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INLEDNING 
Min C-uppsats i Genusvetenskap vill jag ägna Dan Andersson och den syn på manligt och 

kvinnligt han har nedtecknat i fyra noveller i Kolvaktarens visor. Dan Anderssons 

författarskap har berört mig, allt sedan jag upptäckte det som ung. Det fängslar mig också, att 

omdömena om hans diktning är så väsensskilda. Göran Hägg anser, att  han var en "minor 

poet" med en "sekunda" lyrisk produktion och "stendöda, ja redan från början dödfödda" 

romaner. 1  Holger Ahlenius framhåller att "Dan Andersson var måhända den djupast 

begåvade, kanske den ende geniale av krigstidens svenska författare ur arbetarklassen".2 I 

denna uppsats har jag, med bakgrund i detta intresse, valt att belysa fyra av novellerna i dikt- 

och novellsamlingen Kolvaktarens visor, 1915, ur ett genusperspektiv. 

DAN ANDERSSON  BIOGRAFI 
Dan Andersson föddes 1888 i Skattlösberg, Grangärde finnmark, som tredje barnet av sex 

syskon. Föräldrarna var skollärare, men modern slutade med sitt förvärvsarbete i samband 

med giftermålet. Hemmet ansågs vara fattigt och det präglades av faderns starka religiositet 

liksom hans kunskapstörst. Modern stod för det glada och lättsamma i familjen  med sin sång 

och musik. Dan Anderssons formella skolutbildning bestod, i likhet med de flesta övriga 

arbetarförfattare, av sexårig folkskola, som han kompletterade med ett år vid  Brunnsviks 

folkhögskola 1914-1915. I övrigt var han autodidakt. Han läste gärna  författare som A. 

Strindberg, R. Kipling och F. Dostojevskij och böcker om österländsk filosofi. I samband med 

en längre resa till Amerika vid 14 års ålder lärde han sig engelska. Dan Andersson  spelade 

både flöjt och fiol, och hans musikaliska begåvning präglar hans diktning som ett 

genomgående tema vilket bland andra Göran Greider har uppmärksammat.3 Flera av hans 

dikter har också tonsatts. Yrkeslivserfarenhet skaffade han sig genom att arbeta bl.a. som 

skogsarbetare, föredragshållare inom nykterhetsrörelsen och journalist, men det enda han 

ville, var att skriva och försörja sig som författare.  År 1918 gifte han sig med Olga och 

bosatte sig i en by strax utanför Ludvika. Dan Andersson dog i september 1920 på ett 

hotellrum i Stockholm efter att ha blivit  cyanväteförgiftad. Man hade sanerat rummet mot 

väggohyra genom att cyanväterökning men inte vädrat sängkläderna efteråt. En detaljrik 

skildring av händelsen har Göran Greider nedtecknat.4 

                                                             
1 Göran Hägg, "Dan Andersson", essä i Lars Ardelius & Gunnar Rydström, red., Författarnas 
litteraturhistoria, andra boken, Författarförlaget, Stockholm, 1978, s.284-297. 
2 Holger Ahlenius, Arbetaren i svensk diktning, Norstedts, Stockholm, 1934, s.215. 
3 Göran Greider, Det gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag icke. En bok om Dan Andersson 
av Göran Greider, Bonniers, Stockholm, 2008, s.280 ff. 
4 Ibid., s.253 ff. 
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Dan Andersson debuterade med Kolarhistorier 1914 och redan följande år utkom 

Kolvaktarens visor.  Svarta ballader  publicerades 1917. Han har skrivit flera dikter och 

romaner samt artiklar i tidningar.5 

SVERIGE I BÖRJAN AV 1900-TALET 
Från att i huvudsak varit ett land med näringar inom skogs- och jordbruk, utvecklades det allt 

snabbare mot ett tätortssamhälle med verksamheter inom industri-, service- och 

tjänstesektorn. Familjebilden förändrades från att ha varit en liten produktionsenhet med mer 

eller mindre självhushållning till en konsumtionsenhet där man köpte de varor man behövde.  

Hemmet delades, enligt Ulla Wikander,  i en privat och en offentlig del, där mannen verkade 

inom den offentliga sektorn genom sitt lönearbete utanför hemmet  och kvinnan stod för den 

privata sfären med obetalda uppgiftersom hemmets skötsel, barnuppfostran och "markservice" 

till mannen.   Denna uppdelning gällde i första hand borgarklassen. Inom arbetarklassen 

tvingades i praktiken, även om idealet gällde även där, både kvinnor och män bidra till 

försörjningen. En inkomst räckte oftast inte till för att försörja en hel familj. Mannen hade 

lönearbete och kvinnan skötte både hem och ett inkomstbringande arbete vid sidan av. Det 

kunde vara tvättning, strykning, sömnad och städning i rikare familjer.6 Det svenska samhället 

var statt i förändring. I samhället verkade många ideella och politiska organisationer, t.ex. 

nykterhetsföreningar, kvinnorättsgrupper och fackföreningar. De propagerade bl.a. för ökad 

jämställdhet mellan könen och bättre sociala villkor, men kanske var rösträttsfrågan den 

viktigaste.   Reformen om allmän och lika rösträtt för män antogs 1909 och först 1919 fick 

båda könen allmän rösträtt. Ogifta kvinnor var från 1858 myndiga vid 25 års ålder, men gifte 

de sig blev de åter omyndiga. I samband med att kvinnor fick rösträtt blev även gifta kvinnor 

myndiga. 

Något måste sägas om finnmarken och de människor som levde och verkade där, eftersom 

den miljön präglade Dan Andersson och hans författarskap. 7  På 1600-talet invandrade 

finländare till de mellersta och nordliga landskapen i Sverige på grund av svält och krig i det 

forna hemlandet. Generösa löften från den svenska statsmakten underlättade immigrationen. 

                                                             
5 För en fullständig biografi rekommenderar jag Litteraturbankens hemsida. 
http://litteraturbanken.se/#forfattare/AnderssonD/bibliograf 
6 Ulla Wikander, Kvinnoarbete i Europa, 1789-1950, Atlas, 1999, Hela boken men fr.a. s.83-85. 
7 Kari Tarkiainen, Finnarnas historia i Sverige, inflyttarna från Finland under det gemensamma rikets tid, del 
1, Nordiska museets handlingar, Stockholm, 1990, s. 133-233. 
Kari Tarkiainen, Finnarnas historia i Sverige, inflyttarna från Finland och de finsk minoriteterna under tiden 
1809-1944, del 2, Nordiska museets handlingar, Stockholm, 1993, s. 131-179. 
Gunde Johansson, Dan Andersson Finnmarkens spelman, LT, Stockholm, 1988, s.13-15. 
Eric Uhlin, Dan Andersson före Svarta ballader, Tidens, Stockholm, 1950, s.13-30. 
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Det gällde bl.a. inmutning av skog för svedjebruk. Dessa förmåner drogs emellertid senare in 

och motsättningarna mellan den inhemska befolkningen och finnarna tilltog. Man tvistade 

bl.a. om vem som ägde skogen och rätten att bruka den. Finnarnas huvudsakliga näringsfång, 

svedjebruket, minskade allt mer i omfattning och ersattes av boskapsskötsel, kolning åt 

bruken, körslor och bisysslor av olika slag.  Arbetsvillkoren var usla och avtalen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare liknades vid slavkontrakt. Skogsfinnarna proletariserades och 

utsattes för maktmissbruk och förtryck.8  

Finnen som person gjorde intryck bl.a. hos Henrik Adolf Widmark som nedtecknade (1881-

1885)  följande karaktäristik av finnen: 
Finnarna underkastade sig ej, utan drogo sig blott längre undan åt skogarna, der bittra strider 
utkämpades, blod flöt och svåra grymheter begingos från båda parters sida. Den finska 
envisheten blef halsstarrighet, dolskheten, bakslughet och misstron mellan folkstammarne synes 
hafva ökats därhän, att den kunde anses så godt som outplånlig.9 

SYFTE 
Syftet med min uppsats är att belysa, hur genus skildras i fyra noveller som ingår i 

Kolvaktarens visor och detta i relation till andra maktordningar, främst klass och etnicitet. Här 

vill jag betona, att det är de skönlitterära gestalterna som skildras och inte Dan Anderssons 

kvinnorsyn.  Som teroretiska utgångspunkter använder jag mig av Yvonne Hirdmans teori om 

genussystemets isärhållande av de båda könen och etableringen av det manliga som norm 

samt  R.W. Connells teori om  genusstrukturen med relationer mellan män där den maskulina 

hegemonin dominerar över kvinnornas underordnande  position. 

Den övergripande frågeställningen är: Hur skildras genus i de fyra novellerna: "Slagsmål", 

"Björn-Larssons bragd", "Själasörjaren" och "En anklagare".  

TEORI 
Genus kommer från latinet och betyder kön, slag, sort, släkte. Inom genusvetenskapen 

använder man ordet genus för att betona det sociala sammanhanget när man betraktar 

kvinnans och  mannens görande av kön. Historikern och genusforskaren Yvonne Hirdman 

skriver: "[…] att bakom de fasta formerna 'kvinnor' och 'män' döljer sig prägling, fostran, 

tvång och underordning." Hon säger också : "Att det handlar om både kvinnor och män och 

                                                             
8 K. Tarkiainen 1993, s.136 f. 
9 Ibid., s.156. 



4 
 

om sociala processer."10  Sociologen R.W.Connell betonar vikten av att hela tiden koppla 

samman genus med intersektionella faktorer som klass och ras.11 

YVONNE HIRDMANS TEORI12 
Vad som är manligt och kvinnligt i vårt samhälle skapas av oss människor genom de 

förväntningar, föreställningar och processer vi har på begreppen manligt och kvinnligt. Detta 

bildar ett  system av tankar och idéer som styr det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Hirdman kallar det för  ett genussystem och de två viktigaste komponenterna i det systemet är 

isärhållandet av de båda könen och etableringen av det manliga som norm (den manliga 

hegemonin). Genom ett genuskontrakt, dvs. en tyst överenskommelse i varje tid mellan könen 

hur de förväntas uppträda, förnyas och upprätthålls genussystemet med mannen som 

överordnad kvinnan och det bidrar till att könshierarkiseringen hela tiden nybildas. Genom 

gränsöverskridande handlingar kan systemets gränser mjukas upp och den manliga 

hegemonin ifrågasätts, men genussystemet med den manliga hegemonin är seglivad, men 

långsamt sker förändringar. 

