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Abstract 

 

Selma Lagerlöf (1858-1940) is one of Sweden’s most well-known and prominent authors. The 

field of research connected to both her personal life and her body of work is certainly 

immense. However there are still gaps in the research concerning Lagerlöf’s social critique 

through her literature. Alongside her authorship she was active in the peace- and women’s 

movement, and particularly so in women’s suffrage. Simultaneously, as the women’s 

movement gained momentum at the turn of the 20th century, there was a domestic armament 

in Sweden. It was at this point when Lagerlöf wrote Herr Arne’s Hoard/The Treasure (1903). 

          The purpose of this study is to examine the connections between manliness and 

violence in Selma Lagerlöf’s Herr Arne’s Hoard/The Treasure. This is achieved by means of 

reparative reading using gender theory from the Nordic historic masculinity studies. The 

reparative reading is based on a model of interpretation, first promoted by Eve Kosofsky 

Sedgwick, and is not about hidden meanings but rather what the text explicitly represents. 

          The analysis shows that the text criticizes a certain fit for military service type of 

manliness. This particular manliness is characterized by self-interest and vindictiveness, 

which is tied to an archaic barbarity and social stagnation. At the same time it is connected to 

positions of power. The analysis also shows, through the critic, a feminine desire for justice, a 

movement towards change and the subversive potential of sympathy. 

  

 

 

 

Full English title: 

Thaw and the Appeal of Violence: A reparative reading of Selma Lagerlöf’s Herr Arne’s 

Hoard/The Treasure with the focus on manliness   
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Selma Lagerlöf, Herr Arne’s Hoard, The Treasure, Manliness, Unmanliness, Reparative 

reading, Violence, Women’s suffrage 

  



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Selma Lagerlöf (1858-1940) är en av Sveriges namnkunnigaste och mest prominenta 

författare. Forskningsfältet kring hennes person och produktion är närmast oöverskådligt. Det 

finns emellertid fortfarande luckor i forskningen gällande hur samhällskritisk Lagerlöf 

egentligen var i sitt författarskap. Vid sidan av sitt författarskap var hon också aktiv inom 

freds- och kvinnorörelsen, i synnerhet i kampen för kvinnlig rösträtt. Samtidigt som 

kvinnorörelsen tog fart kring sekelskiftet 1900, genomfördes en inhemsk militär upprustning i 

Sverige. Under denna tidsperiod skriver Lagerlöf berättelsen Herr Arnes penningar (1903). 

          Den här studien undersöker kopplingen mellan manlighet och våld i Selma Lagerlöfs 

Herr Arnes penningar. Studien genomför en reparativ läsning utifrån ett genusvetenskapligt 

perspektiv med teorier hämtade från den nordiska historiska manlighetsforskningen. Den 

reparativa läsningen är baserad på en tolkningsmodell som först lanserades av Eve Kosofsky 

Sedgwick och som handlar om att inte se till vad en text döljer utan till vad den vill.  

          Analysen påvisar att texten kritiserar en särskild vapenför manlighet. Denna manlighet 

karakteriseras av egennytta och hämndbegär, som förbinds med ett arkaiskt barbari och 

samhällelig stagnation. Samtidigt förbinds det med maktpositioner. Analysen synliggör 

utifrån kritiken också ett kvinnligt begär efter rättvisa, en rörelse mot förändring och 

sympatins subversiva potential.  
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Inledning 

 

Äro de inte mitt uppe i ett ständigt reformarbete? Vill man inte än idag omforma dem från 

botten ända upp? Inrymma de inte ständiga anledningar till missnöje och bitterhet?1 

 

Det har sagts att manligheten under moderniteten var i kris.2 Fundamentala samhälls-

förändringar och omstöpta livsvillkor ska ha legat till grund och öppnat för omförhandling 

gällande föreställningar om manlighet. Därtill har det hävdats att manligheten ideligen är i kris, 

att den är under ständig omförhandling, men att denna process under olika historiska skeenden 

har utspelat sig mer eller mindre öppet.3  

          Sekelskiftet 1900 är en period då manlighetsdiskursen får mycket utrymme i offentliga 

samtal. Det förekommer då en rad företeelser som sätter föreställningar om manlighet i spel, 

företeelser som utmanar olika föreställningar av manlighet; sedlighetsdebatten, 

nykterhetsrörelsen, fredsrörelsen, rösträttskampen, en kvinnorörelse som de senaste 

decennierna samlat kraft och debatten rörande värnplikt, krigs- och försvarsmakt.  

          Selma Lagerlöf hade nära kopplingar till freds- och kvinnorörelsen och i synnerhet 

rösträttsfrågan. Kvinnlig rösträtt var central för första vågens feminister. Även om inte rösträtt 

var samma sak som emancipation sågs det som ett steg på vägen mot mer handlingsfrihet.4 

Lagerlöfs engagemang för rösträttsfrågan ska ha väckts genom den mängd artiklar som under 

1890-talet yrkade på en utökad manlig rösträtt. Artiklarna kan ses framhäva rösträttens 

ombildande potential, ”den skulle öka ansvarskänslan” och ”kunskapsbegäret”, ”den skulle 

verka uppfostrande och karaktärsbildande”.5 Rösträtten kan utifrån det här ses vara del av ett 

                                                 
1 Selma Lagerlöf, Hem och stat: föredrag vid rösträttskongressen den 13 juni 1911 (Stockholm: Albert Bonniers 

förlag, 1911), s. 15 

2 Claes Ekenstam och Jørgen Lorentzen, ”Inledning”, i Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940, red. 

Claes Ekenstam & Jørgen Lorentzen (Möklinta: Gidlunds förlag, 2006), s. 9. 

3 David Tjeder, ”Konsten att blifva herre öfver hvarje lidelse: Den ständigt hotade manligheten”, Manligt och 

omanligt i ett historiskt perspektiv (Stockholm: Forskningsnämnden [FRN], 1999), s. 179; se även Inger 

Litterberger Caisou-Rousseau, Över alla gränser: manlighet och kristen (o)tro hos Almqvist, Strindberg och 

Lagerlöf (Göteborg: Makadam, 2012), s. 15. 

4 Claudia Lindén, Om kärlek: litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key (Stockholm: B. Östlings bokförlag, 

2002), s. 187. 

5 Vivi Edström, ”Selma Lagerlöf och kvinnans rösträtt”, Lagerlöfstudier 6 (Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet, 

1979), s. 28. 



sida 2 
 

projekt att förädla och reformera delar av den manliga befolkningen, eftersom det vid den här 

tidpunkten bara var män som var berättigade rösträtt. 

          Ett av Lagerlöfs mer betydande bidrag till den kvinnliga rösträttskampen var talet Hem 

och stat, som hon höll i Stockholm den 13:e juni 1911 i samband med den sjätte internationella 

rösträttskongressen för kvinnor, och som det inledande citatet är taget ifrån. I talet målar 

Lagerlöf upp bilden av staten och samhället som en konstruktion med manliga förtecken. 

Lagerlöf skriver att ”staten kan skapa ordning och skaffa försvar” men betonar också ”känslan 

av dess begränsning och vanmakt”.6 Staten målas upp i kontrast till hemmet, vilket ses som en 

konstruktion skapad utifrån och upprätthållen av kvinnor. I jämförelse med den vanvårdade 

(och vanvårdande) staten ses hemmet som mer eller mindre utmärkt utformat och ombesörjt. 

Lagerlöf framhåller att staten är ett misslyckat projekt, påvisar dess bristfälligheter och propsar 

på att männen måste uppta kvinnan till hjälp för att skapa ”mästerverket, den goda staten”.7 

Lagerlöf yrkar i talet först och främst på kvinnlig rösträtt, hon anhåller om en förändring av 

staten och i förlängningen också av mannen som hållit kvinnan utanför. 

          Rösträttsdiskursen, framför allt när det kommer till att utöka den manliga rösträtten, har 

nära förbindelser med värnplikt och försvarsmakt. Något som fortsatt likställde den 

rösträttsberättigade med att vara man och är del av det faktum att Sverige kring sekelskiftet 

1900 bär en stark prägel av nationalism.8 På samma sätt som Lagerlöf visar upp staten som ett 

uttryck för manlighet i behov av förändring, fanns det hos första vågens feminister strategin 

och projektet att förändra mannen och mansbilden. När det kommer till skönlitteratur påträffas 

detta bland annat i text som centrerar sig kring gestaltningar av inte sällan problematisk 

manlighet och dess gradvisa förändring, utveckling, förädling. Det här motivet har också 

urskilts i texter i Lagerlöfs produktion, bland annat i Herr Arnes penningar (1903).9 

          Intressant med just denna berättelse är att den bland annat gestaltar en manlighet som 

förefaller oförmögen till förändring och som också bär på krigiska drag. Samtidigt är den 

skriven och utgiven under det att Lagerlöf arbetar med Nils Holgerssons underbara resa (1906-

1907). Herr Arnes penningar har därmed beskrivits som en berättelse som kommit till i ett 

”avbrott”, att Lagerlöf skrev berättelsen när hon tagit uppehåll i det hon egentligen skulle ägna 

sig åt. Vivi Edström har spekulerat i att ”kanske höll hon på att storkna i anspråken på 

                                                 
6 Lagerlöf 1911, s. 16. 

7 Lagerlöf 1911, s. 20. 

8 Ingemar Algulin & Berndt Olsson, Litteraturen historia i Sverige, 4 uppl. (Stockholm: Norstedt, 1995), s. 294. 

9 Selma Lagerlöf, Herr Arnes penningar (Stockholm: Iduns redaktion, 1903). 
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verklighetsskildring och pedagogisk präktighet” som Nils Holgersson innebar, och antyder att 

Herr Arnes penningar kan ses som dess ”nattsida”.10 Om Nils Holgersson var del av ett projekt 

i vilket man ”ville ta fram en läsebok där de bästa sidorna av den svenska nationen lyftes fram”, 

som var ämnad att var uppbygglig och förhöja nationalkänslan, vad finns då i den berättelse 

som är dess nattsida?11 Lagerlöf själv skriver i ett brev till Karl Warburg att Herr Arnes 

penningar handlar om ”mord och hämnd, som äro historiska”, och vad kan det tänkas säga om 

manlighet och våld?12   

          Den här studien syftar till att göra en reparativ läsning av Selma Lagerlöfs Herr Arnes 

penningar med fokus på konstruktionen av manlighet. Studien ämnar utforska strukturella 

kopplingar mellan manlig identitetsdynamik och våld samt se till dess möjlighet till förändring.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka tidens manlighetsideal samt disciplineringen av manlighet i Herr Arnes 

penningar. I skuggan av att uppvisa bilder av utdömda, hämnd- och krigshungrande 

manligheter presenterar texten läsaren för en omförhandling av idealen och inbjuder till 

förändring genom ett avståndstagande från mer etablerade samhällssanktionerade former av 

manligheter.  

          Uppsatsens frågeställning lyder som följer: hur konstrueras manlighet i Herr Arnes 

penningar, vilken roll spelar föreställningar av omanlighet? Vilka strukturella kopplingar går 

det att dra till våld? På vilket sätt sätter berättelsen sin samtid i spel – dess debatter rörande 

värnplikt och jämlikhet? Och vad är det som gör att vissa manligheter förefaller dömda att falla 

medan andra ges fri lejd till försoning? 

 

                                                 
10 Vivi Edström, ”Skuggspelet på isen: Herr Arnes penningar och vildhetens estetik”, I Selma Lagerlöfs värld, 

red. Maria Karlsson och Louise Vinge (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 2005), s. 147. 

11 Lars Elenius, ”Selma Lagerlöf och Norrland: Nationella idealbilder i Nils Holgerssons underbara resa”, I 

Selma Lagerlöfs värld, red. Maria Karlsson och Louise Vinge (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 

Symposium, 2005), s. 182-183. 

12 Selma Lagerlöf, ”Brev till Karl Warburg 17.11.1903”, Brev 2 1903-1940, red. Ying Toijer-Nilsson (Lund: 

Gleerup, 1969), s. 12. 
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Primärmaterial 

Den här uppsatsen kommer utgå från Selma Lagerlöfs originalmanuskript av Herr Arnes 

penningar från 1903 som finns tillgängligt som e-text via Litteraturbankens hemsida.13 Det är 

inom litteraturforskningen ingen självklarhet att utgå från originalmanuskript.14 När det 

kommer till Lagerlöfs produktion bedöms det emellertid oproblematiskt då alla hennes 

originalmanuskript finns bevarade och anses okorrumperade. Skäl som ges till valet av 

originalmanuskript som grundtext för Litteraturbanken är bland annat just att ”ingenting tyder 

på att de rymmer oönskade ingrepp” och för att ”dessa versioner etablerade bilden av Lagerlöf 

i tidens litterära liv genom att det [framförallt] var de som recenserades”.15  

          När det kommer till Herr Arnes penningar är det likväl inte fullt så okomplicerat. Det är 

värt att åtminstone kommentera, trots att det har ringa betydelse för den här uppsatsens anspråk. 

Berättelsen publicerades för första gången som följetong i veckotidningen Idun mellan nr. 47 

1903 och nr.2 1904. Det är här berättelsen för första gången mötte en publik. Däremot nådde 

den inte, som Anna Nordlund poängterat, ”det litterära etablissemang som recenserade 

skönlitteratur” förrän i och med andra editionen som gavs ut i slutet av 1904. Och redan mellan 

första och andra editionen gjordes språkliga justeringar och moderniseringar, ”ej” blev ”inte”, 

pluraländelser på -e ändrades till -a.  

          Inför återutgivningen skrev Lagerlöf dock ett nytt slut till berättelsen, hon vacklade in i 

det sista om det skulle tas med eller inte, men valde till sist att behålla det ursprungliga.16 Det 

här är av relevans för den här uppsatsen då det ursprungliga slutet betonar betydelsen av kön 

och genus och sätter det i spel på ett annat sätt än det omarbetade gör, vilket ger en ingång till 

en diskussion av berättelsen utifrån föreställningar om genus och den skildrade könsordningen. 

 

                                                 
13 Lagerlöf 1903. Elektronisk resurs: 

https://litteraturbanken.se/forfattare/LagerlofS/titlar/HerrArnesPenningar/sida/1/etext  

14 Anna Nordlund, ”Herr Arnes penningar – 1903 till Samlade verk”, Biblis nr 41 (2008), s. 32. Nordlund skriver 

om utgivningsprojekt, till exempel när det kommer till August Strindberg, där originalmanuskript inte används 

som grundtext. Detta på grund av att vissa originalmanuskript hos Strindberg är underkastade korruption och 

censur av bland annat förläggare. Nordlund påpekar, att utgå från originalmanuskript kan underminera 

verkningshistoriska och receptionssociologiska infallsvinklar samt överdriva betydelsen av författarens 

intentioner. 

15 Petra Söderlund, Textkritiska riktlinjer för Selma Lagerlöf-arkivet, u.å., 

https://litteraturbanken.se/forfattare/LagerlofS/omtexterna/TextkritiskaRiktlinjer.html [hämtad 2018-12-27]. 

16 Nordlund 2008, s. 34. Det bearbetade slutet infördes däremot i den tyska översättningen.  

https://litteraturbanken.se/forfattare/LagerlofS/titlar/HerrArnesPenningar/sida/1/etext
https://litteraturbanken.se/forfattare/LagerlofS/omtexterna/TextkritiskaRiktlinjer.html
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Ett sammandrag av Herr Arnes penningar 

Berättelsen utspelar sig under sent 1500-tal i Bohuslän som under den tiden var under dansk 

flagg. Den kretsar kring ett våldsdåd, dess efterspel och upplösning. Det är Herr Arne och familj 

på Solberga prästgård som blir mördade av tre skotska legosoldater som klätt ut sig till 

garvargesäller för att stjäla kistan med silvermynt. En jungfru, Elsalill, undkommer genom att 

gömma sig bakom ugnen.  

          Elsalill omhändertas av Torarin, en fattig fiskmånglare, och tas till Marstrand. Isen har 

lagt sig längs kusten och förhindrar någon som helst sjötrafik, vilket innebär att Marstrand 

vimlar av människor som väntar på möjlighet till avfärd, bland annat en här skotska 

legoknektar. Elsalill träffar den skotske härföraren Sir Archie och förälskar sig i honom 

ovetande om att han är en av mördarna. Torarin å andra sidan finner sig återigen i Solberga 

prästgård där han träffar på Herr Arnes och husfolkets vålnader. De upplyser Torarin att deras 

mördare fortfarande är på fri fot och kräver hämnd. Herr Arnes vålnad skickar ut sin sondotters 

vålnad, Elsalills älskade fostersyster, att leta rätt på deras mördare så att rättvisa kan skipas.  

