
I väntan på… 
Musikalen om Frigga 

vid 
GöteborgsOperans 

uppmärksammande av 100-års jubiléet av kvinnlig rösträtt 
 

 
 
Bakgrund 
Musikalen om Frigga är en nyskriven musikal om Frigga Carlberg (1851-1925) 
och andra kvinnor som verkade för sin politiska rösträtt i Göteborg kring 
sekelskiftet. Berättelsen lyfter de kvinnor som trampade nya stigar som blev till 
våra vägar, trots motstånd från samhället och svikande politiker. Det är en 
historia fylld med kämparglöd och systerskap, kollektiva strider och personliga 
livsöden. Musikalen om Frigga bjuder in till att minnas tillsammans, att fira 
rösträttsjubiléet och att reflektera över vår egen samtid och framtida 
utveckling. Manus är skrivet av Mikaela Alburg och Jessica Högefjord Åslund 
och musiken är komponerad av Kajsa Lindvall. 
 
 

 
 
 
Projektet drivs av Septemberteatern i samarbete med de göteborgsbaserade 
teater- och scenkonstgrupperna Altitudteatern, Skapet och Typ Vuxen och syftar 
till att skapa samarbete mellan fria teater- och scenkonstgrupper i Göteborg och 
lyfta den fria scenkonsten som är oumbärlig ur ett demokratiperspektiv. 
Projektet vidgar scenen för nyskriven musikal, särskilt med kvinnliga ledande 
roller. Min roll i projektet är som regissör. 
 
Projektet föregås av omfattande research i arkiv i samråd med Riksarkivarien 
Karl Magnus Johansson samt intervjuer med historikerna Monica Påhlsson, 
Ingela Eek och Kerstin Keen. Researchteamet har även haft samtal med Frigga 
Carlbergs barnbarnsbarn Gertrud Dahlberg och Sven Lagerström som givit 
dem godkännande till det musikaliska porträttet. 
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Den färdiga föreställningens urpremiär skulle ägt rum den 8 mars 2021 på 
Stora teatern i Göteborg som en del av stadens 400-årsjubileum och för att 
uppmärksamma 100-årsjubiléet av kvinnlig rösträtt, men på grund av 
pandemin har premiärdatumet flyttats till fram 3 maj 2022. 
 
Repetitionsarbetet av denna musikal har givetvis påverkats kraftigt av 
pandemin. Medverkande på scen är 49 personer och fyra musiker. Till en 
början repeterade en mindre skara personer, därefter begränsades antalet till 
åtta personer i repetitionssalen. Vi har repeterat med munskydd och visir och 
vi har enbart repeterat med de talade replikerna, utan varken sång eller dans 
och slutligen tvingades vi ställa in både repetitioner och premiärdatum. Sedan 
kollationeringen i augusti 2020 till dags dato har vi fortfarande inte träffats alla 
tillsammans; namngivna rollinnehavare, statister och musiker.  
 
 
Vad är du beredd att kämpa för idag? GöteborgsOperan 
De fria teater-, och scenkonstgrupperna bakom Musikalen om Frigga blev 
inbjudna att den 13 oktober 2021 visa ett utdrag ur musikalen vid 
GöteborgsOperans uppmärksammande av 100-års jubiléet av kvinnlig rösträtt  
på Lilla Scenen. GöteborgsOperan ägnade en vecka åt föreställningar och 
samtal om scenkonst och demokrati. Andra aktörer som medverkade under 
veckan var scenkonstkollektivet Bataljonen, poeten Olivia Bergdahl och 
operakompaniet Den andra operan. På Stora scenen uppfördes konserten 
Kvinnors röst - Praktfull hyllning till den kvinnliga rösten och rösträtt för kvinnor. 
 
 
Processen 
Under repetitionsprocessen har manus bearbetats i realtid, roller och repliker 
har ändrats, scener har formats om och bytt plats, vissa repliker har strukits 
och andra har lagts till, ett arbete som är en naturlig del av ett nytt manus. Det 
är ett delikat arbete att göra en historisk, väl researchad och faktaspäckad text, 
till ett spelbart konstnärligt verk. Till detta jubileum satte jag (regissören) och 
producenten Mikaela Alburg oss ner och tittade på vilka delar vi tyckte var 
viktiga att få med för att ge goda exempel, men inte visa för mycket av vad 
som komma skulle på premiären.  
 