R.W.CONNELLS  TEORI13 

Relationerna mellan män och kvinnor i samhället utgör en viktig struktur,  som får det sociala 

livet att fungera. Connell talar om, att genus refererar till vad vi gör med våra kroppar och att 

genus alltid kopplas samman med faktorer som etnicitet, klass, och globala orättvisor. I 

samhället kan man se tre former av strukturmodeller. Den första är  baserad på makt där den 

manliga dominansen och normen är gällande och kvinnorna är underordnade. Den andra 

relationen finns inom produktionen och den tredje handlar om kathexis, dvs. en energi som 

riktas mot ett objekt eller handling (se not 27). Connell tycker sig se fyra olika relationer 

mellan män. Den hegemoniska manligheten syftar i första hand på den makt som samhällets 

elitskikt inom staten, militären och näringslivet har och som innebär, att mannens överordning 

över kvinnan auktoriseras och bibehålls. De underordnade männen är i första hand de 

homosexuella männen, men även andra kategorier som töntar, fegisar och ynkryggar eller sagt 

på ett annat sätt, män med kvinnliga drag. Delaktiga män är män som inte hör till samhällets 

toppar, men som ändå har fördelar av att vara män. De behöver inte arbeta så skarpt på att 

bibehålla en makt  och en topposition vilket gör, att de kan tillåta sig kompromissa med 

                                                             
10 Yvonne Hirdman, Genus-om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö, 2008, s.12. 
11 R.W. Connell, Maskuliniteter, Daidalos, Göteborg, (1995), svensk upplaga 2008. 
12 Yvonne Hirdman, Genus - om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö, 2008. 
13 R.W. Connell, Maskuliniteter, Daidalos, Göteborg, (1995), svensk upplaga 2008. 
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underordnade grupper, t.ex. kvinnorna. Dessa delaktiga män är ett slags smörjmedel i 

samhället mellan de hegemoniska männen och de underordnade grupperna. Män med en 

underordnad position, t.ex. som följd av ras eller klass, och som har en relation med den 

dominanta hegemoniska manligheten benämns som marginaliserade. Connell betonar att den 

hegemoniska manligheten alltid kan utmanas av andra grupper och en ny hegemonin skapas. 

Maktordningen är inte en gång för alla given utan kan alltså ändras. 

I min uppsats har jag tillämpat Connells teori på lokal nivå. Detta innebär, att jag ser 

finnmarksmiljön som en genusregim, dvs. en miljö där genusmönstret formas efter de 

nivåer av maskuliniteter och femininiteter som verkar inom den lokala kontexten.  Även 

om genusregimen som sådan inte står i motsättning till den generella genusordningens 

maktstruktur, framträder på den lokala nivån andra hegemoniska ideal än i den 

övergripande genusordningen.  I den av Andersson gestaltade finnmarksmiljön befinner 

sig de män som lokalt gör anspråk på, och även innehar, makten långt ifrån den 

hegemoniska maskulinitetetens topp sett i ett globalt perspektiv. Den lokala 

genusstrukturering utgör dock på samma gång en återspegling av det generella 

genusmönstret, det gäller såväl mellan som inom könen. Något förenklat kan man säga 

att makten i finnmarksmiljön fördelas lokalt mellan de män som verkar inom miljön.  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Fyra noveller valdes ut för analys beroende på novellernas innehåll, dvs. att de gav material 

till genusstudier. Ett ställningstagande till forskningssituationen i ämnet gjordes. Kolvaktarens 

visor lästes med en närläsningsmetod på ett textanalytiskt tillvägagångssätt utifrån ett 

genusperspektiv med särskild uppmärksamhet på de utvalda novellerna. För att min teoretiska 

bakgrund skulle bli fylligare läste jag lämplig litteratur, t.ex. biografier, idéhistoria, historia, 

folklivsforskning och litteraturvetenskap. Internet var en värdefull källa till information. Jag 

hade också tillfälle att närvara vid en föreläsning av Yvonne Hirdman där hon talade om 

kvinnosynen på 1910- talet. 

BEGRÄNSNINGAR 
Då tiden för arbete med C-uppsatsen är begränsad, har fyra av de sex novellerna ur 
Kolvaktaren visor analyserats.  De är 1) Slagsmål, 2) Björn-Larssons bragd, 3) Själasörjaren 
och 4) En anklagare.  
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TIDIGARE FORSKNING 
Redan till min B-uppsats våren 2011 sökte jag efter forskning med genusperspektiv på Dan 

Anderssons diktning. Resultatet då var lika magert som i år, när jag på nytt sökte i litteraturen 

och i olika sökmotorer på internet. Sökorden var Dan Andersson, genus, författare, poet, 

kvinnosyn, manssyn. (Se B-uppsatsen14)  Hans Granlid noterade, att synen på kvinnan i Dan 

Anderssons litterära produktion inte har granskats. Utan att närmare kommentera detta skriver 

han: "Nog vore Dan Anderssons kvinnosyn värd en specialgranskning, […]".15 

GESTALTNINGEN AV KÖN I DAN ANDERSSONS FINNMARK 

SLAGSMÅL 
Scenen i novellen utgör en dans på fäbodvallen, miljön är finnmarken. En bit in i 

händelseförloppet utbryter ett slagsmål mellan traktens buse, Grillen, och några andra män.  

Alla är de arbetar- och underklassens män som intar berättelsens scen.16 Det är män som 

spelmannen Krog Jakob, vars maskulina framtoning beskrivs med ord som frammanar bilden 

av en suput och slagskämpe. Han bär en hatt på nacken och "en rutig smutstrasa runt sin 

tjocka tjurhals". Det långa svarta håret faller ner över den tomma vänstra ögonhålan; ett 

minne från ett tidigare slagsmål. Hans verbala uttrycksmedel består mest av svordomar 

förstärkt med ett spottande "var fjärde sekund". Grillen, traktens buse, beskrivs på liknande 

sätt,  men hans karaktäristika är starkare och mer uttalade vad gäller slagsmålsberedskap, 

ordfattigdom, hämndlystnad och hat. Grillen är en dåtidens "värsting". Han är en man utan 

empati och respekt för sina medmänniskor. Denna "jätte" slogs utan orsak med en eller flera 

samtidigt beroende på hur situationen såg ut. Hans drivkraft var en "obetvinglig lust att se 

andras blod flyta". "Från barndomen hatad av alla, hatade han igen, lömskt, krypande, skyggt, 

tills ruset tog honom. Då slutade han upp att hata och slogs istället."  

                                                             
14 Ulla Lindström, Kvinnosynen i fem av Dan Anderssons dikter, B-uppsats i Genusvetenskap, Institutionen 
för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan, Gävle, VT 2011. 
15 Hans Granlid, Spänningarnas förlösning. Om Dan Anderssons verk och verklighet-med särskild hänsyn till 
hans sena prosa, Proprius, Stockholm, 2004, s. 117. 
16 Med klass vill jag referera till Max Webers klassbegrepp där han lägger tonvikten på skiktningen utifrån 
status, dvs. på den ställning som en individ eller grupp av individer har i egna eller andra människors 
ögon. Egendom, ekonomisk ställning och konsumtionsvanor konstituerar statusgrupper mer än något 
annat men även livsstil. 
Kerstin Lindskoug, "Max Weber 1864-1920", essä i Anders Boglind m.fl., Kapital, rationalitet och social 
sammanhållning, En introduktion till Karl Marx´, Max Webers och Èmile Durkeheims samhällsteorier, 
Prisma, Stockholm, 1986, s.140 f. 
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Det skildrade slagsmålet kan läsas som den råbarkade maskulinitetens kamp mellan män. Sex 

bondpojkar mäter sina krafter mot Grillen. Här finns ingen verbal kommunikation, inga ord 

att mäta krafterna med. Här är de knytnävarna som talar tills Grillen drar sin långa glimmande 

slidkniv vill säga. Kniven i Dan Anderssons gestaltning liknas vid en dröjande blixt, färdig att 

slå ned.  Grillen, som med kniven dragen, får gestalt av något överjordiskt, gudalikt, starkt 

och manligt. Hans kniv lyser "silvervitt i det skarpa månskenet". Magiskt. Gestaltningen av 

det våldsamma slagsmålet mellan hårdföra män och med det blixtrande vapnet kan liknas vid 

skildringar av guden Tor och hans hammare Mjölner i de isländska sagorna, där Tor var "den 

främste bland asar", kraftens storväxte gud med måttlös styrka. Han var böndernas och 

trälarnas gud och var ständig på resa för att bekämpa det onda. Hans vapen var Mjölner och 

när han slungade hammaren mot jättarnas skallar uppkom åska och blixtar.17  

Det är de stora, starka, fysiskt arbetande männens värld som Andersson skildrar i novellen. 

Det genuskontrakt som tillämpas placerar den fysiskt starke mannen i berättelsens mitt. Mot 

de gestaltade framträdande männen bildar flickorna, som kom till dansen "tjusiga och 

uppspelta", objekt för männens blickar. Om de inte dansade satt de i knäet på någon pojke 

som ivrigt utforskade flickornas anatomi. Deras protester mot männens närmanden beskrivs 

som halvhjärtade, vi kan läsa att de reagerade med "stampningar, skratt och små skrik". När 

slagsmålet bryter ut bildar flickorna en publik för männens maktkamp. Där stod flickorna 

"stumma i skräckfylld väntan" gömda bakom uthuslängan "väntande på seger eller nederlag 

för deras män". Flickorna väntar i periferin medan männen mäter sina krafter i det 

homosociala spelet. Scenen som den framträder i finnmarksbygden får konturer som kan 

liknas vid det medeltida tornerspelets. Det är riddarna som till det yttre slåss om kvinnornas 

gunst men i själva verket kämpar om den inbördes maktordningen. Kvinnornas bidrag till 

tornerspelet reduceras i berättelsen till "små skrik" medan segraren, mannen, vinner status i 

enlighet med den maskulina normativitetens värdemätare. Detta är något  som redan Simone 

de  Beauvoir satte ord på i Det andra könet 1949:  
Männen är alltför upptagna av samarbete eller maktkamp för att utgöra en publik för varandra, 
den ene ser inte den andre. Kvinnan står utanför deras verksamhet, hon deltar inte i fäktningarna 
och striderna. Hela hennes ställning förutbestämmer henne att spela denna åskådar roll. 
Riddaren kämpar i tornerspelet för sin dam och diktarna försöker vinna kvinnornas bifall.18 

                                                             
17   Petrus Betulius, Daniel Watson(red.) "Kvädet om Trym", Den poetiska Eddan, Aisopos, Stockholm, 
nyutgåva 2010 efter 1913 års utgåva med Erik Brate som översättare,s.136-144.  
18 Simone de Beauvoir, Det andra könet (1949), 4. uppl., övers. av Inger Bjurström och Anna Pyk, 
Stockholm 1995, s. 148.  Sarah Ljungquist har i sin avhandling, Den litterära utopin och dystopin i Sverige 
1734-1940, uppmärksammat en motsvarande symbolisk duell mellan män med kvinnan som publik. Sarah 
Ljungquist, Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940, Gidlunds, Hedemora, 2001, s.215 f. 
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Connell menar, att kathexis utgör en av de faktorer som skapar relationer i genusstrukturen 

(se teoriavsnittet sid.4). Kathexis är emotionell energi knuten till ett objekt eller handling. 

Sexuell åtrå ses av många som något så naturligt, att det inte sätts in i ett socialt sammanhang, 

men Connell säger, att åtrån har en framträdande roll i genusordningen.   