          Fostersysterns vålnad ser genom diverse ingripanden till att Elsalill får reda på att Sir 

Archie ligger bakom dådet på Solberga prästgård. Elsalill råkar höra mördarna försäga sig i 

rådhuskällaren. Elsalill nödgas därefter välja mellan kärlek och hämnd, mellan Sir Archie och 

fostersystern, mellan att ange Sir Archie eller inte. Hon offrar till slut sitt liv för att Sir Archie 

ska kunna gripas. Men Sir Archie undkommer och flyr med Elsalills döda kropp till det skepp 

som ska föra dem till Skottland. Det är i slutändan Torarin, som sedan en tid vetat vilka 

mördarna är utan att våga agera, som tar mod till sig och ser till att de tre skotska legoknektarna 

fängslas. Berättelsen avslutas med att Marstrands kvinnor tågar ut till galeasen för att hämta 

Elsalills kropp. På väg tillbaka till Marstrand från skeppet brister isen och havet öppnas.17  

 

Tidigare forskning 

Selma Lagerlöf kräver nog ingen närmare presentation. 1909 vann hon som första kvinna och 

svenska författare Nobelpriset i litteratur. 1914 blev hon också upptagen som första kvinna i 

Svenska akademin. Det har skrivits åtskilligt om Lagerlöf, både biografiskt och utifrån 

                                                 
17 I det bearbetade slutet är det inte Marstrands kvinnor utan ”de döda från Solberga Prästgård” som kommer ut 

för att hämta Elsalill från galeasen. [Gunnel Weidel, ”Kring Herr Arnes penningar”, Lagerlöfstudier 2 (Malmö: 

Selma Lagerlöf-sällskapet, 1961), s. 92]. 
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författarskapet. Stora delar av de litteraturvetenskapliga texterna före 1990-talet har dock en 

biografisk inriktning.  

          För sin samtid blev Lagerlöf i samband med genombrottsåren ”sagoförtäljerskan” och 

sammanbunden med ”Nittitalet”, den nya litterära rörelse som i Sverige och Norden fördes fram 

genom Oscar Levertin och Verner von Heidenstam. Nittitalet ville bryta med 1880-talets ”krav 

på realism eller naturalism, där det i Georg Brandes anda skulle sättas ’problem under 

debatt’”.18 Nittitalet var, som Lagerlöfforskaren Anna Nordlund konstaterar,  

 

en bakåtblickande litterär rörelse, som återknöt till romantiken och dess uppfattningar om 

litteraturens förmåga till mystik, inlevelse och samhörighet med naturen och föreställningar 

om litteratur som uttryck för folksjälars ursprunglighet och urkrafter.19 

 

Nordlunds avhandling Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 

1891-1996 (2005) är en omfattande – om än inte heltäckande – redogörelse för uppfattningar, 

föreställningar och spår som kritiker och forskare ägnat sig åt när det kommer till Lagerlöf och 

hennes författarskap.20 Nordlund visar hur författarskapets betydelse undervärderats av 

Lagerlöfs samtid och litteraturhistorieskrivningen fram till idag på grund av föreställningar 

utifrån hennes kön. Här spelar epitetet ”sagoförtäljerskan” in då det framhävde förställningen 

att hon var utan ”medvetet uttänkt konstfärdighet, planläggning och estetik” och ”kommer ur 

’naturmänniskans’ ursprunglighet, i motsats till ’kulturmänniskans’ bildning”.21 Hon 

betecknades alltså som omedveten, passiv – som om att muntliga berättelser och tradition talade 

genom henne. Som vore hon en ”sierska”, inte Selma utan Sibylla Lagerlöf. 22 

                                                 
18 Peter Hallberg, ”nittiotalet”, i Nationalencyklopedin (NE), 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nittiotalet [hämtad 2018-12-27]. 

19 Anna Nordlund, Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891-1996 (Uppsala: 

Symposion, 2005), s. 81. 

20 Iögonfallande för Nordlunds avhandling är den blindfläck som Herr Arnes penningar tycks försvinna bakom, 

vars recensioner och mottagande helt utelämnats. Den omnämns i samband med specifika forskningsstudier men 

tycks annars egendomligt nog helt förbigåtts. 

21 Nordlund 2005, s. 82.  

22 Lisbeth Stenberg, En genialisk lek: kritik och överskridande i Lagerlöfs tidiga författarskap, 

doktorsavhandling (Göteborg: Göteborgs universitet, 2001), s. 234. Stenberg citerar Carl David af Wirsén, 

litteraturkritiker och vid tiden ständig sekreterare i Svenska Akademin, från en ironiskt nedsättande passage av 

hans recension av Gösta Berlings saga.  
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          Forskning har emellertid detaljerat tillbakavisat de negativa konnotationerna som härrör 

från ”sagoförtäljerskan”-epitetet genom att framvisa en bild av en för sin tid högst modern och 

medveten författare.23 Jenny Bergenmar till exempel framhåller i Förvildade hjärtan (2003) att 

Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings saga (1889) är ”ett genombrott i modernistisk 

riktning”.24 Lagerlöf ”utvecklade en ny avantgardism” som var ”svårhanterlig för samtiden 

utifrån rådande realismnorm och könskonventioner”.25 

          Epitetet sagoförtäljerska omfattar så klart inte allt gällande vad författaren Lagerlöf var. 

Det är uppenbarligen ett attribut som utelämnar flera aspekter, både när det kommer till 

författarskapet och hennes person.26 Samtidigt som Lagerlöf, enligt Nordlund, tog på sig rollen 

som sagoförtäljerska som ett sätt att inte komma på tvären med det litterära etablissemanget, 

det ”gjorde att hennes författarskap fick erkännande”, så spränger hon epitetet.27 

          Det faktum att Lagerlöf sammanlänkats med nittitalet behöver inte innebära att det i 

hennes texter inte finns en rörelse mot att sätta problem under debatt. ”Hem och stat”-talet är 

om inte annat ett exempel på just detta. Denna formel kan också förbindas med, inte bara 1880-

talet, utan även ”det moderna genombrottet”, vars specifika brytpunkter rimligtvis inte kan slås 

fast då ”det rör sig om en fortgående moderniseringsprocess”, som obestridligen innefattar både 

80- och 90-talet samt åtminstone början av 1900-talet.28 I en studie som Bergenmar genomför 

utifrån sedvanligt negligerade historiska källor – brev, självbiografiska betraktelser, samtida 

evenemangsrapporter i samtida tidskrifter riktade till kvinnor – att Lagerlöfs produktion skulle 

handla om att återberätta gamla berättelser och legender tonas ner, och förefaller mer som en 

                                                 
23 Nordlund anmärker på att Lagerlöfforskningen negligeras på samma sätt som Selma Lagerlöf i svensk 

litteraturhistorieskrivning, att Lagerlöf som ”otidsenlig och isolerad sagoförtäljerska” fortsatt fått utrymme i 

litteraturhistorieböckerna. [Nordlund 2005, s. 349]. 

24 Jenny Bergenmar, Förvildade hjärtan: livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings 

saga, doktorsavhandling (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2003), s. 183.  

25 Nordlund 2005, s. 350. Nordlund refererar till Bergenmars doktorsavhandling i samband med att hon påvisar 

hur Lagerlöf förträngts i litteraturhistorieskrivningen. 

26 Nordlund 2005, s. 349. Utöver att vara författare och ledamot i Svenska akademin, så var hon dessutom 

”storföretagare och kommunpolitiker i Sunne” och hade ”för sin tid radikala politiska visioner om 

arbetsgivaransvar och omsorg om samhällets svaga”. Nordlund refererar till Linus Brodin, Fröken på Mårbacka. 

En bok om människan Selma Lagerlöf (Uppsala: Förlag svensk hembygd, 1940), s. 125-138. 

27 Nordlund 2005, s. 83. 

28 Bertil Nolin, ”det moderna genombrottet”, i Nationalencyklopedin (NE), 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/det-moderna-genombrottet [hämtad 2018-12-28]. 
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plattform för samhällskritik och samhällelig förändring.29 Det är med utgångspunkt från den 

här föreställningen som den här uppsatsen närmar sig Herr Arnes penningar. 

          Vad gäller studier med fokus på manlighet är det enda gedigna arbetet Inger Littberger 

Caisou-Rousseaus Över alla gränser: Manlighet och kristen (o)tro hos Almqvist, Strindberg 

och Lagerlöf (2012). Litterberger Caisou-Rousseau undersöker Karl-Artur Ekenstedt i 

”Löwensköldska trilogin” och läser honom som representant för en problematisk manlighet 

som har ”självkontrollen, detta manlighetens speciella kännetecken, som livsprojekt” och att 

han fungerar som en form av ”antihjälte”.30 Det finns således redan ett uppmärksammande av 

manlighetskonstruktionen i Lagerlöfs författarskap. 

 

Herr Arnes penningar 

Om Herr Arnes penningar har det skrivits en hel del, dock inte något större arbete, utan det 

mesta är enstaka studier, essäer eller kapitel i bredare undersökningar. En beskärd del diskuterar 

berättelsen som spökhistoria, de gotiska/skräckromantiska och övernaturliga aspekterna, som 

också kan ses som ett centralt motiv i den lagerlöfska produktionen.31 För den här uppsatsen är 

dessa motiv däremot av något mindre intresse. Vidare har Louise Vinge och Vivi Edström 

betonat språkliga och tematiska kopplingar till den isländska sagan respektive bibeln.32 En 

genomgång av det muntliga och skriftliga källmaterial som berättelsen baseras på och tillika 

det geografispecifika har studerats av bland annat Gunnel Weidel, Erland Lagerroth och Nils 

                                                 
29 Jenny Bergenmar, ”Selma Lagerlöf, Narrative and Counter-Narrative: The Question of Sources in the 

Historical Understanding of an Author’s Work”, Ideas in History nr 1-2 (2013), s. 82. 

30 Littberger Caisou-Rousseau 2012, s. 367-368. ”Löwensköldska trilogin” utgörs av Löwensköldska ringen 

(1925), Charlotte Löwensköld (1925) och Anna Svärd (1928). Littberger Caisou-Rousseau lägger i sin studie 

fokus på de två senare romanerna. 

31 För en uttömmande analys av de gotiska inslagen hos Selma Lagerlöf se Sofia Wijkmark, Hemsökelser: 

gotiken i sex berättelser av Selma Lagerlöf, doktorsavhandling (Karlstad: Karlstads universitet, 2009) och 

Gunnel Weidel, Helgon och gengångare: gestaltning av kärlek och rättvisa i Selma Lagerlöfs diktning, 

doktorsavhandling (Lund: Gleerups, 1964). För en studie av Herr Arnes penningar se sista kapitlet i Yvonne 

Lefflers avhandling I skräckens lustgård: skräckromantik i svenska 1800-talsromaner, doktorsavhandling 

(Göteborg, Göteborgs universitet, 1991), s. 153-166. 

32 Louise Vinge, ”Vad händer i herr Arnes penningar?”, Lagerlöfstudier 3 (Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet, 

1966), s. 110-125, Edström 2005, s. 143-165. 
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Afzelius.33 Det här är studier vars aspekter, teman och motiv är av indirekt betydelse för den 

här uppsatsen. De tolkningar och slutledningar i dessa studier som är av intresse kommer tas 

upp och avhandlas i själva analysen.  

          Vivi Edströms ”Skuggspelet på isen: Herr Arnes penningar och vildhetens estetik” har 

varit en betydelsefull och god följeslagare genom arbetet med den här uppsatsen, dels för att 

hon behandlat och kommenterat en stor del av den tidigare forskningen, dels för att det som hon 

ser som berättelsens centrum får stor betydelse när det överförs också till berättelsens manliga 

karaktärer och deras förmåga eller oförmåga till förändring. Edström lyckas sammanföra 

forskningens olika trådar till en tät väv som pekar mot att berättelsen handlar om Elsalills 

uppgörelse med sig själv, ”där hämndprojektet omprövas gång på gång i vånda och 

självrannsakan”.34  

          Annan forskning med mer direkt koppling till den här studiens ambitioner och anspråk 

är bland annat Cheri Register som i ”Herr Arnes penningar som feministisk myt” gör en 

genusvetenskaplig undersökning av berättelsen och understryker hur manligt och kvinnligt är 

ställt i ett strängt motsatsförhållande och att dess upplösning kan ses präglad av en distinkt 

systerskapssolidaritet.35 Register gör plats för en rad ingångar till en diskussion om manlighet, 

den här uppsatsen kan ses fullfölja några av de frågor som hon lyfter i slutet av sin studie. Hon 

frågar sig vilka spår av sekelskiftets kvinnorörelse som finns i berättelsen: ”Vilken ställning tog 

kvinnorörelsen till krigshotet? I vilken grad var den pacifistisk? […] Hur välformulerat och 

känt var Keys begrepp ’samhällsmoderlighet’ då Lagerlöf skrev Herr Arnes penningar?”36 Det 

här är frågor som den här uppsatsen kommer att behöva förhålla sig till.  

          Detsamma gäller Helena Forsås-Scotts ”Beyond the Dead Body: Masculine 

Representation and the Feminine Project in Selma Lagerlöf’s Herr Arnes penningar”.37 Forsås-

Scott gör en psykoanalytisk läsning av berättelsen och gör så med utgångspunkt i Albert 

Edelfeldts illustrationer i upplagan från 1904. Betydande för studien är Elisabeth Bronfens 

                                                 
33 Weidel 1961, s. 71-95, Erland Lagerroth, Selma Lagerlöf och Bohuslän: en studie i hennes 90-tals diktning 

(Lund: Gleerups, 1963), s. 275-293, Nils Afzelius, ”Herr Arnes penningar varar ännu”, Selma Lagerlöf – den 

förargelseväckande (Lund: Gleerups, 1969), s. 20-37. 

34 Edström 2005, s. 152.  

35 Cheri Register, Herr Arnes penningar som feministisk myt”, Ord och bild nr 6 (1979), s. 27-37. 

36 Register 1979, s. 35. 

37 Helena Forsås-Scott, ”Beyond the Dead Body: Masculine Representation and the Feminine Project in Selma 

Lagerlöf’s Herr Arnes penningar”, Scandinavica 36:2, red. Janet Garton (Norwich: University of East Anglia, 

1997), s. 217-238. 
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teorier angående representationer av den döda kvinnliga kroppen. Forsås-Scott visar hur både 

döden och kvinnan i Lagerlöfs berättelse sammankopplas med det andra, det förfrämligade 

[”otherness”] och som sådant kan ses utmana och ifrågasätta patriarkala grundprinciper och 

destabilisera maskulina konventioner.38 Den här studien tangerar i viss mån den här uppsatsens 

hypotes och föresats att visa på en kritik riktad mot det manliga, men tillvägagångssätten och 

ingångarna skiljer sig åt. Vad den här uppsatsen vill undvika är att enbart se till manlighetens 

symboliska dimensioner då åsidosättandet av de mer kroppsliga aspekterna av manlighet är 

vansklig och kan riskera att studiens resultat missar väsentliga aspekter av konstruktionen av 

och föreställningar kring manlighet. 

          Vad som gör att generation efter generation av läsare och forskare fascinerats av 

Lagerlöfs författarskap och person, att avhandlingar och biografier fortsätter att skrivas, den 

rika variationen ingångar och tolkningar, är att det nog finns något med författarskapet som 

fortsatt är, kanske inte svårhanterligt, men gåtfullt. ”Hon undflyr oss”, skriver Nordlund i 

samband med att Lagerlöf fyllde 150 år, ”och har också gäckat de litteraturvetare som studerat 

hennes verk.”39 Och den som satt ut att finna en universalnyckel till hennes verk eller 

författarskap bedrar sig nog. Men som Kerstin Ekman antytt finns det en sprängladdning som 

tickar hos Selma Lagerlöf.40  

          Om det finns ett tickande, ett ljud, så är det lätt att föreställa sig att det går att spåra. För 

att förstå Lagerlöfs texter och författarskap kanske det rentav krävs en desarmeringsprocess? 

Eller handlar det om att komma så nära att sprängladdningen kan sättas av? Känna tryckvågen, 

se vad den gör, vad den vill med läsaren och tillvaron.  

          Det finns sprängkraft i Herr Arnes penningar. Det finns ett våldsamt brus, något som 

tjuter och rasar och som vill bryta upp den väldiga isen. Den här uppsatsen vill undersöka vad 

det egentligen är som stormar i berättelsen. Utöver att den går att läsa som en medeltida legend, 

en spökhistoria med vålnader, varsel och blodshämnd, rör det sig inte också om angrepp mot 

den rådande ordningen och en manlighet i behov av förändring? 

 

                                                 
38 Forsås-Scott 1997, s. 234. 

39 Anna Nordlund, ”Lagerlöfs olika sidor ett olöst pussel”, Svenska Dagbladet (SvD) 20/11 2008, 

https://www.svd.se/lagerlofs-olika-sidor-ett-olost-pussel [hämtad 2018-12-27]. 

40 Nordlund SvD 20/11 2008.  

https://www.svd.se/lagerlofs-olika-sidor-ett-olost-pussel
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Teori och metod 

En reparativ läsning och förtvivlad position 

Med målsättningen att i Herr Arnes penningar läsa fram en kritik av en samtida manlighet, så 

kan den här uppsatsens litteraturteoretiska utgångspunkt ses främjad av Elisabeth Hjorths 

avhandling Förtvivlade läsningar (2015).41 Specifikt synen på litteratur som en kritik.  

