter ofta sig själv
för fara. En berömd visselblåsare är amerikanen Edward
Snowden som idag elever i asyl i Ryssland efter att ha
läckt hemligstämplade dokument från CIA. Filmen
Snowden (Oliver Stone, 2016) handlar om honom.
Ett annat exempel är den amerikanske advokaten Robert
Bilott som avslöjade den omfattande miljökatastrofen
som orsakas av farliga plaster som teflon. I filmen Dark
Waters (Todd Haynes, 2019) spelas han av Mark Ruffalo.
Ett tredje exempel är Katharine Gun som 2003 läckte information till pressen om Englands inblandning i USA:s
Irakkrig. I filmen Official Secrets (Gavin Hood, 2019)
spelas hon av Keira Knightley.

Vi vet inte vem Ingeborg Holm var i verkligheten. Nils
Krok skrev sin pjäs utifrån vittnesmål som han själv
hade hört när han själv arbetade inom fattigvården.
• Kan man kalla Nils Krok, Victor Sjöström och Hilda
Borgström för visselblåsare?
Under sin samtid fick Ingeborg Holm beröm främst för
sin realism. Man berömde särskilt att den tog upp ett
angeläget ämne och skildrade det utan effektsökeri eller
sentimentalism.
Men lägg så märke till detta: De som berömde realismen
i Ingeborg Holm gjorde det i jämförelse med den samtida biorepertoaren. Och den som ser Ingeborg Holm idag
måste vara både beredd och nyfiken på hur man såg på
film då, 1913, när filmen kom ut, och vad biopubliken
då var van vid och förväntade sig. (Läs styckena ovan
som handlar om vad som visades på bio i Sverige kring
1913.)
• Begreppet ”realism” är med andra ord något som kan
förändras över tid. Vad kan påverka innebörden av begreppet realism?
• Hur är det med realismen i film idag? Vad uppfattar vi
som realistiskt idag? Är en Marvelfilm till exempel mer
realistisk än en tecknad film eller en Youtube-film mer
realistisk än en Hollywoodfilm? Är en dokumentärfilm
mer realistisk än en genrefilm? Och hur är det med de
samhällskritiska filmer som görs av regissörer som till
exempel engelsmannen Ken Loach, de belgiska bröderna Dardenne eller svensken Peter Grönros?
Avslutningsvis, ställ gärna den här frågan till dina
elever:
• Kan film förändra världen?
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Sverige, 1913
Regi: Victor Sjöström
Manus: Nils Krok
Producent: Katja Adomeit
Foto: Henrik Jaenzon

Idag finns andra problem och andra svårigheter som
kan drabba familjer och människor som hotas av
fattigdom.
Några av dem skildras i nedanstående filmer. Se dem
gärna och jämför dem med Ingeborg Holm:
Av Ken Loach
It’s a free world… (2007)
Jag, Daniel Blake (2016)
Sorry we missed you (2019)
Av Jean-Pierre och Luc Dardenne
Två dagar, en natt (2014)
Den okända flickan (2016)
Unge Ahmed (2019)
Av Peter Grönlund
Tjuvheder (2015)
Goliat (2018)
Läs filmens handledning.
Läs
Nils Kroks pjäs Ingeborg Holm finns utgiven på
Atrium Förlag (2008). Med förord av filmforskaren Erik
Hedling.

Medverkande:
Hilda Borgström - Ingeborg Holm		
Georg Grönroos - kommissarie på fattighuset
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- bodbiträde		
Richard Lund
- läkare på fattighuset		
Hugo Björne
- bonde som gömmer Ingeborg
Bertil Malmstedt - Erik som barn
Aron Lindgren - Sven Holm, Ingeborgs man/
sonen Erik som vuxen
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