De praktiker som formar och väcker åtrå är därför en aspekt av genusordningen. Således kan vi 
ställa politiska frågor om de relationer det handlar om: gemenskap eller tvång, ömsesidig 
njutning eller ensidig.19 

Kathexis ser vi också utryckt i "Slagsmål" samt i novellen "Björn-Larssons bragd" som 

analyseras nedan. Sexualiteten mellan könen beskrivs i novellerna som att männen är 

initiativtagare och  att kvinnorna accepterar detta enligt gällande genuskontrakt. I novellen 

"Slagsmål" skildras ett våldtäktsförsök där Finn-Jon trycker ner Torp-Elsa på bänken och 

"[…] föll med sin tunga, oviga kropp över henne, brutalt slitande i hennes tunna dräkt."  Torp-

Elsa sliter sig visserligen loss, men hennes protester synes tämligen lama. Både självklart och 

paradoxalt nog beskylls Torp-Elsa som fresterska som förför mannen. Det skulle i 

konsekvensens namn vara hennes eget fel om hon blir våldtagen. Här är kathexis synligt som 

den sexuella energin som riktar sig mot kvinnorna och Torp-Elsa. Den manliga heterosexuella 

normativiteten och gällande genuskontrakt gör, att kvinnorna mer eller mindre "accepterar" 

inviterna. Teorin om kathexis och genuskontrakt kan även tillämpas på den förväntan som var 

mer eller mindre uttalat bland de dansande paren; kvällen kunde sluta med sex. "Flera par 

hade redan smugit ut för att med varandra få avsluta nöjet i enlighet med gammal tradition 

och samstämmig instinkt." Yvonne Hirdmans teori om genuskontrakt säger, att mannen och 

kvinnan beter sig som traditionen och kulturen har format dem; alltså med den manliga 

överordnade normsättningen och kvinnan som underordnad.  Beteendet betraktades som 

normalt och en skenbar jämvikt tycktes föreligga. 20  Här kallar författaren den sexuella 

laddningen mellan könen som "samstämmig instinkt"; en instinkt är ju något som inte är 

viljestyrt. Visserligen hör sexualiteten till de naturliga drifterna av samma dignitet som 

hunger och törst, men här uttrycks mannens uppfattning om sexualiteten som en instinkt.  

Vem är instinktsstyrd? Mannen? Kvinnan? Mannen talar utifrån det gällande synsättet i 

början av 1900 talet som antyder, att kvinnan är instinktsstyrd och således ger efter när rätt 

stimuli från mannen utlöser en reaktion. Det är att likna vid skeendet vid fågelbordet; alla 

fåglar är som bortblåsta när sparvhökens siluett utlöser en skyddsinstinkt per automatik. 

                                                             
19 Connell 2008, s.112. 
20 Hirdman 2008, s.85-90. 
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Yvonne Hirdman synliggör detta med två kommentarer. "Hos mannen är begäret periodiskt 

och hos kvinnan är det konstant" samt "Mannen har könsorgan; hos kvinnan äger 

könsorganen henne."21 

BJÖRN-LARSSONS BRAGD 
Björn-Larssons bragd består av att han låter en ung flicka, Magda, få föda sitt 

utomäktenskapliga barn i hans hem, efter att hon blivit utsparkad från sin arbetsplats och 

tillika sitt hem hos hästskojaren och jordbrukaren Matsson i Åsberg, kallad Tegel-Mats. I 

relation till Björn-Larsson intar Tegel-Mats en överordnad klassposition. Som kvinna och 

därtill underförstått fattig befinner sig Magda längst ner i den könsstrukturerade hierarki som 

berättelsens tre personer verkar inom. Magdas tillstånd som gravid utan att vara gift gör henne 

socialt och kulturellt ännu mer  utsatt.22  Ett kapital som stärker hennes ställning tillskrivs 

dock Magda och det är skönhet. I Tegel-Mats ögon är Magda en av de vackraste kvinnor han 

mött, vackrare än de kvinnor som klassmässigt står flera steg  över henne. 

Magda var vacker att ser på. Hon hade något mjukt och varmt vekt i ögonen, som inte och  finns 
hos alla kvinnor, inte ens bland herrskapsfolk. Och hon var stor och stark och fyllig och hade 
muskler som tålde slit och arbete i femton timmar per dygn utan att rakna. Hon hade  också den 
härligaste fylliga barm och ett solljust, skrattande lynne. Hennes hår var som ett enda 
vilsegånget burr av nötbrunt och rikt fallande. 

Gestaltningen av Magda, som i berättelsen sker genom Tegel-Mats blick, är den manliga 

blicken på objektet kvinnan. De goda egenskaper Magda tillskrivs, styrka och skrattande 

lynne, sammankopplas helt med hennes, i mannens ögon, tilltalande utseende, Hennes 

muskler och "fylliga barm" tydde på styrka och uthållighet, hennes mjuka, varma, veka ögon 

skänker henne ett "skrattande lynne". Trots att Tegel-Mats blick på Magda lyfter fram henne i 

positiv dager, värderas hon som en vara av hans manligt överordnade blick. En blick som i 

många avseenden kan liknas vid granskningen av ett sto inför eventuellt köp; ras, ålder, färg, 

muskelmassa, benstomme och lynne. Underförstått och outtalat; kommer hon att kunna få 

avkomma? Hennes "fylliga barm" är en tillgång i det sammanhanget.  Blir hon lönsam? 

                                                             
21 Yvonne Hirdman, Föreläsning om "Genus på Strindbergs tid", 5 mars 2012, Uppsala stadsbibliotek. 
Se även Jonas Liliequist, "Sexualiteten", essä i Jørgen Lorentzon och Claes Ekenstam, Män i norden, manlighet 
och modernitet 1840-1940, Gidlunds, Hedemora, 2006, s.177. 
22 Claes Ekenstam förtäljer i sin bok Kroppens idéhistoria, att kvinnor som fick barn utan att vara gifta kallades i 
bondesamhället för horor, vare sig de verkligen var prostituerade eller enbart ogifta mödrar. En kvinna som gjort 
sig känd som hora stöttes ut ur den sociala gemenskapen och förpassades till en marginell existens. Ekenstam 
menar, att man i bondesamhället hade en tolerant inställning till föräktenskaplig samlevnad, men att äktenskap 
var ett krav om graviditet uppstod. Toleransen mot utomäktenskapliga förbindelser var mindre. Lägg märke till 
skillnaden mellan föräktenskapliga och utomäktenskapliga förbindelser. 
Claes Ekenstam, Kroppens idéhistoria, Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950, s.196 ff., 
Gidlunds, Hedemora. 
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Magda skulle var en ägodel bland andra och liksom övriga husdjur användas i arbetet på 

jordbruket; hon  var ju "stor och stark  och fyllig och hade muskler som tålde slit och arbete i 

femton timmar per dygn utan att rakna". Hennes ljusa lynne tydde på att hon skulle vara 

foglig och finna sig efter den manliga hegemonins regler både vad gäller arbete och nöjen i 

sängen.23  Nöje för mannen och för Tegel-Mats. Tre gånger friade han till Magda; de första 

två gångerna  innan hon hade fött sitt barn. Den tredje gången hade Magda fött en pojke 

hemma hos Björn-Larsson dit Tegel-Mats begav sig för att be henne komma tillbaka. Han var 

då "mjukare i tonen än sist".  
"Det hade blivit så tomt efter Magda, sade han. Nu ville han be henne komma dit igen, och hon 
visste nog att han inte var elak, fast han varit lite brutal den där gången."  

Tegel-Mats säger för sig själv när han blivit avvisad för tredje gången: 
"Det var då rena fan att vara utan kvinnfolk i huset! Ingen mat lagad och ingen att gräla med! 
Jäntan kunde inte bättre fått än om hon kommit igen när han så ville, […]." 

Han  hade ju också lagt märke till Magdas "fylliga barm" som skulle kunna vara erotiskt 

stimulerande för en man att tänka på och drömma om. Samhället såg Magda som "lättsinnig" 

och/eller "manfolksgalen" något som Tegel-Mats kanske hade i bakhuvudet när han hemligen 

räknade med henne som möjlig sängkamrat. Den fylliga barmen var ju också   en positiv 

egenskap i händelse av barnafödande. Då skulle det finnas mat till barnet.  Det kan jämföras 

med vikten av att en mjölkkossa hade ett bra juver. Ja, hon var så vek och varm i ögonen,  att  

herrskapsfolkets kvinnor inte kunde tävla med henne på den punkten. Här antyds, att 

herrskapsfolkets kvinnor var av ett annat slag än de Magda tillhörde, arbetarklassens 

kvinnor.24  Novellen ger inga ytterligare exempel på vari skillnaden låg, men om de var av 

                                                             
23 Kvinnan var i äktenskapet underställd mannen ekonomiskt och socialt. Vid 1915 var den gifta kvinnan ännu 
inte myndig och hon kunde inte rösta. Hustrumisshandel förekom även om det var förbjudet enligt lag sedan 
1864. Först 1965 förbjöds våldtäkt inom äktenskapet då man tidigare inte ansåg att våldtäkt förekom inom 
äktenskapet. Många i den begynnande kvinnorörelsen såg äktenskapet som en institution för männen att ha 
bekväm tillgång till sex på ett av kyrkan och samhället legalt sätt. Dessa tankar kom sedan att ingå i den så 
kallade radikalfemininsmen. 
Lena Olson (red.), Kärlek, makt och systerskap, 30 år av kvinnokamp, Göteborgs stadsmuseum, Göteborg, 2002, 
s.75 f. 
24 Ett annat exempel på arbetarklassens kvinnor återfinns i dikten "Sista natten i Paindalen", Kolvaktarens visor. 
Det är kolare Bergs hustru Mari. Hon var med och timrade deras hus och hon bar "ämbar på ämbar med 
murbruk, och då var du havande än". Hon rodde en båt i storm och "[…]dina händer av järn, dina armar av stål, 
[…]. Detta var en kvinna som utförde grovt kroppsarbete medan kolare Berg "[var ond och trätte nog och svor. 
Men jag minns inte att jag slog dej, kanske gjorde jag det ändå?" 
Tegel-Mats erkänner att han kanske var litet "brutal" men att han egentligen var snäll. Och framtidsutsikterna för 
Magda om hon skulle gifta sig med Tegel-Mats liknar Maris; hårt kroppsarbete, långa dagar och nära till bannor 
och förebråelser. 
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annat slag än Magda, torde herrskapsfolkets kvinnor var små och finlemmade och inte så 

starka. De skulle nog inte kunna arbeta femton timmar utan att bli tröttna. 25   Karin 

Johannisson skriver i sin bok Den mörka kontinenten, Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, 

om ett nytt kvinnoideal som växer fram i början av 1900-talet. 1800-talet kvinnoideal, som 

upphöjde den förfinade, sköra och bleka kvinnan, ersätts nu av en kraftfull och frisk 

idealtypisk kvinnokropp. Borgerskapets kvinnoideal som hade gällt - och som i praktiken till 

stora delar levde kvar - var alltså statt i förändring, något som i det här fallet gynnade den 

robusta kvinnotyp som Magda företrädde. En möjlig tolkning här är alltså, att Tegel-Mats då 

han ser på Magda har det nya kvinnoidealet i bakhuvudet och han tänker på Magda som den  

friska, sunda, alstringsdugliga kvinnan. Han jämför henne med borgerskapets kvinnor som i 

hans ögon framträder långt mindre kraftfulla. Att borgerskapets kvinnor i  praktiken också var 

mindre kraftfulla, som grupp betraktad, är också sannolikt. Deras möjligheter till fysisk 

ansträngning var oftast små eftersom de inte kroppsarbetade, och de kvinnor som idrottade 

var fortfarande få.26 

Tegel-Mats attityd till Magda som ett sexobjekt och tilltänkt hustru är ett exempel på 

kathexis; den speciella energi av åtrå som riktas mot henne och som formas bl.a. av 

traditionen och kulturen; den kontext vari den uppstår.27  Connell menar, att kathexis, utgör 

basen för en av de tre genusrelationer som skapar maskulinitet (de övriga två är baserade på 

makt och produktion).28  I den här situationen med Magda och Tegel-Mats innebär kathexis, 

att Tegel-Mats är beredd att förändra sitt liv och skaffa sig en hustru och barn, något som 

innebär en förändring socialt, ekonomiskt och personligt för både Tegel-Mats, Magda och 

indirekt den närmaste omgivningen, men han gör det utifrån den kontext och den diskurs som 

gäller, mannen som den maskulint överordnade och kvinnan som underordnad. Magda 

uttrycker detta med kathexis, den emotionella drivkraften,  väldigt bra i novellen där hon 

funderar över sin egen sexualitet. Hon säger: 