 

Den som skriver är inte nöjd med världen sådan den ser ut. Varje tecken är en förskjutning 

av det rådande, ett tillägg som förändrar tillståndet i någon mån. Inte nödvändigtvis mycket, 

eller till det bättre, men litteraturen uppstår likväl ur behovet av att lägga till något till 

världen, av vad slag det än må vara. […] Den pekar mot det outsagda […].42 

 

Den här synen på litteratur går i linje med första vågens feministers ambition att genom 

skönlitteratur förändra mannen och mansbilden. Den här kritiken och begäret efter förändring 

och rättvisa är sprunget ur ”den förtvivlades” position. I sin avhandling skriver Hjorth att 

”[f]rågorna om det motstånd litteraturen kan bjuda […] är ställda utifrån en politisk förtvivlan 

över sakernas tillstånd och en lika nödvändig önskan att förändra dessa tillstånd”.43 För att läsa 

fram det motstånd och den kritik som Herr Arnes penningar ger uttryck för finner jag det 

således inte ändamålsenligt att utgå från en tolkningsmodell som motsätter sig texten. Jag avser 

istället att liera mig med texten och denna ursprungliga förtvivlan. Mitt mål är inte så mycket 

att göra en kritisk läsning av en text, utan hellre att läsa en text och framhäva dess kritik.  

          Hjorth skriver att litteraturen ofta är ”misstänkt och suspekt i det senkapitalistiska 

samhället”.44 Det är en hållning som har nära kopplingar till vad den franske filosofen Paul 

Ricœur kallat ”misstankens hermeneutik”.45 Misstankens hermeneutik handlar om att avtäcka 

gömda sanningar och föra fram ofördelaktiga och kontraintuitiva innebörder i ljuset. Det 

handlar om en motläsning, en läsning mellan raderna, vad som finns bakom, under eller bortom 

                                                 
41 Elisabeth Hjorth, Förtvivlade läsningar: litteratur som motstånd & läsning som etik, doktorsavhandling 

(Göteborg: Glänta produktion, 2015).  

42 Hjorth 2015, s. 7. 

43 Hjorth 2015, s. 8. 

44 Hjorth 2015, s. 8. 

45 Eve Kosofsky Sedgwick, ”Paranoid Reading and Reparative Reading”, Touching Feeling: Affect, Pedagogy, 

Performativity (Durham & London, Duke University Press, 2003), s. 124. Ricœur introducerade kategorin 

misstankens hermeneutik när han beskrev positioneringen hos Marx, Nietzsche, Freud och deras efterföljare. 
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texten, och söker påvisa vad texten misslyckas med eller vägrar att urskilja. Det har hävdats att 

denna hållning eller position inför texten antagit något av en förhärskande roll när det kommer 

till kritiska kulturstudier.46 Det här är inte en position som jag vill utgå ifrån i den här studien.  

          Istället vill jag placera mig framför texten och se till vad den frammanar. Rita Felski 

beskriver en liknande strävan och attityd i The Limits of Critique (2015) i det att hon söker sig 

bort från en misstankens hermeneutik och eftersträvar ett alternativt sätt att ta sig an en text: 

 

Rather than looking behind the text – for its hidden causes, determining 

conditions, and noxious motives – we might place ourselves in front of the 

text, reflecting on what it unfurls, calls forth, makes possible […] the text’s 

status as cofactor: as something that makes a difference, that helps makes 

things happen.47 

 

Felski yrkar för att se till vad texten i sig frammanar, att se texten som en skapare av skillnad och 

potentiell igångsättare av förändring.  

 

[…] the emergence of another regime of interpretation: one that is willing to 

recognize the potential of literature and art to create new imaginaries rather 

than just to denounce mystifying illusion. The language of attachment, 

passion, and inspiration is no longer taboo.48 

 

Det Felski skriver om är en annan slags tolkningsmodell, som inte ser förbi texten, som ser till 

litteraturens förmåga att skapa nya föreställningsvärldar hellre än att betona dess inkonsekvens 

och begränsning. Som ett alternativ till en misstankens hermeneutik har Eve Kosofsky 

Sedgwick vidare fört fram en “reparativ” läsning. Sedgwick förbinder misstankens hermeneutik 

med en ”paranoid” position som genom sin misstro till texten avser avmystifiera densamma, 

för att inte råka på några misshagliga överraskningar – som vore den paranoida läsningens mest 

centrala påbud att inte bli duperad. Som en syskonposition till den paranoida lyfter Sedgwick 

”the depressive position” – som jag läser kopplad till den förtvivlade position som Hjorth ger 

uttryck för. Från den depressiva positionen, skriver Sedgwick, är det möjligt att, istället för att 

                                                 
46 Rita Felski, The Limits of Critique (Chicago: University of Chicago Press, 2015), s. 1-5; se även Sedgwick 

2003, s. 125-126.   

47 Felski 2015, s. 12.  

48 Felski 2015, s. 187. 
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förvrida eller plocka isär en text, reparera den. Istället för att misstro och ställa sig skeptisk, så 

öppnar den depressiva positionen för en etisk möjlighet: en form av skuldmedveten, 

medkännande syn på texten som på samma gång tillförlitlig, söndrig, väsentlig, och i behov av 

och framlockande ömhet och omsorg.49 

          Sedgwick lyfter att istället för under, bakom och bortom så blir, när det kommer till 

reparativ läsning, bredvid den centrala spatiala metaforen. För att komma så nära texten som 

möjligt, och i linje med min frågeställning, är det av vikt att se till dess kontext, se hur texten 

knyter an till sin tid och plats, den kultur som den uppkommit i och dess praktiker.  

          I ett vidare perspektiv är en reparativ läsning inte ämnad att ersätta en misstankens 

hermeneutik utan snarare fungera som ett komplement. Det rör sig om olika sorters perspektiv 

och förhållningssätt. Och de positioner som jag har skissat upp ovan bör inte heller läsas som 

alltför statiska. Den här studien kommer hemfalla till att begagna sig av mer kritiska paranoida 

perspektiv ibland. Den kommer också onekligen att behöva förhålla sig till det som finns under, 

bakom och bortom texten. Den här hållningen kan dessutom göra studien sårbar för just den 

kritik den söker ett alternativ till. Här blir det viktigt att kontinuerligt vara så transparent som 

möjligt i utförandet av analysen. Genom att tillåta sig att sätta sig själv på spel, att göra sig 

sårbar både för misstanke och att bli förd bakom ljuset av texten.  

          Det kan till exempel förefalla som att jag ägnar mig åt undertext när jag i en berättelse 

som utspelar sig sent 1500-tal ämnar läsa fram en kritik utifrån den kontext i vilken den är 

skapad – nämligen sekelskiftet 1900. Jag antar att ett vänligt sinnelag skulle kunna beskriva det 

som en avgränsning.  

          Herr Arnes penningar är inte desto mindre något av en historisk roman. Inte minst på 

grund av att berättelsens stomme utgörs av muntliga och skriftliga källor som skildrar verkliga 

händelser, vilket är några av kriterierna som Jerome De Groot nämner i sin bok The Historic 

Novel (2010). De Groot skriver emellertid också att den historiska romanen kan fungera som 

ställföreträdande kritik, för polemiska eller politiska syften, och påvisa nya och politiskt 

oliktänkande läsningar av det förflutna såväl som samtiden. Det är inte möjligt, skriver De 

Groot, att se till det förflutna och få fatt i sanning, men att förstå det kaotiska och dystra nuet.50 

Med nuet som underförstått sekelskiftet 1900.   

                                                 
49 Sedgwick 2003, s. 128, 137. Sedgwick utgår från Melanie Kleins angående den paranoida/schizoida och 

depressiva positionen.   

50 Jerome De Groot, The Historical Novel (London: Routledge, 2010), s. 140-143. “It is not possible to look into 

the past to learn truth but to understand the chaos and grimness that is the present.” 
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          Vissa dubbeltydigheter till trots, med denna diskussion som riktlinje för den här studien, 

så kommer jag utifrån den förtvivlades position göra en reparativ läsning av Herr Arnes 

penningar. Det här valet motiveras dels genom att den förtvivlades position förefaller ligga 

mycket nära första vågens feminism i det att de delar en fordran att omvandla och förändra, 

dels genom att den reparativa läsningen inbjuder till en textlojal närläsning som samtidigt 

möjliggör framläsandet av en kritik utifrån Lagerlöfs historiska kontext.   

 

Kritiska mansstudier  

För att genomföra en genusvetenskaplig studie med fokus på manlighet krävs en diskussion 

kring fältet för visa var den här uppsatsen vill placera sig, samt en diskussion kring 

begreppsapparaten som fältet för med sig. Det finns motstridiga hållningar inom fältet och de 

forskare och teorier som avhandlas nedan får visa på vad som är betydande för den här studien. 

          Inom kritiska mansstudier accentueras R.W. Connells omistliga betydelse för fältet, för 

dess framväxt och utveckling. Dennes teori om hegemonisk maskulinitet har, även om den 

också kritiserats, fortsatt haft en dominerande position inom manlighets- och maskulinitets-

forskningen.51 Manlighetsforskaren Marie Nordberg har påpekat att Connells teori om 

hegemonisk maskulinitet förenar ett stort antal feministiska perspektiv; ”[s]åväl kroppen, 

åldrandet, sexualitetsordningen, klass och etnicitetsordningens sammanlänkning med kön, 

normaliseringen av vita medelklassmän och underordningen av kvinnor och femininitet” 

inpassas i teorin. Det nya som Connell tillförde och som haft ihållande genomslagskraft är 

”variationer mellan män och makthierarkier inom könet, där vissa män och 

maskulinitetskoncept relationellt överordnas och normaliseras medan andra underordnas och 

marginaliseras”.52  

          Connell betonar kroppens betydelse när det kommer till kön och genus. Distinktionen 

mellan kön och genus har varit tämligen problematisk när det kommer till forskningens historia. 

Begreppet kön har kopplats till en form av social biologism, kroppen som ”naturlig maskin som 

producerar genusgränser genom genetisk programmering, hormonella olikheter eller genom att 

könen har olika roller i reproduktionen”. Medan när det kommer till genus ”är kroppen mer 

eller mindre en neutral yta, eller ett landskap, där den sociala symbolismen lämnar sina 

                                                 
51 Ulf Mellström, ”In the time of masculinist political revival”, Nordic journal of masculinity studies 11:3 

(2016), s. 137-138. 

52 Marie Nordberg, ”Forskning om män och maskulinitet”, Sociologisk forskning nr 3 (2004), s. 14. Nordbergs 

kursivering.  
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uttryck”.53 Litteraturvetaren Linn Areskoug skriver att ”[k]ön och genus kan inte skiljas från 

varandra så lätt som att dra upp en linje mellan biologism och socialkonstruktivism” just för att 

”[p]roblemet med den grovt tillyxade synen på kön som biologiskt och genus som socialt är att 

även den mest ivriga socialkonstruktivist också får med sig den fysiska kroppen som bagage”.54 

I en text publicerad ett decennium efter lanserandet av konceptet hegemonisk maskulinitet 

bemöter Connell tillsammans med James W. Messerschmidt kritiken och vidareutvecklar 

samtidigt teorin och betonar vikten av att förstå att kroppar både är objekt för och agenter i 

social praktik.55 

          Trots ökat intresse för kritiska mansstudier på de svenska universiteten har det ännu inte 

kommit ut fullt så mycket i ämnet inom just litteraturvetenskap. Några utmärkta undantag som 

varit av betydelse under arbetet med den här uppsatsen är Linn Areskougs Den svenske mannens 

gränsland: manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit (2011), tidigare 

nämnda Inger Littberger Caisou-Rousseaus Över alla gränser: manlighet och kristen (o)tro hos 

Almqvist, Strindberg och Lagerlöf samt antologin Kvinnorna gör mannen (2013) som fokuserar 

på kvinnors litterära konstruktion av manlighet och som spänner från 1500-tal till idag.56 

          Eftersom den här uppsatsen har sitt främsta fokus kring sekelskiftet 1900 och närmaste 

tiden som leder upp till det, så är det vidare passande att vända sig till nordens historiska 

forskning. Några ofta förekommande namn som nordisk historisk manlighetsforskning 

påverkats av är George Mosse och Michael Kimmel. 

          Historikern Mosse skriver i The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity 

(1996) om den moderna manliga stereotypen och söker ge en sammanhållande bild av den 

moderne mannens idéhistoria.57 Mosses stereotyp, som har kopplingar till Connells teori om en 

hegemonisk maskulinitet, kännetecknas av en betoning på ”kroppens yttre attribut och dess 

                                                 
53 Raewyn Connell, Maskuliniteter, 2 uppl. (Göteborg: Daidalos, 2008), s. 84. Min kursivering.  

54 Linn Areskoug, Den svenske mannens gränsland: manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans 

Silfverstååhlsvit, doktorsavhandling (Uppsala: Uppsala universitet, 2011), s. 23-34. Areskoug hänvisar till Sara 

Danius, ”Själen är kroppens fängelse. Om den vanskliga distinktionen mellan kön och genus”, Feministisk 

bruksanvisning, red. Claudia Lindén & Ulrika Milles (Stockholm: Norstedts, 2002), s. 143-166. 

55 R.W. Connell & James W. Messerschmidt, ”Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept”, Gender & 

Society nr 6 (Newbury Park, Calif.: Sage, 2005), s. 851. 

56 Linn Areskoug 2011, Littberger Caisou-Rousseau 2012, Kvinnorna gör mannen: maskulinitetskonstruktioner i 

kvinnors text och bild 1500-2000, red. Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder (Göteborg: Makadam, 

2013).  

57 George Mosse, The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity (New York: Oxford University Press, 

1996). 
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förbindelse med den inre, moraliska människan” och ett kroppsideal som kännetecknas av 

styrka och återhållsamhet. Konkurrensorientering, att ha en aggressiv hållning och virilitet kan 

ses som ytterligare betydande drag. ”Fysisk fostran skulle förhindra att män förvekligades och 

förverkliga ett maskulint kroppsideal.” Mosses stereotyp definierades dels i relation till 

kvinnan, dels till vad han kallar outsidern. Kvinnan tillskrevs egenskaper som ”känslosamhet, 

ömhet och kyskhet”, och som sådan ansågs hon som mannens ”omistliga komplement”. Till 

outsiderkategorin räknades ”grupper som ansågs avvika från den dominerande sociala normen” 

och betecknade ”fysisk och moralisk oordning”, till exempel judar, [romer] och kriminella.58 

          Mosses stereotyp har, även om den inspirerat flera nordiska forskare, inte använts utan 

viss kritik. Claes Ekenstam menar att Mosse ger en alltför ”harmoniserande bild av manligheten 

och dess utveckling”, detta dels för att Mosses manliga stereotyp ska ha uppstått i slutet av 

1700-talet och förblivit oförändrad långt in på 1900-talet, dels för att det inte heller ges utrymme 

för fler manligheter och således löper risken att vara alltför generaliserande.59 

          Sociologen Michael Kimmel gör i Manhood in America: A Cultural History (1996) en 

historisk översikt över det amerikanska mansidealet.60 Det är Kimmel som lyfter betydelsen av 

omanlighet när det kommer till konstituerandet av manlighet. Ekenstam skriver att ”Kimmel 

inledde sin undersökning utifrån det feministiska perspektivet att maskulinitet kan definieras 

som en drift efter makt, dominans och kontroll” men kommer fram till att ”manlighet i historien 

mindre handlat om att dominera och mer om rädslan att bli dominerad av andra”, att ”män har 

styrts av rädslan att bli betraktade som omanliga”. Som hos Mosse definieras hos Kimmel 

manlighet i relation till kvinnor och ”föreställningar om femininitet, men att män framför allt 

sökt bekräftelse hos andra män”.61 Kimmel har likt Mosse också kritiserats för att ge en alltför 

samordnande bild av män och manligheter.  

          Manlighetsforskningen är starkt präglad av föreställningen att manlighet främst 

konstrueras – som kan skönjas i Connells teori – i relation till andra män, alltså homosocialt, 

snarare än till kvinnor, heterosocialt. Dessa teorier om homosocialitet förbinds inom 

forskningen främst med Michael Kimmel – trots, som redaktörerna till antologin Kvinnorna 

                                                 
58 Claes Ekenstam, ”Historisk mansforskning”, Rädd att falla: studier i manlighet, red. Claes Ekenstam 

(Stockholm: Gidlund, 1998), s. 22-24.  

59 Ekenstam 1998, s. 23. För mer ingående genomgång av kritiken se Claes Ekenstam, ”Män, manlighet och 

omanlighet”, Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940, red. Claes Ekenstam & Jørgen Lorentzen 

(Möklinta: Gidlunds förlag, 2006), s. 26. 