Istället för att använda oss av en berättare för att föra handlingen framåt valde 
vi att skapa en sorts ingress; att plantera frön av olika berättelser vars 
upplösning publiken kan få ta del av när föreställningen kan genomföras i sin 
helhet. 
 
 
Fru Håkansson 
Utöver Frigga Carlbergs politiska gärning och rösträttskampen skildrar 
musikalen några fiktiva karaktärers resa under de år musikalen utspelar sig 
(1902-1918). Den ena personen, Fru Håkansson, är baserad Frigga Carlbergs 
Flygblad no 4 Varför Fru Håkansson gick in i rösträttsföreningen1 och handlar om 

 
1 http://hdl.handle.net/2077/52559 [hämtad 2022-01-08] 
 



en viss Fru Håkansson som i flygbladets början är motståndare till kvinnlig 
rösträtt. Men genom de motgångar och svårigheter hon möter, eftersom hon är 
gift och därmed omyndig och hennes man och förmyndare flyttat ifrån henne, 
gör att hon till sist skriver in sig i FKPR, Föreningen för Kvinnans Politiska 
Rösträtt som Frigga Carlberg grundade. En annan fiktiv karaktär i berättelsen 
är pigan Ottilia som arbetar på Fru Håkanssons pensionat, och vars 
kärleksrelation med en gift hotellbesökare leder till hennes död. Det är efter 
Ottilias död som fru Håkansson, i vår berättelse, som slutligen gör att hon 
skriver in sig i FKPR. 
 
I utdraget inför detta jubileum valde vi att ta med Fru Håkansson som exempel 
för att gestalta hur frånvaron av politisk rösträtt tar sig i uttryckt rent praktiskt 
i kvinnors liv. Vi valde även ta med själva bildandet av FKPR och den satiriska 
pamfletten Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt: monolog av en 
motståndare som hon skrev 1913, för att visa på hur Frigga använde humor som 
vapen i kampen om kvinnlig rösträtt. 
 
 
”Ni har offrat arbetarkvinnorna, ni har offrat mig.” 
Vi valde även att ta med konflikten i bildandet av Landsföreningen för 
Kvinnlig Rösträtt, LKPR, som i ett tidigt skede valde att skriva in i sitt 
principprogram att de skulle kämpa för att kvinnor skulle få rösträtt på samma 
villkor som för männen, vilket innebar att det enbart var förmögna som skulle 
få rösta. Detta gestaltas i sången Beslutet vilket är en konfliktfylld duett mellan 
arbetarkvinnan Maj och Frigga.  
 
 

 
 

Faksimil från Musikalen om Friggas Instagramkonto från den 14 oktober 2021. 
 

 



 
 
Jag och Mikaela Alburg band samman de utvalda scenerna med musiken som 
framförs i dessa och andra scener för att försöka tydliggöra en berättelse och 
skapa en musikalisk inramning och en sammanhållen dramaturgi, trots att vårt 
utdrag, med uppsåt, lämnar frågor obesvarade. 
 
 
 

 
 

Faksimil från Musikalen om Friggas Instagramkonto från den 14 oktober 2021. 
 

Syftet att medverka vid detta evenemang var att dels få pröva materialet för en 
publik, efter en lång pandemitid och ett halvår efter planerad premiär, och dels 
att göra reklam för Musikalen. I samtal med publik och arrangör har vi fått fin 
feedback att vårt utdrag skapat en nyfikenhet och en vilja att se mer. Många 
berättar att de inte känner till Göteborgs egna rösträttskämpe. Detta gör att vi 
mäktar med att fortsätta repetera och streta trots, återigen, ökad smittspridning 
och restriktioner, för att sprida kunskap och berättelser om de kvinnor som 
kämpade så länge, för kvinnans politiska rösträtt, för oss. Frigga Carlberg 
kämpade i organiserad form i 45 år; från 1876-1921 innan hon fick gå till en 
valurna och lägga en valsedel däri.  
 
Medverkande ur ensemblen: 
Mikaela Alburg, Tina Glenvik, Ida-Maria Brunt, Louise Thörner, Mia Ohlsson, 
Yvonne Thörner, Julia von Heideken, Jonathan Borg, Eva Fritz, Josefin Rapp,  
Pianist: Jakob Norin 
Regissör: Tina Glenvik 
 
 
 

Tina Glenvik, Göteborg 2022-01-09 