                                                             
25 En kvinnotyp som inte heller hörde till arbetarklassen var den "emanciperade" kvinnan som nämns i dikten 
"Jöns Lekares kvinnor" i Kolvaktarens visor. Hon var "ren och kysk och skär, och predikade renhet i levernet 
och var fri från köttets begär". 
26 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Norstedts, Stockholm, 
1994, s.87 ff. 
27 Kathexis; en psykoanalytisk term för laddning av psykisk energi i föreställningar, konflikter och motiv: 
a) dels själva den process varigenom föreställningen blir laddad med energi, och b) dels laddningen som 
mängd psykisk energi. Energi inversteras i såväl personers självupplevelse som i personer och föremål 
(objekt) i omvärlden. Denna investering av drift- och affektenergi i individens hela personlighet och 
situation har ett avgörande inflytande på människors motivbildning och reaktionsmönster. 
Henry Egidius, Psykologilexikon, Natur och Kultur, Stockholm.  
Websidan: http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=katexis 
28 Connell 2008, s. 123.f. 
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 "Folk sade att hon var lättsinnig. Ibland sade de att hon var manfolksgalen. Och det underliga 
var, att detta syndiga begär ändå var det som eggade människorna till arbete och till bildandet av 
familjer!". 

Ytterligare ett exempel på kathexis är den affektiva laddning Björn-Larsson har när han 

uppsöker Tegel-Mats efter att Magda "med sitt bylte på ryggen banade sig väg genom 

drivorna" och där mötet slutar med att Björn-Larsson ger hästhandlaren en smäll på hakan så 

att han "föll utan ett ljud till golvet, avsvimmad". I detta möte justerades maktrelationen 

mellan dessa båda män till Björn-Larssons fördel. 

Bonden Matsson sitter i sin gråa och väderbitna bondgård och svor "över allting". Magda, 

hans enda "hjälp med bestyren inomhus" hade "gått och blivit olycklig med en värmländsk 

timmerhuggare, som sedan smitit sin väg." Detta skulle medföra att han tvingades se sig om 

efter en annan hjälp. Tegel-Mats tänker, att kvinnfolken var besynnerliga. Han hade erbjudit 

Magda att få stanna på gården "för alltid",  men hon hade avvisat detta anbud med en knyck 

på nacken och ett "vemodsleende". Tegel-Mats känner sig kränkt; "hederlig man, ärlig karl" 

som han var. Visserligen femtio år och bra mycket äldre än hon, men det var inte "en orimligt 

hög ålder". Han tycker, att Magda är otacksam som tackar nej till hans generösa erbjudande 

och isynnerhet  som hon befinner sig i den prekära situationen att snart vara hemlös ogift 

mamma utan känd far till barnet. Som sådan kommer hon att stötas ut ur den sociala 

gemenskapen och kallas för hora. Tegel-Mats position som överordnad man hotas genom att 

Magda tillbakavisar frieriet. Han utbrister: "Ja, jag har sagt dig, Magda, att nu får du gå. Du 

får ta vägen vart du vill, jag ger fan i dej, så mycket du vet det."  Magda ser på honom med 

trots i ögonen och han förväntar sig att hon skall börja gråta, men det gör hon inte.  
Med denna antydning trodde han sig ha funnit en punkt nog sårbar att framkalla ett vredesutbrott 
hos Magda, men han hade på nytt skjutit över målet. Det gällde att försöka en hårdare projektil. 
Ska du dränka ungen, eller hur ska du klara saken? 
 

Magda såg med djupt förakt på den hånande, vithårige skälmen och framhöll, att det var en 

sak mellan henne och länsman. Tegel-Mats försöker än en gång få Magda att stanna kvar, 

men hon svarar ett bestämt "Nej."  "Då får du dra åt helvete!" var "kampskojarens" svar. I den 

här handlingen ser man hur Tegel-Mats överordnade manlighet och hans klassposition får sig 

en törn när Magda, som är så underordnad genom sitt kön och sin sociala situation, avvisar 

hans frieri.  Det är ju ett hot mot hans överordnade manlighet samtidigt som Magda genom 

sin gränsöverskridande handling gör uppror mot gällande genuskontrakt. Hon underordnar sig 

inte. När Tegel-Mats vid ett senare tillfälle ånyo friar säger hon sturskt: "Du har kastat ut mig 

en gång och jag kan bara förbanna dig!"  Yvonne Hirdman menar, att en gränsöverskridande 

handling där den manliga normen ifrågasätts är ett sätt att förändra och utveckla gällande 
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hegemoni.29  Det mjukar upp genusordningen och pekar mot en förändring i maktstrukturen. 

Magdas agerande innebär också en protest mot det rykte hon får som lättsinnig och hora i och 

med graviditeten. Hon reflekterar och bejakar sin sexualitet: 

Varför det just skulle gå på detta gamla och vanliga sätt: att hon skulle låta en man härska över 
hennes kropp, kunde hon ej förstå, men hon mindes att inom henne alltid funnits en stark längtan 
efter  just detta farliga, att känna en mans starka armar famna sig. Varför var denna längtan så 
het och eldig hos henne, så lugn och stilla hos andra? Varför hade hon så många gånger förr, 
ehuru medveten om risken, överlämnat sig åt en mans kärlek? Ja, sannerligen, detta var ett 
underligt liv, som bestod i åtrå efter det som var livsfarligt och till på köpet syndigt! Folk sade 
att hon var lättsinnig. Ibland sade de att hon var manfolksgalen […]. 

Åter till Magda. "Två veckor senare [efter förlossningen] var Magda frisk som förut" och hon 

tvingades ut för att finna försörjning för sig och sitt barn.30  Björn-Larsson ser efter henne när 

hon går och tänker, att hon "såg så kraftfullt skön ut, så manligt stark". Alltså inte bara stark 

utan manligt stark. Dock blygdes han, efter att ha fallit i tårar av rörelse när hon gick. Att 

gråta var, som bland annat historikern Claes Ekenstam pekat på, inte manligt; en 

mentalitetsförändring som hänger samman med det moderna rationella mansidealets framväxt 

i början av 1800-talet.31 

Björn-Larsson  och Tegel-Mats var antagonister sedan gammalt, något, som enligt novellen, 

hade sitt ursprung i en björnjakt där Tegel-Mats genom sitt räddhågsna och fega sätt 

medverkade till att Magdas far, Starke Fritz, störtade utför ett stup och dog. "[…]du var rädd 

som ett barn."  Tegel-Mats sköt inte björnen trots att Starke Fritz ropade: "Skjut, Matsson, för 

död och helvete, jag har ett litet barn hemma!" Denna händelse rekapitulerar Björn-Larsson 

för Tegel-Mats vid ett besök, efter att Magda gått sin väg ut  "i drivorna". Björn-Larsson 

påminner också hästhandlaren:  
Du skulle ha hjälpt mig att bära hem den blodiga kroppen, men det gjorde du inte. Men du tog 
björnens skinn, ty jag var skyldig dig för en veckas mat. Det där barnet som Starka Fritz talade 
om, det var Magda. 

Den fega, rädda och girige Matsson tycks nu medverka till att även Magda riskerar att skickas 

i döden. Hon kunde få den hjälp hon behövde av Tegel-Mats, men han skickar ut henne i 

vintern och  önskar henne:  "Då får du dra åt helvete!".   Tegel-Mats försöker  köpa sig fri från 

detta skamliga minne och erbjuder Björn-Larsson ekonomisk kompensation. 

                                                             
29 Yvonne Hirdman, "Genussystemet -  kring kvinnors sociala underordning", s.49-63, artikel i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1998:3.  

 
30 Runt sekelskiftet 1900 fanns en tendens att se kvinnors menstruation och barnafödande som ett 
medicinskt problem, något sjukligt. Om detta kan man läsa i Johannison 1994, s. 95-161, , samt i Wikander 
1999, s.60. 
31 Claes Ekenstam, "När får män gråta?", artikel i Alba.nu:  http://www.alba.nu/sidor/19169 
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De båda männen hade rest sig upp och sågo på varandra. Genom de två små smutsiga fönstren 
föll den mörkande vinterdagens skumma dager in över dem, och i skenet från elden färgades 
deras ansikten röda. De stodo där med knutna händer och mätte varandras kraft med mörka 
ögon. Något av gammalt gömt hat lyste ut från dem bägge och fyllde rummets unkna luft med 
vågor av febril spänning. 

Svaret: "Då måttade Larsson ett slag mot sin antagonist och det träffade mitt in ansiktet och 

han föll utan ett ljud till golvet, avsvimmad."  

Björn-Larsson ifrågasätter gällande maktordning och skaffar sig ett övertag genom att påvisa 

Tegel-Mats bristande moral och manlighet. Han  förstärker sitt meddelande  med fysiskt våld, 

ett slag som "golvar" Matsson. Redan vid ankomsten till Matsson finns hotet om våld, 

nämligen det faktum att Larsson bankar på ytterdörren med gevärskolven något som Tegel-

Mats nogsamt noterar. "Nå, ja, den där Björn-Larsson fick man handskas försiktigt  med, han 

kunde vara ilsken nog om det satte till." Connell framhåller det faktum, att den maskulina 

hegemonin förstärks med hot om våld eller utövat våld.32  Med tillämpning av Connells teori, 

som jag har modifierat till ett lokalt plan, är det Tegel-Mats som är den dominante 

maskuliniteten i egenskap av en starkare socioekonomisk position; han har två inkomster som 

hästhandlare och jordbrukare, och han har bl.a. råd att städsla en piga, Magda. Björn-Larsson 

intar här en ställning som den delaktige maskuliniteten i och med att han kan kompromissa 

med underordnade och marginaliserade människor, här representerad av Magda. Hon är fattig, 

ensamstående gravid och nybliven mor utan känd far och blir som sådan betraktad som hora 

och lättsinnig kvinna; föraktad av samhället.  Men Björn-Larsson räcker ut en hand och 

hjälper henne, trots att han riskerar att drabbas av föraktet. Det är en handling som mjukar upp 

de hårda gränsdragningarna mellan könen och genuskontrakten. Björn-Larsson opponerar sig 

mot och utmanar  den maktordning som föreligger mellan honom och Tegel-Mats, som 

känner sin maskulina position hotad när han blir påmind om sitt nesliga agerande i samband 

med björnjakten.  
 Så skicka efter henne igen, för satan, och låt det vara tyst med det här bråket! bröt Matsson ut. 
Du skall få pengar av mig till alla utgifter.  

Svaret på det erbjudandet vet vi redan. Tegel-Mats slås till golvet med ett knytnävsslag och 

Björn-Larsson har förbättrat sin manliga position gentemot sin antagonist. (Jämför gärna med 

texten på sidan 19 som handlar om arbetarklassens interna skiktning.) 