60 Michael Kimmel, Manhood in America: A Cultural History (New York: Free Press, 1996). 

61 Ekenstam 1998, s. 24.  
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gör mannen (2013) påpekar ”att Eve Kosofsky Sedgwick först formulerade begreppet”, vilket 

i sig kan ses som symptomatiskt då manlighetsforskningens tendens att fokusera på 

homosocialitet också ”lett till att kvinnor och deras röster har osynliggjorts inom en stor del av 

forskningen”.62 

          I den nordiska manlighetsforskningen har litteraturvetaren Jørgen Lorentzen dessutom 

betonat att maskuliniteter inte nödvändigtvis bara är kopplade till män. Kvinnor kan också 

praktisera ’kvinnlig maskulinitet’. Detta innebär, menar Lorentzen, att vi inte borde prata om 

män och kvinnor, eller maskuliniteter eller femininiteter, som motsatser, men i ett kontinuum 

av mångfaldigade möjligheter till likhet och skillnad.63 Jonas Liliequist har vidare slagit fast att 

forskningen inte kan begränsas till ”katalogisering av positiva ideal och motbilder” och lyfter 

ett alternativt tillvägagångssätt där manlighet och maskulinitet istället kan åses som ”repertoarer 

av koder, strategier och föreställningar som kan tillägnas och omsättas […] på olika sätt och för 

olika syften”.64 

          Vad specifikt gäller användningen av begreppet maskulinitet understryker Liliequist ett 

krav på tydlighet. Han framhåller att  

 

Svenskans maskulinitet hör liksom engelskans masculinity till ett modernt 

språkbruk, medan manlighet och manliness är historiska termer som också 

används idag. […] Det kan därför ligga närmre till hands att i en svensk 

kontext använda termen manlighet både för att beteckna det historiskt 

specifika och det analytiskt generella. Samtidigt är maskulinitet/masculinity 

helt dominerande i genusteoretiska sammanhang, vilket har lett till att svenska 

historiker har använt termerna manlighet och maskulinitet som synonyma. 

Denna språkliga och terminologiska förbistring ställer ytterligare krav på att 

historiken är tydlig i sina definitioner och i hur begreppen och termerna 

används i analysen.65 

 

                                                 
62 Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder, ”Inledning”, Kvinnorna gör mannen: 

maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild 1500-2000, red. Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David 

Tjeder (Göteborg: Makadam, 2013), s. 12-13. 

63 Jørgen Lorentzen, ”Masculinities, power and change”, Nordic journal of masculinity studies 6:2 (2011), s. 

112. Angående ‘kvinnlig maskulinitet’ refererar Lorentzen till Judith Halberstam, Female masculinity (Durham, 

N.C: Duke University Press, 1998).  

64 Jonas Liliequist, ”Manlighetens flytande gränser”, Scandia 74:1 (2010), s. 97. 

65 Liliequist 2010, s. 67. 
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Utifrån ovanstående kommer den här uppsatsen i största möjliga mån att begagna sig av 

begreppet ”manlighet/er” hellre än ”maskulinitet/er”.66 Detta på grund av att vad benämningen 

manlighet är laddat med och vad som anses som manligt beteende skiljer sig mellan olika 

historiska och geografiska kontexter, det är underställd ständig omdefiniering och är dessutom 

inte sällan motstridigt.  

          Ett tjänligt sätt att nå fram till förståelsen av manlighet under en given period, som lyfts 

inom den nordiska manlighetsforskningen, är att se till omanlighetbegreppets roll i 

konstituerandet av olika manligheter.67 

 

Metodiskt kan en studie av omanlighetsföreställningar vara det bästa sättet att 

få kunskap om hur manligheten har konstruerats och uppfattats under olika 

perioder och i olika kulturer. Det är med manligheten som med hederskodexen 

– den framträder och definieras som allra tydligast först när den ifrågasätts. 

Omanligheten belyser inte bara det problematiska i en viss historisk manlighet 

utan också grundvalarna för genusordningen och spelet mellan könen.68 

 

Ekenstam har vidare yrkat på att tänka på ”manlighet och omanlighet i pluraris” och att de står 

i ett ”dynamiskt och föränderligt förhållande till varandra”.69 Viljan att se mångfaldigade 

manligheter och omanligheter må vara motiverad, fast Areskoug har fäst uppmärksamheten på 

att somliga ”tider, fenomen och händelser” har ”präglats mer av ett dualistiskt synsätt än andra” 

och nämner som exempel ”den intensiva nationalism, som var förhärskande under 1800-

talet”.70 

          En motsvarighet till omanlighet påträffas i Lorentzens begrepp ”avmaskulinisering”. 

Lorentzen menar att avmaskulinisering i större utsträckning understryker processen att vara 

omanlig snarare än att vara omanlig i sig själv.71 

                                                 
66 Här kan uppsatsen ses inspirerad av Areskoug som i sin avhandling kan ses bli ställd inför samma fordran och 

väljer att ansluta sig till ”en viss praxis som också förekommer i dessa sammanhang”. Med det avser Areskoug 

att vanligt förekommande namn inom manlighets- och maskulinitetsforskningen som David Tjeder, Claes 

Ekenstam och Jens Ljunggren alla använder begreppet manlighet [Areskoug 2011, s. 24]. 

67 Ekenstam 2006, s. 43. 

68 Liliequist, ”Från niding till sprätt”, Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv (Stockholm: 

Forskningsnämnden [FRN], 1999), s. 73. 

69 Ekenstam 2006, s. 43.  

70 Areskoug 2011, s. 27. 

71 Lorentzen 2011, s. 115.  
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Avmaskuliniseringen har hos Lorentzen dubbel betydelse. Å ena sidan finns 

det en positiv aspekt genom vilken män faktiskt önskar att distansera sig från 

sin etablerade, ofta patriarkala, manlighet, för att komma livet närmre. Å andra 

sidan kan den förstås som en negativ aspekt där avmaskuliniseringen innebär 

ett avfall från maskulinitetskategorin.72 

 

Avmaskulinisering kan alltså både uppfattas som ett hot ”men också en möjlighet till 

förändring”.73 Bägge sidor av denna dubbelhet är av betydelse för den här uppsatsen. 

Avmaskuliniseringens och omanlighetens möjlighet till förändring är särskilt intressant just för 

att det pekar mot det outsagda, något nytt, ett blivande, något som möjligtvis skulle kunna läsas 

som aktivt snarare än reaktivt. Den här uppsatsen kommer att se till omanlighetsdiskursen som 

ingång i studiet av konstruktionen av manlighet i Herr Arnes penningar.  

          Det finns dock potentiella problem med omanlighetskategorin. Bland annat att om 

omanlighet definieras negativt mot den rådande ordningen, så löper kritiken mot densamma 

risken att bekräfta de förhärskande manlighetsidealen som just norm eller något neutralt. Och 

omanlighetskategorin skulle då kunna upplevas reaktiv.74 Som stöd, så att den här uppsatsen 

inte i alltför stor utsträckning hemfaller till att verka reaktivt, kommer intersektionella 

perspektiv tas i beaktande. Areskoug, som också hon utgår från ett tänkande i intersektionella 

banor, betonar vikten av dessa perspektiv: 

 

Kulturella markörer, enheter eller betydelsebärande faktorer som ålder, 

sexuell läggning, klass, etnicitet med mera fyller den fysiska kroppen med 

mening samtidigt som denna ackumulerar och omstöper sociokulturella 

faktorer till nya betydelser och representationer.75 

 

                                                 
72 Ekenstam 2006, s. 34.  

73 Ekenstam 2006, s. 34. 

74 En liknande problematik diskuteras av Tove Solander i ”Queerblivanden – försök till en queer-deleuziansk 

litteraturläsning”, Queera läsningar [litteraturvetenskap möter queerteori] (Hägersten: Rosenlarv, 2012), s. 46-

47. Solander lyfter en huvudströmning inom queerteorin, den affirmativa linjen, som företräds av bland annat 

Elisabeth Grosz och Rosi Braidotti, som står för en form av kritik ”som inte utgår från tanken om en 

dominerande ordning som allt definieras i förhållande till”, [Solander 2012, s. 46].  

75 Areskoug 2011, s. 21-22. Min kursivering.  



sida 20 
 

Claes Ekenstam och Knut Kolar är två manlighetsforskare vars texter, teorier och redogörelser 

är av särskild betydelse för just den här uppsatsen. Vad dessa mer ingående tar upp och de 

teorier de för fram kommer att redogöras för allteftersom under analysens gång.  

 

Analys: Våldets lockelse och islossning 

Herr Arnes penningar är ett mordlystet sorgespel om skuld och vedergällning. Oscar Levertin 

skriver i en recension från 1904 att berättelsen ”går helt i det rysliga” och ”blodfärgen lyser 

genom sidorna”.76 Den skiljer sig i det här avseendet kraftigt från större delen av berättelserna 

i Lagerlöfs produktion där allt som oftast ”kärleken besegrar allt”.77 Det kan förefalla vanskligt 

att utifrån den förtvivlades position, rustad med den reparativa läsningens medkännande syn, 

vända sig till just den här berättelsen. Vad kan gensvaret någonsin bli i en berättelse så präglad 

av grymheter? Om blodfärgen lyser genom sidorna, vad finns då i berättelsen som kan vara 

uppbyggligt och visa på en rörelse mot eller vilja till förändring? 

          Nils Afzelius har diskuterat Lagerlöfs fortlöpande antimilitäriska och pacifistiska 

hållning och betonar att hon alltid vänt sig mot alla former av våldsutövande: 

 

Att Selma Lagerlöf alltid har tagit ställning mot kriget, är något som ingen kan 

undgå att se. Men de som yttrat sig om den grundfrågan har gjort den för enkel. 

Dels räcker det inte att bara tala om hennes pacifism. Det är inte bara kriget 

utan mot våldet som hon alltid vänder sig. Dels bör man se denna moraliska 

grundsats som ett utflöde av någonting större och rikare: kärleken till nästan 

eller som Selma Lagerlöf med sin aktiva inställning älskar att säga: 

barmhärtigheten […] Vad som vinns och förloras ligger enligt henne på det 

inre, moraliska planet: våldet bryter ner våldsverkaren, barmhärtigheten 

hjälper hjälparen.78 

 

Hur våldet hos Lagerlöf anses bryta ner våldsverkaren finns det exempel på i novellen 

”Valdemar Atterdag brandskattar Visby” ur Osynliga länkar (1891). Här återfinns våldet 

förkroppsligat i en av karaktärerna. ”Jag är våldet, jag är roflystnaden […] Jag är ingen 

                                                 
76 Oscar Levertin, Herr Arnes penningar, 2015, http://runeberg.org/olrecens/herrarne.html [hämtad 2019-01-24]. 

77 Göran Hägg, Den svenska litteraturhistorien (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1996), s. 369. 

78 Nils Afzelius, ”Våld och barmhärtighet. En huvudlinje i Selma Lagerlöfs författarskap”, Lagerlöfstudier 2 

(Lund: Selma Lagerlöf-sällskapet, 1961), s. 54. Afzelius kursivering.  

http://runeberg.org/olrecens/herrarne.html
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människa, jag är blott stål och järn. Jag har min lust i plågor och ondska. Må de gå på och pina 

varandra.”79 Denne ”järnklädde sköldbärare, den med det nedfällda visiret” betjänar i 

inledningen av texten Danmarks kung Valdemar i det att Visbys invånare ska rövas på allt sitt 

guld. Eller rättare sagt står den danske kungen och hans soldater i våldets tjänst: 

 

Hvad är Danmarks konung och soldater annat än mina tjänare, åtminstone för 

en dag? Imorgon skola de gå i kyrkorna eller sitta i fredlig gamman på 

ölstugorna, eller ock kanske vara goda fäder i eget hem, men idag tjäna de 

mig, idag äro de ogärningsmän och våldsverkare.80 

 

Lisbeth Stenberg påpekar i sin avhandling En genialisk lek (2001) att våldet i novellen ”förläggs 

till en manlig sfär samtidigt som det skiljs från något som skulle kunna ses som essentiellt 

manligt […]. Våldet föds istället av materiell girighet och göds av makt och underordning”.81 

När den danska flottan lämnat hamnen med Visbys rikedomar står invånarna och ropar efter 

hämnd: ”Förstör dem! O, haf, du vår vän, tag åter våra skatter! Öppna ditt kväfvande djup under 

de gudlöse, under de trolöse!” Våldet lystrar till detta, ”våldet, som står på kungaskeppet, nickar 

gillande. »Detta är godt,» säger det. »Förfölja och förföljas, så är min lag.»”  

          Våldet är inte lierat med någon, det har inga lojaliteter, det har som sagt sin lust i plågor 

och ondska och det spelar ingen roll vem som står i dess tjänst. Våldet vill mer våld. ”Må 

stormen och hafvet förstöra röfvarflottan och roffa åt sig min kunglige tjänares skatter! Desto 

förr blir det oss gifvet att draga ut på nya härjningståg.”82  

          Afzelius skriver i citatet ovan att vad som vinns och förloras enligt Lagerlöf ligger på det 

inre, moraliska planet. Det framgår också i vad våldet säger till kung Valdemar i slutet av texten. 

Till kung Valdemar, som just tjänat våldet, säger det att ”det blir äfven din lott att möta döden. 

Då ska du ligga på din bädd, höra och se mycket och våndas därvid.”83 Våldet kommer att 

hemsöka våldsverkaren, det kommer att plåga och pina. Förfölja och förföljas, sådan är våldets 

lag.  

                                                 
79 Selma Lagerlöf, ”Valdemar Atterdag brandskattar Visby”, Osynliga länkar. Berättelser (Stockholm: Albert 

Bonniers förlag, 1894), s. 148.  

80 Lagerlöf 1894, s. 148.  

81 Stenberg 2001, s. 335.  

82 Lagerlöf 1894, s. 151.  

83 Lagerlöf 1894, s. 152-153.  
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          Våldet sätts vidare i relation till kärlek och barmhärtighet. Här finns en inbjudan till att 

inte vända våldet och våldsverkarna ryggen, att inte avfärda det, utan istället söka förstå dess 

plats, den roll det spelar. Och att göra det genom att bemöta texten med deltagande. Häri får 

den reparativa läsningen fog och ny tillförsikt. Istället för att ställa sig kritisk till texten, bemöta 

den med medlidande – eller barmhärtighet – för att kunna läsa fram dess egen möjliga kritik. 

Sedgwick skriver att en annan benämning av den reparativa processen är kärlek.84  

          Maria Karlsson har i sin avhandling Känslans röst (2002), som undersöker det 

melodramatiska i Lagerlöfs författarskap, vidare påpekat att Lagerlöfs karaktärer ofta är 

”representanter för poler i kampen mellan gott och ont, nedbruten i motsatser”, till exempel 

”kvinnligt och manligt”.85 Våldsverkarna i Herr Arnes penningar är uteslutande män, våldet 

som fenomen signalerar så en lämplig startpunkt för utforskandet av manlighet i texten. 

 

En krigisk manlighet 

Ogärningsmännen skyldiga till dådet på Solberga prästgård är tre skotska legoknektar; Sir 

Philip, Sir Reginald och, den mer tongivande, Sir Archie. De är komna till Bohuslän på flykt 

från fångenskap i Sverige, de var tidigare anförare för en skotsk krigshär i kung Johan III:s 

tjänst. Efter misstanke om att den skotska hären skulle vara illojal, lät kungen fängsla de tre 

anförarna och sände resten av hären ut ur landet. Sir Archie berättar att han lämnade sitt hem i 

Skottland som sjuttonåring ”för att tjäna i främmande härar”.86 Han har vigt större delen av sitt 

vuxna liv till att bruka våld för att tjäna sitt uppehälle. Han förefaller inte kriga för något högre 

syfte, inte för någon religiös idé eller nationalistisk institution; han krigar för pengar, för sin 

egennytta.  

          Det som kännetecknar Sir Archie går också att knyta till andra historiska notoriskt 

krigiska manligheter. Socialhistorikern Peter N. Stearns har betonat ”senare tiders mansbilders 

avhängighet av äldre traditioner” där den ”moderne mannens identitet framstår som en lök, där 

äldre epokers mansbilder ligger lagrade under varandra i komplexa skikt”.87 Sir Archie 

representerar en manlighet som formerats i och genom krig. Connell skriver att ”kanske den 

                                                 
84 Sedgwick 2003, s. 128. 

85 Maria Karlsson, Känslans röst: det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst, doktorsavhandling 

(Uppsala: Symposion, 2002), s. 15. 

86 Lagerlöf 1903, s. 41. 

87 Claes Ekenstam 1998, s. 22. Ekenstam ger en summarisk redogörelse för den historik som Peter N. Stearns 

presenterar i Be a Man!: Males in Modern Society, 2 uppl. (New York: Holmes & Meier, 1990).  
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första grupp som definierades som en maskulin kulturtyp i modern mening” var ”de män som 

använde sig av våld vid de koloniala gränserna”: conquistadorerna. De kännetecknades likt Sir 

Archie av stridslystnad och penningbegär.88 De ansågs också svårkontrollerade, vilket mycket 

väl skulle kunna stämma överens med Sir Archie. Vad Johan III hade för skäl att fängsla Sir 

Archie och de andra anförarna avslöjar inte berättelsen. Sir Archie säger att det ”var några 

bakdantare, som hade sagt till kung Johan, att hans skottska garde ej var honom troget. Och 

kungen trodde dem”.89 Sir Archie kan samtidigt mycket väl tänkas ha utelämnat 

självkomprometterande detaljer av skeendet. Som legoknekt dras han nämligen med ett rykte 

om att inte vara pålitlig, något som bland annat Torarins mor ger uttryck för:  

 

»Det är inte passande för en jungfru att sitta ensam i stugan med en sådan man 

som sir Archie. Det vet du väl, att en legoknekt, han äger hvarken heder eller 

samvete.»90 

 

Också Elsalill vittnar om legoknektens beryktade opålitlighet.  