Magdas situation som kvinna med stämpeln "hora" var inte unik. Hon hade många systrar 

något som läkaren Ulf Högberg har skrivit om. Han har noterat, att antalet utomäktenskapliga 

                                                             
32 Connell 2008, s. 121 f. 
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barn ökade i de områden där säsongsarbetare var vanliga, t.ex. skogshuggare.33  Historikern 

Andreas Marklund påtalar det förtryck och den utsatthet pigorna i 1800-talets bondesamhälle 

utsattes för, ja, det benämnes som "ett stort problem". De ökade klassklyftorna mellan högre 

och lägre klasser, mellan herre och tjänare, ökade möjligheterna för herrskapsmännen att 

sexuellt förgripa sig på pigorna. 34   Berättelsen om Magda och det som skrivits av Ulf 

Högberg och Andreas Marklund om ensamstående mödrar exponerar det kvinnoförakt som 

grasserade i samhället. Det visar även på hur den hegemoniska maskuliniteten är 

normgivande i så måtto, att det var den underordnade  kvinnan, som drabbades av skammen 

liksom det utomäktenskapliga barn som föddes " i hor". Både mor och barn blev utsatta för 

omgivningens hån och trakasserier medan mannen ofta "klarade sig" undan detta utanförskap 

som drabbade kvinnan.35 

SJÄLASÖRJAREN 
I novellen "Själasörjaren" får vi återigen möta en ung och ogift gravid kvinna. Kari, som hon 

kallas, står emellertid inte lika stark och stolt som Magda inför det som väntar en kvinna i 

hennes situation. Hennes mor hade rått henne att genomföra en abort, något hon själv hade 

gjort som ung. 
 Kari var en vekare natur, hon hade ingen lust att leva själv om livet skulle köpas genom ett svart 
brott. Hon hade tagit steget ut och var, trodde hon, beredd att möta den stränge domaren.  

Så resonerade Kari. Hon hade vid Slaktmyren stannat och tagit upp något ur korgen. Det 

liknade bröstsocker men var rödgult i färgen. 36  Hon ämnade äta upp biten genast men 

stannade upp och talade till någon som inte syntes. 
Store , gode Gud, sade hon med ängslig röst, du skall förlåta mig för det jag nu gör, men vi ha 
ingenting att äta hemma och jag tror inte vi få något heller. Hur skall jag då kunna ha ett barn att 
föda? 
Och när hon sagt detta höll hon upp det gula sockret i luften och betraktade det [och…] Med en 
skygg blick förde hon det till munnen.  
 

Kari stapplar mot hemmet och dör i armarna på sin mor under det att hon ropar "Jag vill icke 

dö! […] Om jag dör kommer jag till helvetet!" 

Hennes rädsla bottnar i religiösa föreställningar. Att begå självmord ansågs som en stor synd.  
I Sverige var det fram till 1864 brottsligt att begå självmord. Livet betraktades som heligt och 
som Guds gåva till människan, en gåva som hon inte av egen kraft och vilja har rätt att frånsäga 
sig. Lika lite som en människa kan välja att födas har hon rätt att välja att dö. De straff och 
sanktioner som var knutna  till förbudet mot självmord var huvudsakligen religiöst relaterade. 
Den som tog sitt liv riskerade att inte få del av det eviga livet i gemenskap med Gud. Rent 

                                                             
33 Ulf Högberg, Svagårens barn, Liber, Stockholm, 1983, s.141.f. 
34 Andreas Marklund, I hans hus, svensk manlighet i historisk belysning, Borea, Umeå, 2004, s.215. 
35 Carl-Herman Tillhagen, Barnet i folktron, tillblivelse, födelse och fostran, Lt, Stockholm, 1983, s. 102 f. 
36 Den gula fosforn användes  på 1800 talet som fosterfördrivningsmedel. Det är mycket giftigt och 
överdoserades ofta med följd att inte bara fostret dog utan även kvinnan.  Se Tillhagen 1983, s.74 f.     
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konkret kunde det innebära att självmördare begravdes i ovigd jord, det vill säga i jord som inte 
hade välsignats, företrädesvis utanför kyrkogården.37 

 
Den kvinna vi sedan får följa är Karis mor. Hon är rädd för vad som skall hända dottern efter 

sin hädanfärd och hon vänder sig till prästen. Att hon vänder sig till prästen i sin vilja att 

rädda dotterns själ från att hamna i helvetet kan ses som såväl ett religiöst som ett profant 

grundat val. Det religiöst grundade valet hänger förstås ihop med tron på prästen som 

förmedlare mellan människan och Gud, medan det profana valet kan förstås i termer av 

klassanalys.38  Prästens status var hög i det tidiga 1900-talets Sverige. Det gällde framförallt 

på landsbygden. Ju fattigare bygd desto högre position hade prästen som kanske var den enda 

med utbildning i hela socknen. Så förhöll det sig  i finnmarken, en bygd med rika 

naturtillgångar men med en mycket fattig befolkning som till stora delar livnärde sig på 

skogsarbete och småjordbruk och produktion av egen mat. I en klassmaktanalys som 

intersektionellt  samverkar  med kön, och möjligtvis också med etnicitet (om vi tänker oss att 

Karis mor har finskt ursprung), kan vi således läsa det som att Karis mor vänder sig till den 

person i bygden som genom sin klass- och könsmässiga position befinner sig högst upp i den 

lokala hegemonin. Att Karis mor befinner sig  långt ner i hierarkin, förmodligen på botten, 

tydliggörs i berättelsen av att prästens sondotter, då hon ser Karis mor komma vandrande, tror 

att de får besök av en tiggerska. 

Connell betonar ju med eftertryck att "vi inte kan förstå klass, ras eller globala orättvisor utan 

att hela tiden se till genus" 39  I ovanstående diskussion finns alla dessa beteckningar 

representerade; prästen som en högre klass än Karis mamma, som får räknas till underklassen; 

den etniska aspekten, där prästen med stor sannolikhet är "inhemsk svensk" och Karis mor, 

förmodligen av finsk härkomst, samt orättvisor i så måtto, att kontext och diskurs för dessa 

inblandade människor i detta möte är så ojämlikt och orättvist till Karis mors nackdel.40 

Connell skriver "globala orättvisor" men som en följd av   jag tillämpar hans teori på ett lokalt 

plan berör jag "orättvisa" på det lokala planet. 
                                                             
37 Olof Franck, Lika och unika, Om mening, värde och tro, Studentlitteratur, Lund, 2011, s.135. 
Louise Hagberg berättar i sin bok "När döden gästar, svenska folkseder och svensk folktro i samband med död 
och begravning", Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1937,  att ännu på slutet av 1930 talet (boken gavs ut 
1937) fanns en rädsla och misstro mot att bli begravd "på norr" (norr om kyrkan) i "självspillingarnas hörn". 
(Hagberg 1937, s. 496) Hon berättar även: "Än idag finnas de, som anse det högst anstötligt, att självmördare 
skola få begravas på kyrkogården bland annat hederligt folk. Självspillingar anses alltjämt mångenstädes ha 
förbrukat sin rätt till att komma i vigd jord. […]". (Hagberg 1937, s.504). 
38 Se not 16 om Max Webers klassbegrepp. 
39 Connell 2008, s. 113 ff. 
40 I novellens text står inget om Karis mors etniska ursprung, men en stor andel av de fattigaste i 
finnbygden hade finskt ursprung. De människor Dan Andersson skildrade i sin litterära produktion var 
också ofta ättlingar till finnarna, fattiga och socialt utsatta. 
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Bilder av fattigdom återkommer ständigt i Dan Anderssons författarskap. Hur fattigt var det i 

skogsbygderna? Kan man få ett hum om det? Den fattigdom som var förhärskande kan 

läsaren av Kolvaktarens visor få en aning om. I de 29 dikterna och sex novellerna 

förekommer ord och begrepp som handlar om hunger och svält i 16 av dikterna inklusive  

novellerna. Sex gånger nämns tillgången på mat och dryck som en belöning eller  bara som 

frånvaro av hunger. Den frekventa förekomsten av dessa begrepp tyder på att tillgången på 

föda var central för skogsbygdens befolkning i Dan Anderssons beskrivningar. Jag vill ge  

några exempel ur diktverket där svält, hunger och föda nämns. Kari i "Själasörjaren" talar 

med Gud och berättar att hon inte har någon mat och kommer sannolikt inte att få någon; hon 

har ingen möjlighet att föda något barn under dessa omständigheter och det leder till 

självmord. I  novellen "En anklagare" berättar  Sten den hemlöse för lantmätarn, om Mjölnar-

Anders som svalt sig galen och följden blev: "Här skar en fattig satan halsen av säj en kulen 

kväll, för han hade ingenting å äta […]. Sten fortsätter att beskriva nöden och svälten. "Å vid 

Byhyttan, där va dä ett par hyttarbetare som va så sugna så dom åt lera, å en försökte äta 

soltorkad gödsel. [---] Vid Varghyttan svalt dom, vid Ulriksberg svalt dom, [---]." I "Björn-

Larssons bragd" tvingas Magda iväg ut i vintern på grund av att det inte fanns någon mat i 

huset. I dikten "Helgdagskväll i timmerkojan" är det fest och författaren  skriver: "[…] vik 

bekymmer, […] Vi ha eld, vi ha kött, vi ha brännvin till tröst, här är helg, djupt i skogarnas 

ro! [---] för mat och brännvin du glömt all nöd [---]41.  Jägar -Vilhelms liv som tjuvskytt och 

hans tacksamhet till "Herren" för att han kunde skaffa mat skildras i "Tjuvskytten": "[…] 

mätta mig och mina glupska ungar".  

När prästen får ta del av Karis mors bekymmer aktualiseras hans egna tvivel på Guds existens 

och hans rätt att döma de som syndat; "[…] han kände sig långt ifrån säker på, om det alls 

fanns någon dylik suverän härskare över ödet." Samtidigt som han tvivlar, vill han 

sanningsenligt möta kvinnan i hennes vånda och hjälpa henne. Förvisso är det som 

prästen säger: "Herre Gud, det var inte gott att på det här viset stå rakt mellan skaparen och 

människorna." Prästen betraktades många gånger med misstro, eftersom de ofta gjorde 

gemensam sak med den polisiära och produktiva makten gentemot de underordnade klasserna 

och människorna (se novellen "En anklagare").  Den här gamle prästen avstår från att utöva 

sin auktoritativa makt som präst på ett nedtryckande sätt och kan sålunda hjälpa Karis mor 

                                                             
41 Dikten återfinns i Kolvaktarens visor och kan läsas i sin helhet på Litteraturbankens hemsida: 
http://litteraturbanken.se/#!forfattare/AnderssonD/titlar/KolvaktarensVisor/info/etext 
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med hennes vånda och ge henne lindring. Connell säger: "Maskuliniteter som är så 

konstruerade att de erhåller den patriarkaliska utdelningen utan de spänningar och risker det 

innebär att befinna sig i patriarkatets frontlinje, är i denna mening delaktiga."42  Prästen kan 

betraktas som en delaktig maskulinitet genom att han kan kompromissa och samarbeta med 

underordnade individer, här Karis mor, men han är samtidigt del av den lokalt   normgivande 

hegemoniska maskuliniteten. 

EN ANKLAGARE 
I berättelsen får läsaren träffa  huvudpersonen, Sten den hemlöse, vid tre tillfällen. Den första 

gången efter flera dagars supande, då vi möter en smutsig och ovårdad Sten. Vid det andra 

tillfället har Sten nyktrat till och har jobb som assistent till en lantmätare. Sten är nu hel, ren 

och nykter. Vid det tredje tillfället ligger Sten för döden och filosoferar över manligheten och 

vad som, utifrån hans perspektiv, karaktäriserar en "riktig karl": 
En karl är inte en karl om han inte kan sköta en yxa å bygga en koja å  ligga vid en eld som han 
själv har tänt, å dä mitt i vintern ändå. Han ska kunna klara säj utan pigor och käringhjälp. 

I Stens ögon placerar sig inte borgarklassens män i kategorin "riktiga karlar". Lantmätarn, 

hans forne arbetsgivare, ser han som representant för en förvekligad manstyp, en omanlig 

man om vilken han lätt tycks finna ord för att beskriva: 
Å den där lantmätarn är bara ett ämne än så länge, en student med flickhänder, skägglös och vek, 
[…]. Dä är en överklassare, förstår du, en sån som ska bli styresman för skogen, jägmästare eller 
nå sånt där. 

Sten placerar lantmätarn på en underordnad position, eftersom han inte är någon riktig karl. 

Han jämförs med en kvinna som har flickhänder, är skägglös och vek. Lägre ner på 

rangskalan kan man inte komma än till en kvinnas nivå. Connells teorier om 

maskulinitetsstrukturer kan tillämpas på den här situationen. 43 Han säger att, man måste 

kunna särskilja relationer byggda på makt, produktion och kathexis. Här är det Sten som 

tveklöst placerar lantmätarn på en underordnad maskulin position genom att förse honom med 

kvinnliga egenskaper som "flickhänder", "skägglös" och "vek". I citatet ser man även, att 

lantmätarn räknas till överklassen, och eftersom lantmätarn inte är någon "karl"  kanske  andra 

män som hör dit inte heller är någon "riktig karl".  

                                                             
42 Connell 2008, s.117. 
43 Ibid., s. 109 ff. 



19 
 

Det är intressant med den interna skiktning inom arbetarklassen som existerade och som 

direkt kan appliceras på förhållandena i skogsfinnarnas miljö. Orvar Löfgren skildrar detta i 

Den kultiverade människan.44 
I sekelskiftets arbetarmiljöer existerade en viktig intern skiktning. Den skolade arbetskraften 
som ofta hade hantverkstraditioner stod ett bra steg över den oskolade grovjobbaren och 
tillfällighetsarbetaren. Denne såg i sin tur ned på trasproletariatet och pariasgrupper som tattare 
och lösdrivare. Skiljelinjen kunde växla mellan olika miljöer, men den ekonomiska och social 
skiktningen gavs tydliga kulturella uttryck. Barnen lärde sig tidigt dessa kulturgränser som 
kommunicerades i kamraternas klädsel i föräldrarnas uppträdande, i kostvanor och 
heminredning. 
 

I de analyserade novellerna ser man kanske inte så mycket av den interna skiktningen inom 

arbetarklassen, men man kan ana den i förhållandet mellan Björn-Larsson och Tegel-Mats i 

novellen "Björn-Larssons bragd" samt i "Slagsmål" där  kontrahenterna kämpar om makten. I 

verkligheten kunde skogsfinnarnas kultur igenkännas på deras maträtter, t.ex. mutti, deras typ 

av boningar - pörten, deras klädsel och det finska språket som bl.a. namngav hemortens berg, 

sjöar och åar, t.ex. Pajsoån. Prästen i Grangärde, Anders Magnevill, har beskrivit  detta45 

liksom Kari Tarkiainen46. 

Som jämförelse kan det vara av intresse att se på vad som kännetecknar arbetarklassens 

manlighet gentemot borgarklassens enligt  Claes Ekenstam. Han återger en undersökning 

gjord av en amerikan, Peter N Stearns,  som säger att själva definitionen av borgerlighetens 

manlighet delvis skedde i direkt polemik mot arbetarnas motsvarighet som alltför råbarkad, 

våldsam  och okontrollerad. Det utvecklade sig särskilt bland unga arbetare en livaktig 

subkultur där man bevisade sin manlighet genom att slåss, kopulera och supa - aktiviteter som 

enligt Stearns inte var förenligt med borgarklassens ideal. En koppling mellan rationalitet 

eller förnuft och manlighet gavs en annan innebörd bland borgarklassens män än bland 

arbetarklassens. Stearns menar också att arbetarklassens män generellt gjorde motstånd mot 

medelklassens strävan att tämja och kontrollera dem. Supandet i arbetarklassen framstår som 

måttlöst och mycket vanligt och det fysiska våldet är en påtaglig vardaglig företeelse. Båda 

dessa företeelser kontrasterar mot borgerlighetens uppfattning om manlig självdisciplin. 47  

Borgarklassen i de noveller jag har analyserat representeras av prästen i "Själasörjaren" samt 

av lantmätarn och godsägare  Grot i "En anklagare". Novellerna skildrar prästen som en 

                                                             
44 Orvar Lögren i Frykman/Löfgren 1979, s.125. 
45 Magnevill 1968, s.186-206. 
46 Kari Tarkiainen 1990, s.222-245. 
47 C. Ekenstam i Lorentzen/Ekenstam Män i norden, 2006, s.16 ff. 
En liten brasklapp kanske kan vara på sin plats. Sterns är amerikan och undersökningen baseras 
huvudsakligen på amerikanska förhållanden varför resultatet  inte utan vidare kan överflyttas till den 
nordiska miljön  även om det kan tyckas så. 
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utbildad och reflekterande man; hans "vapen" utgörs av  hans auktoritet och hans verbala 

förmåga. Man kan ju inte tänka sig att hans argumentation skulle bestå av ett par knutna nävar 

och grovt språk. Godsägare  Grot är verksam inom produktionen och har stor makt över 

människorna och deras liv i så måtto att han mäter ut deras torp, han fastställer som 

arbetsgivare sina anställdas löner och han utövar sanktioner mot dem han inte vill behålla. Det 

överensstämmer med Stearns åsikt, att arbetarklassen motsatte sig försök att tämja och 

kontrollera dem. Skildringarna av arbetarklassens män i novellerna stämmer också med 

Stearns uppfattning om de råbarkade männens benägenhet att supa och slåss. 

Både Sten och lantmätarn föraktar varandra utifrån sin värdeskala; man förstår inte varandra 

och frågan är om man vill göra det. Sten tycker, att lantmätarn är dum i skogen; "Vad kan en 

sån där?" undrar han. Lantmätarn har inte ens ett namn; han blir en "sån där", något mindre 

viktigt, nästan inget att lägga märke till och något obetydligt. Lantmätarn frågade om finnarna 

kunde trolla; Sten svarar spefullt, att det kunde  finnarna bara de blev fulla. Sten och 

lantmätarn mäter sina intellektuella krafter med varandra. När Sten narras att berätta vilka 

böcker han läst i samhällskunskap och sociologi  skrattar lantmätarn åt honom bakom hans 

rygg och kallar Sten för "filosofen" och hans kunskapstörst för  Chronschougeri. 48  Sten  

förblir i sin ställning som "underdog" genom lantmätarns nedlåtande och förlöjligande sätt 

och detta trots att Sten sannolikt har en större manlig apparition än lantmätarn. 

Sten har även en sida i sin personlighet  som gör att han får representera   den socialistiskt-

marxistiska grupp av arbetare som organiserar sig och arbetar för ett bättre och mera jämlikt 

samhälle. I det svenska samhället runt sekelskiftet 1900 pågick en livlig aktivitet inom olika 

intresseföreningar och flera strejker hade utbrutit. Kravet på medborgerliga rättigheter som 

allmän rösträtt och bättre socioekonomiska villkor var i början de viktigaste kraven. Som 

grupp ifrågasatte man den gällande hegemonin och siktade på att skapa en ny maktordning; 

naturligtvis maskulint formad. Connell fångar in den rörelsen genom sin teori som säger: 

"Hegemonisk maskulinitet är inte någon låst karaktärstyp som alltid och överallt ser likadan 

ut. Snarare är det så att maskuliniteten upprätthåller den hegemoniska positionen i ett visst 

mönster av genusrelationer, en position som alltid kan sättas ifråga".49  Sten menar, att det 

kommer att dröja flera generationer av svält och elände innan en "sju jäkla kar" föds fram som 

kan ta itu med orättvisorna. 

                                                             
48 Chrounschoug - typ för en självlärd, halvbildad, inskränkt människa, som på grund av lärdomshögfärd 
och pedantisk småsinthet gör sig löjlig. Namnet härrör från A. Bondesons Skollärare John Chrounschougs 
memoarer (1897).   http://runeberg.org/nfco/0077.html 
49 Connell 2008, s.113. 
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Han ska komma direkt ur dom fattigas led, å ha varken studentbetyg eller jägmästaruniform eller 
kvinnfolkshänder, å han ska vara så stark att allt järnherrarnas pack å deras präster å hantlangare 
får maka på säj. Dä ska bli revolution, å han ska vara general å upprorsledare, å sen ska vi 
karlägga dä här på ett annat sätt… 

 
Med ett leende konstaterar han, att risken finns, att den eventuella nyordningen på nytt 

kommer att ifrågasättas och nya motsättningar startar. Sten får höra att: "[…] du ska veta att 

även rätten till samhällskritik är de privilegierades rätt". Det är en nedslående och något 

uppgiven kommentar men Sten är trots allt en optimist.  "[…] När folk blir upplysta, så låter 

dom inte trampa på sig så länge , innan de smäller […]". Sten förlänades respekt för sina 

funderingar. "Sten dog en stund efter detta tal, dog med tre djupa andetag. Han gick ur 

världen som en man". Som vi nyss läst, menade Stearn, att arbetarklassen gjorde motstånd 

mot borgarnas tendens att vilja tämja och styra dem. I Sten hade  vi en stark, framsynt och i 

viss mån bildad man från arbetarklassen som manade till motstånd mot förtryck och 

orättvisor. Han var  nästan något av en ledargestalt som han framstod i  sina tankar;  han 

kunde gjuta  ett hopp om förbättring för de sämst ställda människorna även om det skulle ta 

tid. För att än en gång referera till Connell, var Sten en underordnad man som ifrågasatte 

gällande genusordning och verkade  för en förändring; "Hegemoni är därför en historiskt 

föränderlig relation."50 

En annan intressant iakttagelse i novellen är den som handlar om Stens död.  
Han låg på en granrisbädd och höll på att hosta upp lungorna, […], Hjälp fanns ej, och ingen 
ville han ha, han skulle dö nu, sade han. [---] Jag har tagit in gift, fortsatte han kallt och lugnt, å 
dä ä därför att jag inte kan klara mäj mer utan andras hjälp, å så ä det lika bra som att vänta på 
slutet.51 
 

Sten förhåller sig "kallt och lugnt" till sin förestående död och ger instruktioner om hur 

kamraterna skall förfara med hans döda kropp. Sten dog och  "gick ur världen som en man". 

Om vi då erinrar oss Karis hädanfärd i "En själasörjare" där hon uppsåtligen svalt "något  

rödgult" i syfte att döda sig själv och sitt foster, så ropar hon förtvivlat att "Jag vill icke dö, 

[…]. Om jag dör kommer jag till helvetet!" Kari dog på "en bädd av säckar i ett hörn".  

Modern drabbades av ångest för sin dotters skull och risken att hon skulle hamna i helvetet. 

Fanns det ingen nåd för henne? Hon vände sig till prästen med sin vånda. (Se uppsatsen sid. 