 

»Det kan inte vara så godt att följa en landsknekt», sade hon. »Ingen vet, om 

en sådan håller lofven och tro.»91 

 

Legoknektens rykte kan vara nog för att den skotska hären ska bli baktalad inför kungen. Sir 

Archie och hans sällar anses avvika från normen för hur en soldat ska bete sig. De representerar 

moralisk oordning som anses farlig. Redan under 1500-talet argumenterar Nicolò Machiavelli 

mot bruket av legosoldater och ger dem en synnerligen pejorativ karaktärsbeskrivning.92 

Gunnel Weidel har skrivit angående de skotska anförarna att som ”yrkeskrigare representerar 

de för den antimilitaristiskt inställda Selma Lagerlöf en hård och brutal människotyp”.93 

                                                 
88 Connell 2008, s. 199. 

89 Lagerlöf 1903, s. 80.  

90 Lagerlöf 1903, s. 42. 

91 Lagerlöf 1903, s. 75. 

92 Nicolò Machiavelli, Fursten, övers. Rudolf Afzelius (Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1867), kap. 12 

(opaginerad), https://web.archive.org/web/20160331090743/http://kunskap.org/machiavelli/fursten/titel.html 

[hämtad 2018-11-06]. Machiavelli skriver att ”de äro oense, äregiriga och utan krigstukt, otrogna, tappra bland 

vänner, fega bland fiender; de hafva ingen fruktan för Gud, iakttaga ingen redlighet mot menniskor, och 

undergången dröjer endast så länge som anfallet dröjer”.  

93 Weidel 1961, s. 84-85. 

https://web.archive.org/web/20160331090743/http:/kunskap.org/machiavelli/fursten/titel.html
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Kimmel har vidare urskilt ”projektionen av rädslor på dem som är annorlunda” som ett 

framträdande drag hos manligt identitetsskapande under moderniteten, utifrån Mosses 

terminologi görs sir Archie till en ”outsider”.94 I krigshärarnas generellt starkt manligt kodade 

kontext är det inte omöjligt att de inhemska soldaterna for med osanning för att bli av med Sir 

Archies skotska här.95 

          Genom berättelsens kopplingar till den isländska sagan finns det ytterligare en koppling 

att dra till en särskilt krigisk manlighet. Lagerlöfforskaren Louise Vinge har i artikeln ”Vad 

händer i Herr Arnes penningar” redogjort för en beskärd del tidigare forskning som betonat 

”den isländska sagan som källa för stoff och motiv” och exemplifierar själv att den även 

stilistiskt, ”sättet att beskriva de handlande personerna, deras karaktärer och motiv […] erinrar 

om den isländska sagostilen”.96 

          Agneta Ney har studerat genusidentitet i den norröna litteraturen. I en analys av Völsunga 

saga (1300-tal) lyfter Ney genom karaktären Sigurd fram vad som ska ha ansetts som en positiv 

mansbild. I Völsunga saga beskrivs Sigurd som följer:  

 

Hans hår var brunt till färgen och vackert att se på och hade långa lockar; 

skägget var tjockt och kort och hade samma färg som håret. Han hade hög 

näsa och brett ansikte med framträdande knotor; hans ögon var så vassa att 

inte många vågade se honom under ögonbrynen. Hans axlar var så breda att 

man såg två män.97 

 

Ney skriver att Sigurds ”muskelstyrka och kroppskonstitution värderades lika högt som hans 

mod”, att hans ”fysiska egenskaper sågs som ett synligt uttryck för hans inre karaktär”. Det är 

                                                 
94 Ekenstam 1998, s. 24. Ekenstam redogör för Kimmels och Mosses slutsatser och teorier angående 

konstruerandet av manlighet som de lyfter i sina respektive avhandlingar.   

95 Bakgrundshistorien tyder dock på att kungen hade skäl att avskeda sitt skotska garde. I en biografi över Johan 

III skriver Lars Ericson Wolke om en skotsk härförare vid namn Archibald Ruthven. I september 1573 ska 

Ruthven ha beslutat att tillsammans med de andra skotska officerarna mörda kungen sedan han fått 

betalningsproblem. Attentatet misslyckades och Ruthven fängslades i Västerås slott. [Lars Ericson Wolke, Johan 

III: en biografi (Lund: Historiska media, 2014), s. 101-102]. 

96 Vinge 1966, s. 111-112. För vidare läsning gällande kopplingar till den isländska sagan se även E. Lagerroth 

1963, s. 313; Weidel 1964, s. 216-221; och Afzelius 1969, s. 62. 

97 Agneta Ney, ”Vapen och verbalt vett. Om genusidentitet i den norröna litteraturen”, Manligt och omanligt i ett 

historiskt perspektiv, red. Anne Marie Berggren (Stockholm: Forskningsnämnden [FRN], 1999), s. 48. Ney 

citerar ur Völsunga sagan, övers. Inge Knutsson (Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 95-96.  
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framförallt ögonen som är av betydelse. ”Att ha ’vassa ögon’ återkommer i den norröna 

litteraturen som ett tecken på en högättad krigare. När Sigurd föddes blev hans fosterfar glad, 

då han såg ’de vassa ögon som pojken hade i sitt huvud’”.98 

          Sir Archie säger själv att han ”är en ädling och krigare”.99 Till det yttre beskrivs han som 

”förnäm” och ”djärf”, när han träffar Elsalill på Marstrands bryggor står hon ”med öppen mun 

och uppspärrade ögon” och betraktar ”hans vackra kläder och hans vackra ansikte”.100 Det är 

också i samband med det som sir Archie lär att Elsalill undkommit och är vittne till dådet på 

Solberga prästgård. När Elsalill så övertalas att återberätta ögonvittnesskildringen för sir Archie 

och hans kompanjoner förmår hon inte se dem i ögonen, ”ej en gång såg hon upp, medan hon 

talade”, samtidigt står det att ”deras ögon gnistrade”.101 Är Sir Archies ögon vassa som Sigurds, 

kastar hans ögon bitande gnistor när Elsalill resumerar de våldsamma händelserna? Är det 

därför Elsalill inte vågar se dem under ögonbrynen?  

          I Völsunga saga finns det dessutom prov på ädla krigare som går i varghamn.102 Scenen 

på bryggorna och mördarnas gnistrande ögon är också del av en form av förvandling.  

 

Så länge som Elsalill talade om mord och blod, stodo de tre männen stilla 

framför henne. De bytte ej en blick med varandra, men deras öron blefvo långa 

af att lyssna, och deras ögon gnistrade, och ibland drogo sig deras läppar isär, 

så att tandraderna lyste fram. […] Hon såg ej, att mannen framför henne hade 

ögon och tänder som en ulf.103 

 

Erland Lagerroth har berört kopplingarna till föreställningar om djuriskhet när det kommer till 

de skotska anförarna. ”I sin hänsynslöshet, hårdhet och råhet”, skriver Lagerroth, ”representerar 

mördarna för Selma Lagerlöf det djuriska hos människan, viket hon också på annat sätt uttryckt 

                                                 
98 Ney 1999, s. 48-49. 

99 Lagerlöf 1903, s. 76. 

100 Lagerlöf 1903, s. 18-19. 

101 Lagerlöf 1903, s. 20. 

102 Det finns en passage där Sigurds far och halvbror, Sigmund och Sinfjötle, går i varghamn: ”Männen hade 

råkat ut för trolldom, ty ett par varghamnar hängde över hyddan som de låg i. […]. Sigmund och Sinfjötle tog på 

sig hamnarna och kunde inte komma ur dem. Hamnarna hade samma egenskaper som förut, och de talade med 

varg stämma”. [Völsunga sagan, s. 44].  

103 Lagerlöf 1903, s. 20. 
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genom att förlikna dem vid ulvar, varulvar.”104 Weidel har vidare hävdat att ”genom att likna 

människor vid vilddjur eller vid folktrons farliga väsen anspelar författarinnan på den folkliga 

föreställningen att allt ’oknytt’ hör till den ondes anhang, och med detta symbolspråk markerar 

hon, att de är hemfallna åt ondskan och inte som riktiga människor kan ångra och sona.”105 

          Dessa tolkningar av Erland Lagerroth och Weidel skulle kunna kritiseras just för att de 

ses präglade av en metaforisk läsning av varulven sir Archie. Det är exempel på läsningar där 

textens betydelse och mening ligger under, bakom eller bortom det omedelbara. Att utifrån en 

reparativ läsning hysa tilltro till texten innebär snarare att försöka se till sir Archie som varulv, 

inte osynliggöra den aspekten utifrån en antropocentrisk position, utan istället genomföra en 

form av ytläsning.106 

          Ella Odstedt ger en grundlig redogörelse om föreställningar om varulvar i boken 

Varulven i svensk folktradition (1943).107 Föreställningar kring varulven varierar beroende på 

tid och plats. Utifrån läsningar av sir Archies förutsättningar för att förstås som varulv finns 

några särskilt intressanta framställningar. Odstedt visar bland annat att det föreligger uppgifter 

om att ”varulvar voro förtrollade människor” eller människor som gjort någon särskilt hemsk 

gärning.108 Blodsdådet på Solberga prästgård, i synnerhet mordet på Elsalills fostersyster, skulle 

kunna läsas som den hemska gärning som föreligger som orsak till varför sir Archie blivit 

varulv. Fast det finns också tecken på att sir Archie och hans kompanjoner var varulvar redan 

innan dådet. Kolaren som haft legoknektarna i sitt hem innan de ger sig av mot Solberga 

prästgård berättar för Torarin: ”Jag trodde, att det var tre varulfvar, som hade kommit in i 

stugan.”109 Faktum är att de skotska legoknektarna har löpt risken att förvandlas till varulvar 

när de låg i tjänst hos Johan III, som stred mot ryssarna över områden i dagens Estland mellan 

                                                 
104 E. Lagerroth 1963, s. 287; se även Ulla-Britta Lagerroth, Körkarlen och Bannlyst: Motiv- och idéstudier i 

Selma Lagerlöfs 10-talsdiktning (Lund: Bonniers, 1963), s. 252-264.   

105 Weidel 1961, s. 85.  

106 I Following the Animal (2015) använder Ann-Sofie Lönngren ytläsning som metod i det att hon söker förstå 

representationer av djur som något annat än metaforer. ”Surely, in this refocusing from the depth of the literary 

text to its surface […] there is the possibility, I believe, to understand fictional representations of animals as 

something else than metaphors for the human experience and, thus, for the production of literary meaning that 

goes beyond the anthropocentric paradigm.” [Ann-Sofie Lönngren, Following the Animal: Power, Agency, and 

Human-Animal Transformations in Modern, Northern-European Literature (Newcastle upon Tyne: Cambridge 

Scholars Publishing, 2015), s. 26]. 

107 Ella Odstedt, Varulven i svensk folktradition (Uppsala: Lundequistiska, 1943). 

108 Odstedt 1943, s. 172.  

109 Lagerlöf 1903, s. 14. 
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1570-1595. Dels kan de förvandlats på grund av de hemskheter de gjort sig skyldiga till under 

kriget, dels kan det ha att göra med deras fiender. Odstedt citerar en sägen gällande ”hednisk 

trolldom” som i det här sammanhanget ter sig särskilt intressant. Denna ”trolldom” troddes vara 

knuten till bland annat samer, finnar och ryssar – det blir här tydligt att föreställningar om den 

andre var satta i spel när det kom till tron på varulvar. Enligt sägnen förvandlade ryssarna 

krigsfångarna ”till wargar och sände dem så hem igen att plåga landet”.110 

          Vidare har det hävdats att silver måste tas till för att varulven ska kunna fällas, ”en varg, 

som är förvandlad människa, kan skjutas endast med silverkula”. Det här har en mer direkt 

parallell till en annan text av Lagerlöf, nämligen Gösta Berlings saga (1891) och kapitlet ”Den 

stora björnen i Gurlita klätt”. Där påträffas en björn ”som har tolf mans styrka, och som, då han 

blifvit slagbjörn, blott kan fällas med silfverkula”.111 Att använda sig av en ”silverkula” 

förekommer hos Odstedt i flera utsagor när det gäller varulvar i björnhamn.112 När det så 

kommer till gripandet av sir Archie och hans två kompanjoner använder också skepparen silver, 

nämligen herr Arnes penningar, för att muta de resterande skotska legoknektarna.  

 

»Käre,» sade han till dem, »hållen er stilla ännu en stund hvad I än måtten få 

höra för rop eller oväsen ombord! Vi måste följa Guds bud och inte tåla 

ogärningsmän ibland oss. Om I lyden mig, så lofvar jag, att jag skall sätta in 

till er den kistan, där herr Arnes penningar finnas, och I skolen få dela dem 

mellan er.»113 

 

Det är uppenbart att de skotska härförarna som varulvar både utifrån en metaforisk läsning och 

ytläsning agerar ut en våldsbenägenhet som Lagerlöf träget motsätter sig. Det är däremot mer 

komplicerat än att de är hemfallna till ren ondska. Weidel utvecklar temat när hon diskuterar 

sir Archie som en ”dubbelnatur” som också ”ångrar sig och vill göra bot”:  

 

Sir Archie är emellertid inte bara en ogärningsman. Genom beteckningen 

varulv […] har författarinnan antytt hans dubbla natur av vilddjur och 

människa. Hans vilddjursnatur regerar honom under blodsdådet i prästgården. 

[…] Men genom gengångerskans [fostersysterns vålnad] förföljelse och 

                                                 
110 Odstedt 1943, s. 13. 

111 Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga. Förra delen (Frithiof Hellbergs förlag: Stockholm, 1891), s. 139. 

112 Odstedt 1943, s. 50-56.  

113 Lagerlöf 1903, s. 93.  



sida 28 
 

Elsalills troskyldiga tillit mjukas han upp och byter natur. När hon påminner 

honom om hans hem, blir han vek om hjärtat […].114 

 

Vinge har likafullt antytt att sir Archies ”djurnatur” inte är ”en makt, som besegrat hans 

människosida, utan snarare är […] vilddjuret hans egentliga natur, som nödtorftigt döljs i 

civiliserad klädnad”.115 

          Fast vad händer om det ”vilda” och ”djuriska” inte ses som något essentiellt? På samma 

sätt som fostersysterns vålnad och Elsalill får sir Archie att mjukna och ses befrämja hans 

”människosida”, kan inte också våldsbenägenheten kommit av att han befunnit i sig i en kontext 

som fått honom att förhärdas? När sir Archie berättar sin egen historia för Elsalill i 

rådhuskällaren säger han: ”om du vore annat än en jungfru, Elsalill, skulle du förstå, att detta 

var raskt handladt. Vi hade skött oss som män”.116 Istället för att läsa det som en sorts 

”vilddjursnatur” som tagit makten över honom, är det möjligt att förstå det som en sorts 

manlighet som han tagit till sig och gjort till sin egen under åren inom det militära? När det 

kommer till att hänge sig åt krig och våld, legosoldat eller inte, varulv eller inte, blir påföljden 

att förfölja och förföljas – så som det förkroppsligade våldet i ”Valdemar Atterdag brandskattar 

Visby” formulerar våldets lag. 

 

Det instrumentella våldet 

Sir Archie hävdar alltså att Elsalill inte kan förstå hur ”manligt” de agerat på grund av att hon i 

hans ögon bara är en flicka. Han återberättar detaljrikt hela skeendet för henne, förklarar att de 

fällde herr Arne och därmed nödgades döda allt hans folk. Han berättar att de släpat ut 

penningkistan innan de satte eld på huset, ”på det att människor skulle tro, att herr Arne hade 

bränt inne”. De förstod att de ”skulle bli eftersatta” när de sett elden avta och begrep att folk 

kommit till undsättning. Därför körde de ner släde och häst i en isvak för att få folk att tro att 

de förolyckats. Med redan citerade konstaterandet ”[v]i hade skött oss som män” avslutar Sir 

Archie återberättandet.117 

          Vi hade skött oss som män. För sir Archie har våldet en klart instrumentell funktion.  

                                                 
114 Weidel 1964, s. 238-240; se även Leffler 1991, s. 162; och Wijkmark 2009, s. 123-124. Wijkmark liknar sir 

Archie med Berg Rese i novellen ”Den fågelfrie” (1892), som också han uttryckligen beskrivs som en varulv.  

115 Vinge 1966, s. 122.  

116 Lagerlöf 1903, s. 82.  

117 Lagerlöf 1903, s. 82. 
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Voro vi inte illa ute, jag och min kamrater, då vi ändtligen hade genomvandrat 

Sverige och kommo hit ned till kusten? Vi hade inte penningar, så vi kunde 

köpa oss hederliga kläder. Vi hade inte penningar, så att vi kunde skaffa oss 

öfverfart till Skottland. Vi visste oss ingen annan råd än att göra inbrott i 

Solberga prästgård.118 

 

Våldet blir svar på en fråga. Dels rent praktiskt för att kunna skaffa sig överfart till Skottland. 

Dels har det med anseende att göra, som behovet av hederliga kläder avslöjar. Det kan också 

ses som ett sätt för dem att beriktiga en kränkt manlighet.  

          Sir Archie och hans kamrater har tidigare flytt från fångenskap i Sverige. Kung Johan III 

kom att misstro sina skotska legoknektar och valde att sätta dess anförare i tornet och sände 

resten av deras sällar ut ur landet. Ekenstam skriver att Kimmel hävdar att ”manligheten genom 

historien mindre handlat om driften att dominera och mer om rädslan [för] att bli dominerad av 

andra […] att bli betraktade som omanliga, som svaga”.119 Det skulle kunna förklara dels varför 

kungen fängslade sir Archie och hans kamrater från första början, dels att de skotska härförarnas 

manligheter fått sig en törn och vidare att blodsdådet på prästgården kan ses som en möjlighet 

för dem att återvinna kontrollen över sina egna liv.  

          Det finns något med att de agerade ”raskt” när de såg till att de inte skulle bli förföljda. 

En idé att det fanns uppfinningsrikedom och handlingskraft i det att de körde ner släden och 

hästen i isvaken. När sir Archie berättar det här för Elsalill förefaller det som att han vill vinna 

poäng hos henne, och om han inte söker bekräftelse från henne så framstår det åtminstone som 

att det är något han är i behov av att intala sig själv. Det har hävdats att mannen under 1800-

talet skulle formas till att bli en drivkraft och motor i moderniseringsprojektet. En föreställning 

om att idealmannen förkroppsligade de värden som samhället eftersträvade, som till exempel 

förnyelse och framsteg.120 De skotska härförarnas raska agerande, deras handlingskraft och 

driftighet, skulle kunna ses som ett uppfyllande av modernitetens mansideal.  

          Våldet är också det svar som herr Arne tar till. Sir Archie säger att  

 

                                                 
118 Lagerlöf 1903, s. 81. 

119 Ekenstam 1998, s. 24.  

120 Knut Kolar, “Volden”, Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940, red. Claes Ekenstam & Jørgen 

Lorentzen (Möklinta: Gidlunds förlag, 2006), s. 212. Kolar refererar till Mosse 1996, s. 43.  
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då vi voro inkomna i prästgården, gingo vi fram till herr Arne, väckte honom 

och sade till honom, att han skulle ge oss penningar. Om han gjorde det 

godvilligt, skulle vi inte skada honom. Men herr Arne öppnade strid med oss, 

och då måste vi fälla honom. Och sedan vi hade dödat honom, måste vi fälla 

allt hans folk.121 

 

Här ställs herr Arne inför att bli dominerad av andra. Hade han lämnat ifrån sig penningarna 

skulle det ha inneburit att han löpte risken att betraktas som svag eller omanlig. Han väljer att 

öppna strid. Han tycks värdera penningarna och sin manlighet högre än sin familjs och sitt folks 

välbefinnande. Det har också byggts upp för att han ska öppna strid.  

           I samband med kvällsvarden hörsammar Herr Arne inte sin fru när hon varslar om dådet. 

Hon påkallar hans uppmärksamhet med frågor om och om igen: ”Hvarför slipa de knifvar på 

Branehög?”, ”Jag vet inte hvarför de i denna kväll slipa så långa knifvar på Branehög?”, ”Kan 

ni inte höra, hur det skrapar och filar?”, ”Kan ni inte höra hur det hväser och gnisslar?”, ”Spörjer 

du intet därom, Arne Arneson, att jag är så rädd?”122  

          Herr Arnes klappar henne på handen och avfärdar hennes yttranden genom att 

rationalisera: ”Hur kan du höra, att de slipa knifvar på Branehög?”, säger han. ”Den gården 

ligger ju en fjärdingsväg härifrån. Tag du åter skeden i hand och låt oss sluta vår aftonvard!”123  

          Men frun är fortsatt förfärad och nervös och mäktar inte med att äta. Hennes rädsla smittar 

dessutom av sig på husfolket runt bordet.  

 

De tänkte på att den gamla husmodern var den, som i många år hade dragit 

omsorg om hemmet. Hon hade alltid stannat hemma vid gården och med 

klokhet och ömhet vakat öfver barn och tjänare, öfver gods och boskap, så att 

allt frodats. Nu var hon utnött och utgammal, men det var dock visst, att hon 

före någon annan skulle märka, om en fara hotade gården.124 

 

Ekenstam har skrivit om ”förhärligandet av patriarkalismen” som kanske det ”mest 

karakteristiska draget i den västerländska mannens historia” och hävdar att det ”var 

kristendomen som tog den omnipotente fadern till Europa, han som var högsta auktoritet, 

                                                 
121 Lagerlöf 1903, s. 81.  

122 Lagerlöf 1903, s. 10.  

123 Lagerlöf 1903, s. 9-10. 

124 Lagerlöf 1903, s. 10.  
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allvetande, sträng och orubblig i sin bedömning.”125 Rädslan som spridit sig runt bordet i 

Solberga prästgård förargar herr Arne. Kanske för att hans auktoritet ifrågasätts av hans fru, att 

han inte helt tycks behärska situationen och finner det nödvändigt att hävda sig. 

 

Han började tala med dem om de tider, då han nyss hade kommit till Bohuslän 

för att predika den lutherska läran. Då hade han och hans tjänare måst fly för 

de påfviske som jagade vilddjur. »Ha vi ej sett fiender ligga i bakhåll för oss, 

då vi drogo till Guds hus? Hafva vi ej måst draga till skogen som fredlös? 

Anstår det oss att bli öfver oss gifna och förlora modet for ett ondt varsel?»126 

 

Herr Arne blåser upp sig inför sitt husfolk. ”Då herr Arne talade, såg han ut som en kämpe, och 

de andra fingo nytt mod vid att höra honom.”127 Med det här stridstalet kan herr Arne bemäktiga 

sig situationen, sitt eget hus, och inrikta sig själv och sitt folk på strid. När de skotska 

legoknektarna kommer efter hans penningar kan herr Arne ses som att han redan är stridslysten 

och vred. Hade han bara lyssnat på sin fru, hade allt kanske kunnat undvikas.  

          Det framkommer i texten att Herr Arne liksom sir Archie är en krigare. I samband med 

kvällsvarden i Solberga prästgård får läsaren reda på att herr Arne tagit penningarna ”ur de stora 

klostren, som funnos här i landet förr i världen, och att de gamla munkarna hava spått, att dessa 

pengar skola bringa honom hans olycka”.128 Vivi Edström har beskrivit herr Arne som ”mer 

krigare än präst” och ”att också herr Arne är bestämd av den krigsmentalitet som format de tre 

mördarna. Han var inte bättre än en rövare när han stal från klostren. De bestialiska morden på 

herr Arne och hans familj avtecknar sig i sin tur […] som utslag av en aggressiv manlighet i 

allmänhet”.129 Herr Arne och sir Archie speglar också varandra genom att medan sir Archie är 

varulv, så kan herr Arne läsas som varg i veum. När han säger till husfolket att de dragit tills 

skogs som fredlösa är det inte långt till att läsa fram honom som en varg. Det fornnordiska ordet 

                                                 
125 Claes Ekenstam, ”Kroppen, viljan & skräcken för att falla: ur den manliga självbehärskningens historia”, 

Rädd att falla. Studier i manlighet (Stockholm: Gidlunds förlag, 1998), s.44.  

126 Lagerlöf 1903, s. 11.  

127 Lagerlöf 1903, s. 11.  

128 Lagerlöf 1903, s. 9.  

129 Edström 2005, s. 145.  
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för ”fredlös” är ”varg” och kommer från det isländska ”vargr”.130 Varg i veum betyder ”rövare 

i helgedomen”.131  

          Såväl sir Archie som herr Arne kan därmed ses som representanter för två särskilt 

krigiska och våldsverkande manligheter: legoknekten och krigarprästen. Bägge två förföljer och 

förföljs av våldet. Men medan sir Archie fördöms och drivs till flykt faller inte samma dom 

över herr Arne som ”varit en väl känd man i Bohuslän, och på hans begrafningsdag kommo så 

mycket människor tillsamman från både inlandet och skärgården, att det var, som då en krigshär 

samlas kring sin anförare”.132 Det faktum att begravningsgästerna liknas vid en krigshär och 

herr Arne vid deras anförare förstärker dessutom föreställningen om honom som krigare 

snarare än präst, och placerar honom i en militär snarare än klerikal kontext.  

 

Våld i olika kontexter 

Knut Kolar lägger i sin text ”Volden” fram en tes angående kopplingen mellan våld och 

manlighet. Kolar ådagalägger hur våldet är en central komponent i konstruerandet av manlighet 

kring sekelskiftet i Norden. Hans undersökning cirkulerar kring frågor rörande varför män 

väljer att strukturera verkligheten och lösa konflikter med hjälp av våld. Han pekar på hur 

våldets attraktivitet tycks ligga i dess närmast mirakulösa verkan när det kommer till att 

återställa ett skört och bräckligt jag. 

          Centralt för Kolars teori är begreppen peripetalt och centripetalt våld.  

          Det peripetala våldet ska förstås som de våldsformer som på olika nivåer kan ses 

marginaliserande, våldsformer som driver våldsutövaren ut i samhällets periferi. Det rör sig om 

illegitimt våld, våld som används i fel kontext, våld som inte är offentligt sanktionerat av 

våldsmonopolet. Det straffbara våldet. Det peripetala våldet är förknippat med feghet, vanheder 

och ondska, och därmed förbundet med föreställningar om omanlighet. 

          Det centripetala våldet å andra sidan är förknippat med mod, offervilja och 

handlingskraft, det är våld som bekräftar manligheten. ”Dette er den mannlighetskonstituerande 

vold par exellence.” Det är våldsformer som driver mannen in mot ett socialt centrum. Det är 

                                                 
130 Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (Lund: Gleerups, 1922), s. 1095. 

131 ”varg i veum”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/varg-i-veum 

[hämtad 2019-02-06]. 

132 Lagerlöf 1903, s. 23.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/varg-i-veum
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genom dessa våldsformer som manlighetens bravur får sitt starkaste uttryck, det gör honom till 

en legitim manlig storhet.133 

          Det kan förefalla enkelt att kategorisera olika våldshandlingar som antingen peripetala 

eller centripetala. Dådet på Solberga prästgård är lätt att läsa som peripetalt. Medan våldet anses 

centripetalt när skepparen och hans folk övermannar och tillfångatar de skotska härförarna, ”då 

de tre skottarna sökte försvara sig, slogo de dem hårdt med sina yxor och handspakar, och 

skepparen sade till dem: »I ären mördare och ogärningsmän. Hur trodden I, att I skullen 

underkomma edert straff?”134 Den ena våldshandlingen anses orättmätig, den andra anses 

berättigad i rättvisans namn.  

          Fast fullt så enkelt är det ändå inte. Kolar menar att i en enkel våldshandling existerar 

ofta både peripetala och centripetala rörelser. På individnivå är förhållandet ofta mer 

komplicerat och våldsformerna är ofta en källa till konflikt och splittring hos ett manligt jag.135 

Det här är något centralt i Herr Arnes penningar och som tydligt sätts i spel inom sir Archie. 

          Som berörts ovan har våldet för sir Archie en instrumentell funktion. Våldet, skriver 

Kolar vidare, är ofta en utväg som individen söker för att återupprätta och stabilisera ett jag som 

blivit kränkt.136 I inledningen av berättelsen har allting tagits ifrån sir Archie: hans här, hans 

tillgångar, hans manlighet. Han och hans kompanjoner är tydligt marginaliserade. Från att ha 

varit härförare hos Johan III har de fängslats, flytt och uppträder som ”garfvaregesäller, som 

gingo öfver landet för att söka efter arbete”.137 Kistan med silverpenningar är det som ser till 

att sir Archie återfår sin krigshär och åter kan passera som adlig genom att klä sig i 

”sammetskläder med stora puffar, som voro utsömmade med silke och guld”.138 Utifrån det här 

perspektivet kan våldet för sir Archie ses fungera centripetalt, genom mod och handlingskraft 

har han återvunnit sin plats i ett socialt centrum. Samtidigt lider han hemska samvetskval över 

att ha mördat herr Arnes sondotter [Elsalills fostersyster]. Trots att hon ”bad så bönligt för sitt 

lif” och hans kompanjoner ville ”låta henne lefva”, så stack ”han sin knif i hennes hjärta”.139 

          En liknande dubbelhet återfinns hos den skotska hären. När skepparen i ett tidigt skede 

frågar Torarin om vad han hört om ”de där skottske”, så svarar Torarin att han ”ej hört annat 

                                                 
133 Kolar 2006, s. 222. 

134 Lagerlöf 1903, s. 93.  

135 Kolar 2006, s. 223.  

136 Kolar 2006, s. 223. 

137 Lagerlöf 1903, s. 81.  

138 Lagerlöf 1903, s. 18.  

139 Lagerlöf 1903, s. 20.  
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om dem, än att det skall vara ett tappert folk”.140 Det förefaller däremot troligt att Torarin under 

berättelsens gång reviderar sitt omdöme. När deras härförare sir Archie flyr rådhuskällaren 

undan Marstrands ”krigsknektar” kommer den skotska hären till hans räddning: 

 

Då sir Archie kom ut på torget, hörde han härskri från en gränd och rop på 

skottska: »Till hjälp, till hjälp! För Skottland, för Skottland!» 

     Det var sir Filip och sir Reginald, som hade samlat de skottske och nu 

kommo för att undsätta honom.  

     Och sir Archie sprang emot dem och ropade med hög röst: »Hitåt! Hitåt! 

För Skottland! För Skottland!”141 

 

För de skotska knektarna innebär det här både en peripetal och centripetal rörelse, de utövar 

både illegitimt och legitimt våld. Beslutet att bruka våld mot Marstrands knektar – de ”som 

havfa makt och vilja att gripa mördarna och skaffa dem deras straff” – är allt annat än 

sanktionerat i den kontext de befinner sig.142 Den skotska hären förenar sig med sina härförare, 

de fördömer inte deras dåd, och med det bidrar de till att alla skottar förlorar i anseende.143 

Samtidigt är det inte överraskande att de är lojala mot Skottland, och inte mot Danmark. 

Handlingen att svika en landsman för en främmande makt skulle också det innebära ett brott 

mot någon form av manlig/militär hederskodex. Kolar skriver att det centripetala och peripetala 

våldet kan ha olika centrum och verka med olika styrka beroende på var våldet utövas.144 De 

lyder den skotska flaggan och sina anförare. Deras härskri lyder ”För Skottland!”, den 

fosterländska identiteten och solidariteten väger i kontexten tyngre än Marstrands 

föreställningar om straff och rättvisa.145 Bland sina landsmän anses de ha handlat med mod och 

                                                 
140 Lagerlöf 1903, s. 36-37. 

141 Lagerlöf 1903, s. 85.  

142 Lagerlöf 1903, s. 73. 

143 Erland Lagerroth har lyft att det i 1500-talets Marstrand implementerades rättsregler som misstänkliggjorde 

bland annat skottar: ”För att råda bot på de laglösa förhållandena i staden utfärdade kung Fredrik II av Danmark 

(omtalad i inledningen till Herr Arne) en förordning om stränga åtgärder mot ”en hop med bissekrämare och 

andra lösa kompaner, skottar och andra landsmän, hvilka fara omkring och röfva gods och bärgning från folk, 

begår mord och mannadråp samt drifva handel till skada för konungens undersåtar”. Detta skedde 1586 […] 

samma år som herr Arnes mördades.” [E. Lagerroth 1963, s. 285-286. Lagerroth citerar Eskil Olán, Marstrands 

historia, krigsminnen och badortslif, 2 uppl. (Göteborg, 1913), s. 53]. 

144 Kolar 2006, s. 224. 

145 Lagerlöf 1903, s. 85. 
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offervilja å nationens vägnar, och på så vis vinner de anseende som skotska män. Medan de ur 

ett marstrandskt perspektiv kan bedömas både vara ohederliga och omanliga.   

 

Våldsmonopol, upprustning och värnplikt 

Våldet i berättelsen utgår från legoknekten sir Archie och krigarprästen herr Arne, 

”reformationens man” som Edström kallar honom.146 De är sammanbundna med det 

tjugofemåriga kriget som Johan III utkämpade respektive religionskriget. Connell skriver att en 

betydande förändring som la grunden för den moderna genusordningen var  

 

inledandet av storskaliga europeiska inbördeskrig. Femtonhundra- och 

sextonhundratalets religionskrig, vilka smälte samman med sextonhundra- 

och sjuttonhundratalens dynastikrig, betydde mer än endast en omflyttning av 

några få kungar och biskopar. […] Den patriarkaliska ordningen befästes av 

en […] av det europeiska inbördeskrigets produkter, den starka 

nationalstaten.147 

 

Nationalstaten, skriver Kolar, är en konstruktion som bidrar till att legitimera det våldsmonopol 

som garanterar statsmaktens existens. Det medförde en form av våldsdisciplinering av 

medborgarna där staten gav sig myndighet att disciplinera kroppen och den karaktär som skulle 

göra våldet till en normal och självklar del av den manliga gestalten.148 Både sir Archie och 

herr Arne är representanter för manligheter där våldet återfinns som något självklart. Våldet hos 

dem är nära förbundet med de sociala positioner de innehar, både till hur de uppnåddes och 

vidmakthålls. 