16 ). Genus följer mannen och kvinnan ända fram till pärleporten där man kan urskilja 

mannens överordnade ställning gentemot kvinnans underordning, Mannen är rationell och 

kylig i sin resonerande inställning till sin självförvållade död. Minnet efter honom pekar på att 
                                                             
50 Ibid., s. 115. 
51 I början av 1900 talet var tuberkulos en mycket vanlig dödsorsak särskilt bland den fattiga och trångbodda 
befolkningen. Min teori är, att Sten led av den sjukdomen med tanke på hans socioekonomiska situation och 
hans symptom med besvärande  hosta. 
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han "gick ur världen som en man". Inte som en vanlig människa utan som en man.  Kari 

däremot, en ung kvinna med horstämpel och ett ofött barn i magen, dör med skräck och fasa 

ropandes att hon vill inte dö eftersom hon är rädd att hamna i helvetet. Båda har avslutat sitt 

liv för egen hand;  mannen får ett ärofyllt eftermäle medan kvinnans är direkt motsatt.  

. 

AVSLUTNING OCH SAMMANFATTNING 
Jag har analyserat fyra noveller i Kolvaktarens visor ur ett genusperspektiv med stöd av 

Yvonne Hirdmans teorier om isärhållande av de båda könen och etableringen av det manliga 

som norm samt R.W. Connells teori om genusstrukturer och med utblickar mot 

intersektionella faktorer som klass och etnicitet. Max Weber har bidragit med sina idéer om 

klasstillhörighet.  Min ambition har varit att sätta in bilden av mannen och kvinnan i den 

kontext som gällde i början av 1900 talet. För att, så långt det är möjligt, förstå genus som det 

såg ut då, har jag bl.a. läst Dan Anderssons dikter och annan litteratur som berör honom och 

hans författarskap , biografier, skönlitteratur, idéhistoria och folklivsforskning. Ändå inser 

jag, att jag aldrig kan komma riktigt nära den tankevärld som existerade då; jag lever ungefär 

100 år senare i en mycket annorlunda värld jämfört med hur den såg ut då.   

Den miljö som skildras i novellerna är hämtade från en speciell miljö, finnmarkerna i 

Mellansverige. Samtliga noveller ger en bild av den manliga heterosexuella hegemonin där 

mannen är överordnad och kvinnan underordnad. Klasstillhörighet och etnicitet  är två 

faktorer som inverkar på genus något R.W.Connell påpekat med eftertryck. 

Dan Andersson har beskrivit kroppsarbetarna med starka storväxta kroppar och lust till 

kvinnor och sprit.  De har ett häftigt och lättantändligt humör, kanske som en följd av deras 

gnagande hämndlystnad och hat. De hamnar lätt i slagsmål och kan i värsta fall ta rättvisan i 

egna händer. Det var långt till länsman och präst.  Dessa män ser vi i novellerna  "Slagsmål" 

och "Björn-Larssons bragd". 

För att vara en riktig karl som arbetarklassen ser det, vill jag påminna om vad  Sten den 

hemlöse sade  i "En anklagare": en riktig karl ska kunna hantera en yxa, bygga sig en koja och 

värma sig vid sin egenhändigt uppgjorda brasa. Han får inte, som lantmätarn, ha flickhänder 

och vara skägglös samt visa prov på vekhet. Då förtjänar han inte ens ett namn; han blir kallad 

"en sån där" och framstår som representant för borgarklassen. Ett annat framträdande drag 

som skiljer en riktig karl ur arbetarklassen från någon ur överklassen var det faktum, att en 
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riktig karl tar inte hjälp av pigor och käringar och inte heller gråter han. Det är gör bara 

kvinnor och barn. Sten föraktar lantmätarn som varande en representant för en "icke-karl". 

Lantmätarn, å sin sida, ser ner på den obildade skogsbefolkningen och gör sig lustig på deras 

bekostnad. Som arbetsgivare och överordnad erbjuds finnarna slavkontrakt, där de riskerar liv 

och hälsa samt hotas med repressalier om de protesterar; på brukskontoret hänger en piska av 

tjurhud att användas vid behov.  

Sten förutspår och hoppas att en "sju jäkla kar" skall komma och göra revolution tillsammans 

med alla de förtryckta och svältande människorna och det skall bli en ny ordning. Det är 

mannen som i sin dominerande maskulinitet över kvinnorna är initiativtagare och ledare  för 

de nya tankarna och den tilltänkta nya ordningen. Om kvinnans del i det hela yttras bara, att 

den "sju jäkla karn" inte skulle ha kvinnfolkshänder. Kvinnan finns där som kontrastverkande 

medel som framhäver mannens potens. 

Connell säger, om den gällande maskulina hegemonin att den inte  är statisk och oföränderlig. 

Den utmanas hela tiden av andra personer eller grupper. Den hegemoniska makten finns 

ytterst hos företrädare inom militären, politiken och företagen och dominerar över de 

underordnade grupperna. Övriga  män räknas in som underordnade normgivande eller 

delaktiga män. Han påpekar vikten av att genus alltid samverkar med intersektionella  faktorer 

som ras och etnicitet. Jag har lyft ner Connells teorier till en lokal nivå och har tillämpat dem 

på de människor som där har olika maktpositioner. Även Yvonne Hirdman antyder att 

gällande genusordning och genuskontrakt inte är konstanta och eviga. Det sker förändringar 

men mycket långsamt, då etableringen av det manliga som norm är seglivat. I min analys har 

jag använt mig av Yvonne Hirdmans teori om genus som  isärhållande mellan de båda könen 

och etableringen av det manliga som norm. Prästen i "Själasörjaren" har både studentexamen, 

utbildning och ett arbete som ligger långt från kroppsarbetarens. Han intar en särskild position 

i samhället och  tillhör en högre social klass, enligt Max Weber. Man  kan också förmoda, att 

han etniskt tillhör "svenskarna". På det lokala planet tillhör han den etablerade makten och 

lieras ofta med den ekonomiska och politiska makten. Som sådan misstros han av de 

klassmässigt underordnade i bygden. I "En anklagare" jämställs prästen med "[…] 

järnherrarnas pack å deras präster å hantlangare". Kvinnan som söker honom är underordnad 

sett ur flera aspekter. Hon är kvinna, hon kommer från en lägre social klass och har sannolikt 

finskt påbrå. Trots att prästen hyser tvivel på Guds existens lyckas han överbrygga 

skillnaderna i kön, etnicitet och klass och kan hjälpa kvinnan. 
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För att anknyta till Connell, är prästen på det lokala planet en överordnad maskulinitet, men 

han har också en delaktig sida så till vida, att han kan kompromissa med sin maskulina 

auktoritet i mötet med kvinnan och det utan att han förlorar i sin maskulina värdighet. Kanske 

är det till och med så, att han framstår ännu mer manlig med sin tillmötesgående och 

empatiska hållning. 

Kvinnorna har inte en stor roll i novellerna, men de tjänar som en slags katalysator till de 

händelser där mannen har huvudrollen. Så är förhållandet i samtliga fyra noveller men kanske 

tydligast i "Slagsmål" och "Björn-Larssons bragd". I "Slagsmål" står männen i centrum och 

slåss medan kvinnorna gömmer sig i periferin bakom uthuslängan och bidrar med "små 

skrik". En perifer roll tillskrivs dem, men kanske är de viktigare än man i början tror. Är  det 

mannens sätt att demonstrera sin manlighet och potens för kvinnan? Sedan urminnes tider har 

liknande demonstrationer utspelats och skildrats i konst och litteratur; t.ex. i tornerspelen. (se 

not 18). Magda i "Björn-Larssons bragd" kan ses som katalysator för den maktkamp som 

förelåg mellan Tegel-Mats och Björn-Larsson och som ändade med att Tegel-Mats slogs till 

golvet. Den uppgörelsen hade kanske inte inträffat om inte Magdas situation föranledde 

mötet. Makten ifrågasätts hela tiden och nya konstellationer tillkommer. Man ser också hur 

isärhållningen av könen bidrar till att könsordningen upprätthålls och den manliga 

överordningen etableras något som exemplifieras i "Slagsmål" där männen har den centrala 

rollen medan kvinnorna väntar i bakgrunden. Även i "Björn-Larssons bragd" åskådliggörs 

detta genom att Magda ensam får ta ansvar för sin uppkomna situation och blir dessutom  

kallad hora och lösaktig. Den okände barnafadern har smitit sin väg. Han behöver inte ta vare 

sig ansvar eller beläggas med skam.  

Sexualiteten  omtalas  i novellerna "Slagsmål", "Björn-Larssons bragd" och "Själasörjaren".  

Dåtiden bönder ansågs vara ganska tolerant mot föräktenskapliga sexuella förbindelser, men 

de hade mindre fördragsamhet med utomäktenskaplig sexuella äventyr. Om en kvinna blev 

gravid krävdes äktenskap annars blev hon stämplad som hora och lättsinnig. Hon stöttes ut ur 

gemenskapen med svåra sociala följder för både kvinna och barn. Många försökte avbryta  sin 

graviditet genom illegal abort, men misslyckades och både kvinna och barn dog. Mannen 

hölls oftast skadelös i dessa situationer och det var kvinnan som förförerska och fresterska  

som  fick bära hela skammen. 

Magda var något av en gränsöverskridare i så måtto, att hon avböjde ett äktenskapsanbud från 

Tegel-Mats, trots att hon visste vilka svåra tider hon hade framför sig med ett faderlöst barn 

och epitetet hora. Hon bejakade också sin egen sexualitet. Hon funderar: "[…] inom henne 
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alltid funnits en stark längtan efter just detta farliga, att känna en mans starka armar famna 

sig." "Varför var denna längtan så het och eldig hos henne […]". Borgerskapets män levde 

med en dubbelmoral och deras syn på kvinnan blev också dubbel.  Det fanns en kvinnotyp 

som männen gifte sig med, hustrun, som fick något av madonnastatus. Kysk, arbetssam, lydig 

och representativ. Hon skötte den privata sfären med hem och hushåll,  medan mannen 

arbetade utanför hemmet i den offentliga miljön. Dessa män skaffade sig mätresser eller 

"flickor" med vilka de roade sig utanför äktenskapet och oäkta barn kunde bli följden.  

Genom denna dubbla syn på kvinnorna grodde ett kvinnoförakt  likväl som en dyrkan av 

kvinnan. Mannen ser kvinnan som ett sexobjekt; en ägodel som värderas innan eventuellt  

inköp. Tegel-Mats tittar på Magda med mannens/hästhandlarens ögon och bedömer henne 

efter samma kriterier som vore hon ett sto. Detta skildras i "Björn-Larssons bragd". Kathexis, 

den speciella energi som riktas mot någon eller något och som Connell menar utgör en del av 

genusstrukturen, finns åskådliggjort i dessa episoder med åtrå och våldtäktsförsök i 

"Slagsmål" liksom i Tegel-Mats granskande och värderande blick på Magda och  hans 

erbjudande om äktenskap. 

I min granskning av genus i de fyra novellerna har jag också funnit att genus följer mannen 

och kvinnan ända till pärleporten.  Kari i "Själasörjaren" och Sten den hemlöse i "En 

anklagare" har båda avslutat sitt liv med att inta gift något som av kyrkan betraktas som en 

stor synd.  Mannen/Sten får eftermälet "Han gick ur världen som en man" medan 

kvinnan/Kari riskerar hamna i helvetet. Kanske var det faktum att Kari var kvinna, gravid och 

ogift som förlänade henne ett hårdare öde? Jag kan inte låta blir att undra, om en ogift man 

som gjort en kvinna med barn och sedan smitit från ansvaret; hamnar han också i helvetet 

eller dör han som en man? 

Kvinnosynen i novellerna ger en splittrad bild. Göran Greider kallar den komplex och som 

objekt, samtidigt anser,  att Dan Andersson verkligen kunde se kvinnorna och inte enbart som 

han också  gav uttryck för ett kvinnoförakt.52  I "Björn-Larssons bragd" är det Magda som 

granskas av Tegel-Mats och han finner, att  hon var vacker att se på. Hon hade också  "något 

mjukt och varm vekt i ögonen som inte finns hos alla kvinnor, inte ens hos herrskapsfolk" och 

dessutom "ett solljust, skrattande lekande lynne." 

Kroppsligt var hon stor och stark och "hade muskler som tålde slit och arbete i femton timmar 

per dygn utan att rakna." Björn-Larsson ser henne som "manligt stark". Magda är alltså både 

mjuk , varm och vek, samtidigt som hon förväntas kunna arbeta hårt i ca 15 timmar per dygn. 
                                                             
52 Greider 2008, s. 108 f. 
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Hon ställs emot herrskapsfolkets kvinnor och inte ens de kan vara så veka och mjuka som 

Magda, enligt Tegel-Mats sätt att se. I "En angivare" mäts  den omanlige mannen, lantmätarn, 

med en kvinnas egenskaper, som då blir ett uttryck för förakt: "[…] en student mä 

flickhänder, skägglös och vek,[…]". Vidare sägs, att en "riktig karl" "[…]ska kunna klara säj 

utan pigor och käringhjälp", dvs. hjälpen från kvinnor är något svagt och föraktfullt. Ungefär 

samma   karaktäristik ges den "sju jäkla kar" som skall göra "revolution"; han får inte ha 

"kvinnfolkshänder". I not 25 har jag som en kommentar återgivit den "emanciperade 

kvinnans" egenskaper som hon skildras i dikten "Jöns lekares kvinnor", där hon är  "[…] ren 

och kysk och skär, och predikade renhet i levernet och var fri från köttets begär". Det är en 

madonnaliknande kvinna med hög moral och i det närmaste asexuell omöjlig att nå för 

arbetarklassens män. Ytterligare en kvinnobild finns nedtecknad i not 24 och det handlar om  

Mari i "Sista natten i Paindalen". Hon framställs som en hårt kroppsarbetande kvinna med 

"[…] händer av järn, dina armar av stål […]". 

Kvinnan ses som ett åtråvärt sexuellt objekt med mjukt fint vekt  sinnelag och fyllig barm 

samtidigt som dessa egenskaper är det mest föraktfulla och nedvärderanden omdömen man 

kan ge för att skildra den omanlige underordnade mannen. Kvinnan skall inte bara vara mjuk 

och fin, hon skall kunna arbeta som en ardennerhäst under flera timmar  utan att bli trött. Det 

är inte litet som begärs av kvinnan; hårt kroppsarbete med händer av järn men också mjukt 

och fint sätt  med kvinnohänder och vid gott lynne. Allt detta för att i nästa minut få tjäna som 

avskräckande exempel på något svagt och underordnat vars hjälp officiellt inte behövs. Som 

bilden av kvinnan kan tolkas i novellerna är hon förförerska, sexualobjekt, madonna och 

arbetshäst och ändå inte behövd. Men kanske är det två sorters kvinnor? Kvinnan som hör till 

borgarklassen med sina egenskaper, vän och mild med kvinnohänder, och arbetarklassens 

kvinna med armar av stål och händer av järn, manligt stark. Borgarkvinnan lockar mannens 

blickar och tankar, hon är en kvinna som arbetarklassens man bara  kan drömma om,  men är i 

realiteten inte tillgänglig bl.a. på grund av klasskillnader. Arbetarklassens kvinna däremot kan 

männen närma sig. Hon är både sexobjekt och arbetskraft och hon ingår i samma 

genusstruktur som arbetarklassens män och är i de flesta fall införstådd med gällande 

genuskontrakt.  Magda opponerar sig mot detta och intar en mera självständig och kaxig 

attityd mot den maskulina normativiteten;  hon gör en gränsöverskridande  handling. 

Något jag fängslas av och funderar på: varför all denna aggressivitet och allt detta hat? Kan 

det ha med klass och etnicitet att göra? Om vi antar att Grillen i novellen "Slagsmålet" är 

skogsfinne och de andra männen är "inhemska bondpojkar" (novellen ger ingen fingervisning 
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om vilket) kan dessa känslor emanera från år av mindervärdeskänslor, trakasserier och känslor 

av utanförskap. Hans agerande som underordnad och tillhörande arbetarklassen är ett sätt att 

opponera sig mot den gällande hegemonin och ändra den, kanske med en bättre position för 

honom själv. I Dan Anderssons noveller kan vi hitta män som karaktäriseras med ett råbarkat 

och våldsamt sätt. Anders Magnevill skriver om finnmarkens män: "Finnarna äro snara till 

vrede, lömska och hämndlystna. Slagsmål mellan dem själva och svenskarne voro förr  

vanliga."53 H.A.Widmark skrev om de värmländska finnarna:54 
[…] hatet glödde i skogfinnarnas hjärtan. Svenskarna å sin sida närde ett djupt förakt mot sina 
undanträngda grannar. "Isolerad, boende långt bort från kyrkorna, ofta ur stånd att meddela sig 
med prester och tjänstemän[…]  lefde den finska befolkningen sålunda i ett beklagligt tillstånd 
af förvildning, råhet och betryck. 

I sedligt hänseende är otukten Finnens svåraste lyte. Denna last härflyter sannolikt till en stor del 
från folkets lefnadssätt i öfrigt, i det att ungdom av båda könen får ligga  tillsammans huru som 
helst å golf och bänkar. 

Skogsfinnarna drack sällan, men kraftigt, till skillnad från svenskarna, och under rusets inverkan 
kunde den annars så stillsamma fogliga finnen bli 'vild och häftig, ofta farlig. 

Skogsfinnarna sågs som en underordnad och marginaliserad grupp som  hölls på avstånd från 

"svenskarna". I "Slagsmål" ser vi den underordningen och det avståndstagande som föreligger 

liksom en isärhållning mellan könen. 

Något gott tillskrevs ändå finnarna. De var: "Muskelstarka och härdade som de i allmänhet 

äro, kunna de hålla ut med tungt och svårt arbete samt fördraga de starkaste 

temperaturvexlingar" 55  Det var ju bra för makten och herrskapsfolket att kunna städsla 

finnarna till de hårdaste jobben och till mycket låga löner, men de underordnade 

skogsfinnarna riskerade sitt liv och sin hälsa genom olyckshändelser, sjukdom och svält 

beroende av de usla arbetsförhållandena. 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION AV DESSA. 
Inledningsvis berättade jag att jag att mitt syfte med uppsatsen var att jag ville skildra synen 

på mannen och kvinnan i de fyra novellerna.   

Hur kan jag sammanfatta det jag funnit? Bilden av kvinnan är inte enhetlig. Hon tilldelas 

egenskaper och förväntningar som skulle få en kameleont att spricka. Arbetarklassens kvinna 

förväntas vara stark och uthållig för att kunna arbeta länge och hårt, men samtidigt är hon 

                                                             
53 Anders Magnevill (1849-1929), Grangärde församlings minnesbok, andra delen, Pastorsämbetet, 
Grangärde församling, Grangärde (1925), faksimilupplaga 1968, s.195. 
54 K.Tarkiainen, Finnarnas historia del 2, 1993, s.156-158. 
 
55 Ibid., s.158. 
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även ett sexobjekt för mannens blickar; han bedömer hennes fysiska apparition och hennes 

lynne. Hon jämförs med borgerskapets kvinna som i viss mån ges motsatta egenskaper och 

som framstår som en madonnabild; hon är smått asexuell med ett mjukt, fint sätt och predikar 

kyskhet och renhet. Hon är en kvinna arbetarklassens män drömmer om men inte kan erövra 

bl.a. på grund av klasskillnader. Det finns även ett förakt för kvinnan som visar sig genom 

den hegemoniska maskulina normativiteten som härskar där mannen dominerar över den  

underordnade kvinnan. Ett exempel är den attityd som härskar gentemot en ogift 

ensamstående kvinna med utomäktenskapligt barn; barnafadern smiter ofta från sitt ansvar 

och kan gå vidare  med sitt liv,  medan kvinnan utsätts för skam och nesa och stöts ut ur den 

sociala gemenskapen som hora och lättsinnig. 

Novellerna skildrar i första hand underklassens män med kroppsarbete inom skogs- och 

jordbruksnäringen. De beskrivs som stora, starka råbarkade män med ett häftigt humör, 

särskilt när de har supit, och slagsmål är en vanlig företeelse. Det är så arbetarklassen många 

gången kommunicerar; med nävar och  svordomar. Deras egen bild av en "riktig karl" är, att 

han skall kunna hantera en yxa och bygga sig en egen koja samt tända en eld. Mycket viktigt 

var också, att han inte skulle ha kvinnliga egenskaper som "flickhänder" och vekt sätt. 

Kvinnans egenskaper som ibland är positiva ses som ett tecken på omanlighet och är en 

förolämpning när en man tilldelas dem. Det finns även representanter för borgarklassen i 

novellerna nämligen prästen och patron Grot. De är lokala auktoriteter i egenskap av 

utbildade verbala personer och en maktposition som den maskulina hegemonin tilldelar dem. 

Prästen skildras i novellen som en tänkande reflekterande man med en förmåga att hjälpa 

olyckliga människor, medan man kan ana, att andra präster kan göra gemensam sak med 

samhällets förtryckare och sålunda ses med misstro av de underordnade grupperna. 

Misstron och föraktet mellan män ur borgarklassen och arbetarklassen, mellan den etablerade 

maskulina hegemonin och de underordnade grupperna, demonstreras i novellen "En angivare" 

och uttrycks  med hånfulla och löjeväckande omdömen och spefulla svar. 

Yvonne Hirdmans teori om isärhållandet mellan könen och etablering av det manliga som 

norm finns beskrivet i novellerna liksom R.W. Connells teori om den maskulina hegemonin 

där mannen dominerar över kvinnan. Connells genusstruktur med tankar om relationer mellan 

män baserat på hegemoni, underordnande, produktion och kathexis återkommer ständigt i 

novellerna. Båda teoretikerna framhåller att genus inte är något för alltid fastlåst förhållande 
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utan kan hela tiden utmanas och ifrågasättas och en ny maktordning skapas. Även detta kan 

anas i novellerna. 

NYA FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR FRAMTIDA STUDIER 
Männen i dessa granskade noveller tillhör en begränsad skara arbetare i finnbygdens skogar. 

Det vore intressant att se hur genus skildras hos andra arbetarförfattare; finns det geografiska 

skillnader? kan man skönja någon utveckling över tid? likheter och olikheter beroende på 

författarens kön? vilka intersektionella faktorer påverkar synen på mannen och kvinnan? Jag 

skulle även vilja granska synen på genus hos författare med en annan klassbakgrund än de s.k. 

arbetarförfattarna; hur skildras arbetarklassens män och kvinnor där? borgerskapets?. 
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