          Slutet av 1800- och början av 1900-talet var grogrund för en ny nationalism i Sverige. 

Försvarsfrågan gjordes aktuell, värnplikten förlängdes och utvidgades i omgångar.149 

Värnplikten blev central för formerandet av manligheten och manskroppen, det fanns dessutom 

en föreställning om att värnplikten skulle forma och utveckla männen till mönstergilla 

                                                 
146 Edström 2005, s. 144.  

147 Connell 2008, s. 201-202. 

148 Kolar 2006, s. 219-220.  

149 Algulin & Olsson 1995, s. 294. 
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medborgare.150 Jens Ljunggren skriver om disciplineringen av manskroppen under 1800-talet 

och förbinder det med medborgarskap såväl som värnplikt: 

 

Pedagogiska kroppsövningar skulle användas för att lösa ett nationellt 

problem genom att förlika mannen som krigare med mannen som civil 

medborgare. […] Genom att övervaka, kontrollera och rationalisera kropparna 

skulle människorna förändras. Medborgarbegreppet innefattade tydliga krav 

på både driftdisciplin och skötsamhet.151 

 

Det här, påpekar Kolar, skapade ett dilemma i den manliga identiteten: 

 

På den ene siden kreves det av mannen at han må beherske et voldsrepertoar, 

samt utvikle de mentaliteter og den type kroppslighet som støtter opp under 

dette, for a fremstå som en riktig mann. På den andre siden kreves det at han 

også utvikler et sett alternative sensibiliteter for å fremstå som fullverdig 

mann.152 

 

Kolar lägger i sin text fram en hypotes om den centripetala invitationen. Den centripetala 

invitationen handlar om att kulturen tillhandahåller män med förslag och exempel på hur de på 

ett legitimt och föredömligt sätt ska bete sig som män. Den refererar till de föreställningar om 

manlighet som är satta i spel under en bestämd epok eller ett kulturellt fält, och vilka av dessa 

föreställningar epoken eller det kulturella fältet erkänner som legitima och föredömliga. Dessa 

förslag och exempel utgör i sin tur, enligt Kolar, ett slags imitationsvokabulär – de former av 

manlighet som mannen ska imitera för att framstå som en riktig man. Den föredömliga 

manligheten under moderniteten beskrivs vidare som våldsförhärligande och militärisk. Den 

centripetala invitationen handlar alltså om att upprätta en manlig identitet på premisser där 

                                                 
150 Ebba Berling Åselius diskuterar i sin avhandling bland annat samtida föreställningar som var i omlopp om att 

värnplikten skulle kunna fungera som ett ”normativt uppfostrande inslag” och ”skapa goda medborgare”. Hon 

betonar dock att värnpliktstrecket också fungerade som ett politiskt verktyg för att utesluta särskilda delar av 

befolkningen från rösträtt och vidare inflytande. 1902 läggs det fram ett förslag om att genomförd värnplikt ska 

medföra rösträtt. [Ebba Berling Åselius, Rösträtt med förhinder: Rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920, 

doktorsavhandling (Stockholm: Stockholms universitet, 2005), s. 75-80].  

151 Ljunggren 1998, s. 126. Ljunggren refererar till sin text, ”Nation-building Primitivism and Manliness: The 

Issue of Gymnastics in Sweden around 1800”, Scandinavian Journal of History nr 2 (1996), s. 111-115. 

152 Kolar 2006, s. 220. 
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förmågan och viljan till våld är en integrerad del.153 När det kommer till Lagerlöfs produktion 

har Stenberg lyft, angående novellen ”Tale Thott” (1895), att det är förfogandet över en 

våldsrepertoar, eller ”[t]illgången till ’våldsmaskinen’”, som leder till att våldet tas i bruk.154  

          Lagerlöfforskaren Ulla-Britta Lagerroth har hävdat att Lagerlöfs antimilitarism är 

inspirerad av den brittiske filosofen Herbert Spencer. Spencers uppfattning var att ”militarism 

fördröjer framåtskridandet och att krig är ett direkt tillbakafall till tidigare utvecklingsstadier”; 

som exempel på företeelser ”som inte längre tillåts i civiliserade länder” nämns bland annat 

”blodshämndsfejder”.155 Det är påfallande att Lagerlöfs föreställning om att våldet bryter ner 

våldsverkaren inte stämmer överens med uppfattningen att värnplikten skulle kunna skapa 

föredömliga män, de förefaller om inte annat vara helt motsatta positioner. ”Det säger sig själv”, 

som Ulla-Britta Lagerroth skriver, ”att denna syn på krig som en tillbakagång, som ett 

återupplivande av gammalt barbari, inte låter sig förenas med tron på kriget som fostrare av 

ädla dygder.”156 I ett brev till Elisabeth Grundtvig skriver Lagerlöf själv att krig är 

”gammalmodigt och olämpligt för civiliserade stater” och att ”detta vädjande till styrkan och 

våldet […] kommer att visa sig ha varit föråldrat och ett mycket misslyckat utslag av 

atavism”.157  

          Lagerlöf hade också varit starkt kritisk till värnplikten ända sedan tidigt 1890-tal och åren 

i Landskrona, samtidigt som det svenska försvaret rustades upp. I ett brev till Elise Malmros 

erinrar hon sig hur bedrövade de var när värnplikten utformades och fantiserar om dess 

avskaffande.158 Det har vidare hävdats att ett skäl till varför manlighetsidealet blev alltmer 

militant kring sekelskiftet är att det utmanades av alternativ. Både freds- och kvinnorörelsen, i 

vilka Lagerlöf var aktiv, är exempel på sådana alternativ.159 

                                                 
153 Kolar 2006, s. 227-228. Angående den föredömliga manligheten under moderniteten refererar Kolar till 

Mosses manliga stereotyp.  

154 Stenberg 2001, s. 336. Elin Wägner har angående samma novell skrivit: ”I denna skildring får man noga reda 

på hur farligt det är att besitta maktmedel i ögonblick då slumrande våldsinstinkter vaknar hos en oförrättad 

människa”, [se Afzelius 1961, s. 56].  

155 U-B Lagerroth 1963, s. 421. Lagerroth refererar till Herbert Spencer, Grunderna för etiken (Stockholm: F. & 

G. Beijer, 1884).  

156 U-B Lagerroth 1963, s. 424.  

157 Brev från Selma Lagerlöf till Elisabeth Grundtvig. 2.11 1915, se U-B Lagerroth 1963, s. 422.  

158 Brev från Selma Lagerlöf till Elise Malmros. 16.1 1919, se U-B Lagerroth 1963, s. 421.  

159 Ekenstam 1998, s. 23. Ekenstam refererar till Mosse 1996.  
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          Den medeltida sättningen, den manliga stridslystnaden och hämndmotivet i Herr Arnes 

penningar bör förstås i det här sammanhanget. Texten tycks ta ställning mot den riktning i 

vilken samhället styr; militarismen, upprustningen, dess förädlande av våldsinstinkter och 

konstruerandet av en krigisk manlighet som drivande faktor i moderniseringsprocessen.160 Herr 

Arnes penningar är i det här sammanhanget en motberättelse, som ämnar visa andra sidan av 

upprustningens verkningar. Det vill säga att konstruerandet av den krigiska manligheten som 

drivkraft inte för samhällsutvecklingen framåt, utan snarare till ett återupplivande av gammalt 

barbari.  

 

Hämnd och straff 

Det finns hos Lagerlöf något av en förstudie till Herr Arnes penningar i den postumt 

offentliggjorda novellen ”Hämnd får man alltid” (1897). Där möter läsaren en präst som heter 

herr Ane, som det sägs att ”Luthers lärdom har gjort […] vild och galen”. Han mottar en 

förbannelse då att han underlåtit att hålla sitt ord efter att en kvinna försett honom med ”en stor 

halvtunna full med guld- och silverpengar”.161 I slutet av berättelsen hittas ”herr Ane mördad i 

sin säng och hans stora penningskrin var bortfört. Och det blev genast bekant, att det var de tre 

vandrande gesällerna […] som begått mordet”. I denna berättelse är det dådet på prästgården 

som skildras som själva hämndaktionen, till skillnad från Herr Arnes penningar där dådet är 

den händelse för vilken hämnd krävs. Herr Anes öde motiveras i bygden med ett talesätt som 

hänsyftar till en högre makt: ”Gud kan slå med en saga. Gud kan fälla med en dröm. Hämnd får 

man alltid.”162  

          I Herr Arnes penningar anspelas det också på att det vilar en förbannelse över prästen i 

det att munkarna i klostren som han stulit penningarna ifrån profeterat att de ”skola bringa 

honom hans olycka”.163 Vinge har hävdat att ”det riktigt hemska i boken är ändå att det kalla 

vädret med isläggningen börjar redan innan mordet har skett. Bortom de hämndlystna döda 

finns det makter som är än större än de, makter som har förkunskap om vad som skall hända i 

                                                 
160 Omständigheten att berättelsen utspelar sig på medeltiden tillsammans med dess andra gotiska inslag skulle 

därtill kunna ses bidra till att ”upprätta en dikotomi mellan primitivt och civiliserat”, [Wijkmark 2009, s. 18]. 

161 Selma Lagerlöf, ”Hämnd får man alltid”, Från skilda tider. Efterlämnade skrifter. I (Stockholm: Albert 

Bonniers förlag, 1943), s. 179. 

162 Lagerlöf 1943, s. 180. 

163 Lagerlöf 1903, s. 9. 
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människornas värld”.164 Berättelsen kan så läsas som en hämndspiral, där herr Arnes länsande 

av klostren sätter i spel en vedergällningens kalla nordan som sveper över Bohuslän och som 

åtminstone förefaller upphöra efter det att sir Archie och hans kompanjoner gripits.165 Likt i 

novellen åberopas i Herr Arnes penningar Gud som den högre makt som driver på straffets och 

hämndens genomförande. Det är i ett samtal med Torarin som skepparen säger sig förstå varför 

islossningen ännu inte nått viken där hans galeas ligger: 

 

»Är jag någon vän till mördare och missdådare?» sade han. »Skall jag sluta 

mina ögon och inte se, hvarför Gud håller hafvets portar stängda för mitt 

fartyg? Skall jag förgås för de orättfärdigas skull, som tagit sin tillflykt hit?”» 

     Och skepparen gick bort och sade till sitt folk: »Jag vet nu hvarför vi måste 

ligga innestängda, då alla andra fartyg gå ut till hafvet. Det är därför att vi 

hafva mördare och ogärningsmän ombord.»166 

 

Om det rör sig om en gudomlig rättvisa eller inte, och vad gudomlig rättvisa verkligen skulle 

innebära, är vidare frågor som berättelsen sätter i spel. Det verkar i Herr Arnes penningar 

nämligen inte alls vara något så entydigt som det kan uppfattas i ”Hämnd får man alltid”.  

          När Torarin lite över en vecka efter dådet samtalar med herr Arnes vålnad sätts 

likhetstecken mellan straff och hämnd:   

 

Herr Arne afbröt honom också genast: »Säg mig endast det viktigaste, Torarin. 

Blefvo våra mördare funna och straffade?» 

     »Nej, herr Arne,» tog sig då Torarin dristighet att svara. »Era mördare ligga 

på bottnen af Hakefjord. Hur vill ni, att någon skall kunna hämnas på dem?» 

     Då Torarin gaf detta svar, tycktes herr Arne upptändas af sitt gamla humör, 

och han slog handen hårdt i bordet. »Hvad är det du säger, Torarin? Har 

länsherren på Bohus varit här med lagmän och skrifvare och hållit ting, och 

har ingen kunnat säga honom hvar han skulle finna mina mördare?»167 

                                                 
164 Louise Vinge, ”Herr Arnes penningar: kärlek på villovägar.”, Selma Lagerlöf och kärleken (Hedemora: 

Gidlunds förlag, 1997), s. 102.  

165 Sett till berättelsens följdriktighet känns det dock inte otroligt att hämndspiral fortsätter, att sir Archie och 

hans kompanjoner också de utkräver hämnd – likt de mördade på prästgården. Dock inte på Marstrands lagmän 

utan på de skotska landsmän som förrådde dem för herr Arnes penningar.  

166 Lagerlöf 1903, s. 92-93. 

167 Lagerlöf 1903, s. 28.  
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Det tyder på att herr Arnes hämndbegär är förbundet med hans krigiska och våldsamma sida 

eftersom han upptändas af sitt gamla humör. Inblandandet av länsherren och lagmännen 

tillkännager att straffandet av mördarna hade kunnat bli en del av det legitima, centripetala 

våldet – om mördarna inte antagits ha förolyckats genom att köra ner släden och sig själva i en 

isvak och fått sitt straff utan att lagen behövt blanda sig i. Det räcker inte för herr Arne som 

upplever att han måste ta det i egna händer. ”När icke de lefvande kan hjälpa oss, måste vi 

hjälpa oss själfva.”168 Herr Arnes hämndbegär kan så knytas till en form av blodshämndsetik 

som hör den isländska sagan till. Efter visst grunnande befaller herr Arne sin sondotter att ge 

sig ut för att finna mördarna.  

 

»Visserligen skall du gå,» sade herr Arne. »Det är rätt, att du går, ty du har 

mest att hämnas. Ingen af oss har blifvit beröfvad så många af lifvets år som 

du, som är yngst ibland oss.» 

     »Jag begär väl ingen hämnd på någon människa,» sade jungfrun.169 

 

Sondottern tar själv avstånd från hämnden, hon känner själv inget hämndbegär. Men herr Arne 

lyssnar inte till vad hon har att säga utan befaller henne än en gång: ”»Du skall genast gå,» sade 

herr Arne. »Och du skall ej stå ensam. Du vet, att det bland de lefvande finnes två, som sutto 

med oss här vid bordet för åtta dagar sedan.»170  

          De två ännu levande som herr Arne anspelar på är Elsalill och Torarin. Men inte heller 

de sluter upp bakom hämndmotivet. Elsalill pendlar fram och tillbaka genom berättelsen mellan 

att vilja utkräva hämnd och låta hela angelägenheten bero. När hon får reda på att sir Archie är 

skyldig till dådet på Solberga prästgård tänker hon: ”Vore det ej mera behagligt för Gud och 

människor, om han finge försona sitt onda lif och bli en rättskaffens man? Hvem har väl nytta 

af att han blir straffad och dödad?”171 Elsalill ställer sig alltså inte bakom blodshämndsetiken 

utan tycker det finns mer ändamålsenliga förhållningssätt att handskas med ogärningsmän och 

mördare på. Det är slutligen för sin fostersysters skull som hon ändå anger sir Archie, vilket i 

sin tur leder till att hon senare finner sig nödgad att offra sig själv för att sir Archie ska kunna 

gripas. Men även då anges det att hon gör det för att ”tjäna [sin] fostersyster” och inte på grund 

                                                 
168 Lagerlöf 1903, s. 29. 

169 Lagerlöf 1903, s. 30. 

170 Lagerlöf 1903, s. 30.  

171 Lagerlöf 1903, s. 65.  
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av något hämndbegär.172 Torarin hävdar i slutet av berättelsen att han inte ”vågat försöka att 

taga hämnd på dem” trots att han vetat vilka mördarna är i ”veckor”, vad som får honom att till 

slut aktivt ingripa är inte heller hämnd utan för att han velat ”rädda den unga jungfrun 

[Elsalill]”.173  

          Berättelsen förtäljer inte vad som händer med mördarna efter det att de tillfångatagits. 

Men genom Elsalill antyds att det är ett dödsstraff som väntar dem. Alldeles efter dådet 

uttrycker hon en önskan att hon ”finge se deras kropp styckad i fyra delar och fästad på steglet” 

och när hon resonerar kring att ”förråda hans [sir Archies] brott” heter det att utlämna ”honom 

till bödeln”.174 Lagen tycks så legitimera ytterligare blodsutgjutelse, vilket överensstämmer 

med det källmaterial som Weidel hävdar att Lagerlöf baserat sin berättelse på, där framkommer 

det att mördarna ”stodo sitt Straff på Brannehög, bestående ther i, at the stektes eller brändes 

lefwandes til döds”.175  

          Afzelius har utifrån det här betecknat slutet på Lagerlöfs berättelse som  

 

verklighetsfrämmande […] en lenande tövind från ett blidare mänskligt 

klimat. Den genuina sägnen hade frossat i alla straffets detaljer: hur de 

brottsliga torteras, steglas och bränns och tarmarna sluts ur deras kroppar. Hårt 

mot hårt! Det var ju inte mer än rätt att en brottslig fick igen, och det med 

ränta.176 

 

I och med att det råa straffet utelämnas från berättelsen kan det tolkas som att herr Arnes 

blodshämnd inte heller infrias i texten. Det vittnar om att blodshämndsetiken inte är det 

väsentliga, att den är förlegad. Som vi ska se nedan tyder berättelsens upplösning och 

exkludering av straffet snarare på ett avståndstagande från och en kritik mot att straffa för att 

hämnas.  

          Avståndstagande från hämnden återfinns mer uttalat i novellen ”Frid på jorden” (1917). 

Urd har varit försvunnen i tio år när hon återvänder hem till sin familj. Under de år hon varit 

försvunnen har hon hållits fången av nio rövare i bergen där hon verkat som ”tjänstepiga, 

alltsedan [hon] kom i deras våld” och vidare misshandlats och våldtagits av rövarhövdingen 

                                                 
172 Lagerlöf 1903, s. 84. 

173 Lagerlöf 1903, s. 91.  

174 Lagerlöf 1903, s. 22, 66.  

175 Weidel 1961, s. 76. Weidel citerar ur Johan Oedman, Chorographia Bahusiensis (Stockholm, 1746). 

176 Afzelius 1969, s. 69. 
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och fött honom ”sju barn, som han dränkt i älven”.177 När familjen lär vad Urd blivit utsatt för 

”sväller” deras ådror av hämndbegär och det är fadern som tar ton: ”»Allt hittills», säger han, 

»har jag varit en fredlig man och inte ofredat någon av människa född. Men för detta med Urd 

vill jag ha hämnd efter fädernas sed utan att begära hjälp av fogde eller länsman.»” Familjen 

känner en ”stor lättnad vid fars ord. Just detta att få gå ut och skjuta ner dem som hundar, var 

det enda, som kunde ge lindring åt den törst efter hämnd som bodde i deras hjärta”.178 Men så 

börjar det snöa. ”Det är första snön för året. Och den kommer just ikväll!” Och det faller ”så 

pass med snö, att de spår, som Urd har lämnat efter sig” som ska leda de hämndtörstiga till 

rövarna ”inte mer kan återfinnas”.179  

          I den här novellen uteblir inte bara rövarnas straff, som i Herr Arnes penningar, utan 

även infångandet av dem. Afzelius skriver att ”[a]ldrig har Selma Lagerlöf med sådan paradoxal 

entydighet tagit avstånd från varje våld, också när det kan tyckas mest berättigat”.180 Ulla-Britta 

Lagerroth har emellertid lyft fram en nyans i novellen som är värd att uppmärksamma. Hon 

frågar sig om det skulle ha ”börjat snöa, också om familjen i stället valt det förkastade 

alternativet att »begära hjälp av fogde eller länsman» d.v.s. att utkräva hämnden med rättens 

och lagens medel i stället för med våldets maktspråk?”181 Det är uppenbart att Lagerlöf 

motsätter sig hämnd efter fädernas sed, som fadern i familjen åberopar. Fädernas sed kan i det 

här sammanhanget också läsas som en blodshämndsetik. Det är däremot desto mer tvivelaktigt 

huruvida rättens och lagens medel inte också inbegriper våldets maktspråk. Frågan skulle kunna 

viktas om: Hur ställer sig egentligen Lagerlöf till det centripetala våldet hos lagmännen?  

          I Herr Arnes penningar är det herr Arne som vänder sig till sondottern, Elsalill och 

Torarin att utkräva blodshämnd, istället för att vända sig till Marstrands lagmän. Men i 

berättelsens upplösning har Marstrands knektar inte desto mindre dragits in i konflikten. Det är 

samtalet mellan Elsalill och värdinnan som leder fram till det. Elsalill uppmärksammar 

värdinnan på vad som har hörts sägas i rådhuskällaren:  

 

[T]re män sutto där och talade med hvarandra,», sade Elsalill, »och en af dem 

sade: ’Drick, min bror. Herr Arnes penningar vara ännu’.» 

                                                 
177 Selma Lagerlöf, ”Frid på jorden”, Höst (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1933), s. 236. 

178 Lagerlöf 1933, s. 239. 

179 Lagerlöf 1933, s. 241. 

180 Afzelius 1961, s. 59.  

181 U-B Lagerroth 1963, s. 431.  
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     Då Elsalill hade sagt detta, tänkte hon: Nu har jag hjälpt min fostersyster 

och talat om hvad jag hört.182 

 

Värdinnan lystrar till utsagan. ”»Har du hört omtalas, att sådana ord blifvit fällda i min källarsal 

jungfru”, säger hon och uppmanar Elsalill att följa med ”till dem, som hafva makt och vilja att 

gripa mördarna och skaffa dem deras straff.»”183 Mötet med lagmännen återberättas aldrig, men 

det förefaller troligt att Elsalill där namngivit sir Archie och hans två kompanjoner.  

          När Sir Archie flyr upp genom källartrappan håller han Elsalill ”framför sig som en 

sköld” och ”knektarna, som voro utsatta som vakt vid dörren, sträckte sina långa spjut mot 

honom, men de kunde ej bruka dem af fruktan att såra Elsalill”.184 Karlsson har påpekat att ”de 

kvinnliga huvudpersonerna i Selma Lagerlöfs romaner i dödens närhet blir förvandlade till 

subjekt”.185 När Elsalill inser att hon fungerar som en mänsklig sköld, så väljer hon att offra sig 

själv: 

 

Och då hon nu såg, att hon skyddade honom med sin kropp, så att att han var 

nära att undkomma, sträckte hon ut sin hand och drog till sig ett af spjuten, 

som knektarna höllo, och riktade det mot sitt hjärta. Nu vill jag tjäna min 

fostersyster så, att detta ärendet ändtligen lyktas, tänkte Elsalill. Och vid nästa 

steg, som sir Archie tog uppåt trappan, trängde spjutet in i Elsalills hjärta.186 

 

Forsås-Scott har påpekat att Elsalill å ena sidan konstruerar en explicit parallell till sin 

fostersysters död, genom att få sitt hjärta genomborrat. Å andra sidan kan Elsalills handling 

upplevas underbygga den bekönade [”gendered”] kritik som genomsyrar deras förenade 

företag.187 Forsås-Scott refererar vidare till Elisabeth Bronfen, som fördjupat sig ytterligare i 

ämnet: 

 

Staging disembodiment as a form of escaping personal and social constraints 

serves to criticize those cultural attitudes that reduce the feminine body to the 

                                                 
182 Lagerlöf 1903, s. 72.  

183 Lagerlöf 1903, s. 73. 

184 Lagerlöf 1903, s. 83.  

185 Karlsson 2002, s. 108.  

186 Lagerlöf 1903, s. 84.  

187 Forsås-Scott 1997, s. 234. 
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position of dependency and passivity […]. Feminine suicide can serve as a 

trope […] for a feminine writing strategy within the constraints of patriarchal 

culture.188  

 

Forsås-Scott menar att fostersysterns och Elsalills kontinuerliga gränsöverskridande 

ifrågasätter hela den struktur som manlighetsprojektet exemplifierar.189  

          Möjligheten att läsa berättelsen som just antipatriarkal är någonting som också Cheri 

Register har betonat. ”Elsalills beslut att låta sig dödas å sin fostersysters vägnar”, skriver 

Register, ”kan tolkas som en solidarisk handling i systerskapets namn, som återförenar dem”.190 

Register ser överlag med misstänksamhet på Elsalills kärlek till sir Archie, Elsalills ”kärlek är 

föga romantisk […] den sort som plötsligt blommar upp, då ett ekonomiskt tryggt äktenskap 

kommer inom synhåll”.191 Vinge har också framhållit att det är Elsalills ”sociala situation” som 

skulle ”förklara att hon blir förälskad i sir Archie.192 Måhända ser Elsalill hos sir Archie en 

utväg från att fortsatt vara ”en fattig tös, som måste stå ute på kalla bryggan och rensa fisk”.193 

Men det antyds också att Elsalill attraheras av sir Archie. När hon för första gången fäster 

blicken på honom står hon, som jag redan varit inne på, med ”öppen mun och uppspärrade ögon 

[…] aldrig hade hon sett en sådan man i hela sitt lif”, hon stirrar på ”hans vackra kläder och 

hans vackra ansikte” och tycker han verkar vara en ”lustig och djärf kavaljer”.194 

          Oavsett vilka motiv förhållandet grundar sig på, innebär det emellertid att Elsalill placerar 

sig i beroendeposition till en man, som Register skriver, ”som tjänar pengar på krig och våld” 

– och som dessutom är skyldig till rånmorden på hennes nära och kära.195 Stenberg har lyft att 

när det kommer till ”’manliga’ våldsscenarier” i Lagerlöfs författarskap så ”är det kvinnor som 

                                                 
188 Elisabeth Bronfen, Over Her Dead Body. Death Femininity and the aesthetic (Manchester: Manchester 

University, 1992), s. 142, se Forsås-Scott 1997, s. 234. 

189 Forsås-Scott 1997, s. 234. 

190 Register 1979, s. 33.  

191 Register 1979, s. 34.  

192 Louise Vinge, ”Herr Arnes penningar vara ännu”, I Selmas sällskap (Möklinta: Gidlunds förlag, 2013), s, 27. 

Vinge har också varit inne på att Elsalill och sir Archie finner ”varandra i ett ömsesidigt beroende” eftersom sir 

Archie ”förstår att hon är ett överlevande vittne som kan få honom fast och att han därför har all anledning att 

’snärja’ henne. [Vinge 2013, s. 25.].  

193 Lagerlöf 1903, s. 22. 

194 Lagerlöf 1903, s. 19. 

195 Register 1979, s. 32. 
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berörs av skuldproblematiken” och att ”i kvinnornas moraliska dilemman står hjärtat mot 

Lagen”.196  

          Genom att sträcka sig efter spjutet offrar sig Elsalill, så att Marstrands knektar ska få fritt 

fram till sir Archie. Utifrån det här perspektivet går det att läsa som att berättelsens kvinnor – 

närmre bestämt värdinnan, fostersystern och Elsalill – ytterst är de som kontrollerar det 

centripetala våldet och använder det för att hämnas på ogärningsmännen. Detta skulle kunna 

läsas som ett villkor till varför det centripetala våldet hos Lagerlöf inte fullt ut avfärdas. 

          Fast Marstrands knektar kommer till korta, sir Archie undkommer med hjälp av sina 

landsmän. Elsalills offer har ingen omedelbar effekt. Det ter sig mer som ett direkt självmord 

att hon låter sig dödas, ett sätt för Elsalill att återförenas med sin fostersyster. Det är istället till 

slut Torarin och skepparen som ser till att konflikten blir löst. Dessa båda karaktärer 

representerar alternativa, marginaliserade manligheter.  

          Torarin beskrivs som ”en svag och ringa man”, inte som de andra skärgårdskarlarna. Han 

duger inte för ett liv på havet eftersom hans ena arm är ”lam”, utan far runt på land och säljer 

fisk och bor med sin mor i ”den minsta och fattigaste stugan i skärgården”.197 Edström liknar 

honom vid en ”antihjälte” som ”betraktar världen från ett socialt underläge”, samtidigt som han 

också är ”censurens och fördöljandets man, den som vet men inte vågar.198 Vinge menar att han 

är en ”väl genomlyst studie i ömklighetens psykologi”, att han ”förstått sin uppgift att se till att 

hämnden blir verkställd, men han förnekar det genom sina bortförklaringar”.199 Torarins brist 

på styrka, tillförsikt och mod, själva hans kroppsliga disposition, har gjort honom ensam och 

fattig; perifer – det skulle kunna hävdas att han är en studie i omanlighet. Samtidigt innebär det 

att han inte heller förfogar över någon våldsrepertoar. Lagerlöfs antihjälte tycks alltså 

konstruerad som den krigiska manlighetens motpol. Men även om han inte utövar våld mot 

någon, bidrar han till Elsalills död genom att under större delen av berättelsens gång underlåta 

sig att ingripa trots att han vet vilka mördarna är och inte lyssnar till Elsalill när hon hittar ett 

                                                 
196 Stenberg 2001, s. 336. Här finns det också en koppling till berättelsens gotiska aspekter eftersom det är 

fostersysterns vålnad som ingriper och vädjar till Elsalill att svika sir Archie. Wijkmark har i sin avhandling en 

analys av novellen ”Spökhanden” och fokuserar på ”hur de gotiska inslagen framhäver den kvinnliga karaktärens 

klaustrofobiska känsla av att vara inspärrad i patriarkatets fängelse”, [Wijkmark 2009, s. 12]. Utifrån det här 

skulle det kunna hävdas att Elsalill genom skuldproblematiken är fjättrad till ett mansvälde konstituerat av olika 

våldshandlingar.  

197 Lagerlöf 1903, s. 3, 8.  

198 Edström 2005, s. 147.  

199 Vinge 1997, s. 103.  
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av herr Arnes mynt på gatan och därmed har bevis att ”herr Arnes mördare äro vid lif”.200 Trots 

detta ges han alltså fri lejd till försoning, trots att det i viss mån redan är för sent.  

          Till skillnad från Torarin brottas skepparen inte med sin övertygelse, han är ofelbar i sin 

religiösa förtröstan och berättelsens verklige gudsman. Rättfärdig och vidskeplig. Men alltjämt 

förtvivlad över isen som håller hans skepp fastfruset i viken. Det är det till slut han som, med 

hjälp av Torarins berättelse, ser sambandet mellan isen och de skotska härförarna, ”som en 

Guds egen tolk”, skriver Edström.201 

          Torarin far slutligen ut till galeasen med sin släde och säger att han vill hämta tillbaka 

Elsalills kropp som sir Archie tagit med sig till skeppet. Det framkommer genom 

konversationen med skepparen att Torarin ”bedt och talat hela natten och morgonen” med 

stadsvakten för att få dem att gripa ogärningsmännen, men att ”vakten vågar sig inte hit ut, den 

säger, att här finnas hundrade legoknektar ombord, och den vågar inte taga upp striden med 

dem”.202  

          När skepparen får höra det här tar han själv tag i saken och griper ogärningsmännen, och 

han gör det visserligen med visst våld, men som bekant utan att någon förlorar livet. När sir 

Archie och hans kompanjoner kallar på hjälp från sina landsmän, så säger skepparen:  

 

»I skolen ej kalla på dem […] De komma ej. De hafva fått herr Arnes 

penningar att dela, och de hålla på att mäta upp silfvermynt i sina hattar. För 

dessa penningars skull är denna onda handeln skedd, och för dessa penningars 

skull kommer nu straffet öfver er.»203 

 

Det är civila som griper ogärningsmännen. Det är inte heller Marstrands lag skepparen 

åberopar, han säger att de ”måste följa Guds bud”.204 Marstrands lagmän förbigås alltså helt 

och hållet. Lagerlöf låter inte konflikten lösas med hjälp av lagmännen och det tycks vara för 

att hon motsätter sig allt dödligt våld, men motsätter hon sig centripetalt våld som undviker 

blodsutgjutelse? Vad innebär det att Marstrands knektar inte beger sig ut till skeppet och tar 

                                                 
200 Lagerlöf 1903, s. 50. Edström har påpekat att Torarin i den här scenen ”lägger locket på” och ”[m]ed denna 

underlåtenhet att ingripa blir i grunden skuld till hennes död”, [Edström 2005, s. 156]. Men faktum är ju att 

Torarin underlåter sig att ingripa redan i det att han ser fostersysterns vålnad förfölja sir Archie. 

201 Edström 2005, s. 164. 

202 Lagerlöf 1903, s. 91.  

203 Lagerlöf 1903, s. 93-94.  

204 Lagerlöf 1903, s. 93.  
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upp striden med de skotska legoknektarna? Det kan tolkas som att legoknektarna, väl på 

skeppet, inte utgör samma hot mot Marstrands invånarna, att det primära för rättsordningen är 

att se till försvaret av de egna och att straffandet av de skyldiga är sekundärt. 

 

Självförsvar och femte budet 

Våldet som skepparen står för i gripandet av de skotska härförarna tycks vara i gränslandet för 

vad som borde anses tillåtet hos Lagerlöf. Ulla-Britta Lagerroth diskuterar i sin avhandling 

vidden av Lagerlöfs pacifistiska etik. Lagerroth noterar att Lagerlöf i fredsromanen Bannlyst 

(1918) låter Sven Elverssons bruka våld i självförsvar utan att det följer en tillstymmelse till 

fördömande av agerandet. Elversson ofredas av en grupp män som försöker få honom att äta en 

snok. Lagerroth visar hur Lagerlöf låter Elversson ”i självförsvar möta våld med våld – men 

väl att märka inte ett våld som innebär blodsutgjutelse. Nödvändigheten av att bjuda motvärn 

mot det onda kan […] sägas vara sensmoralen av skeendet”.205 Våldet kan alltså i vissa 

sammanhang ses som en nödvändighet hos Lagerlöf, så länge som det inte handlar om 

blodsutgjutelse eller våld som dödar. Lagerroth visar att Lagerlöfs pacifistiska etik är 

sammankopplad med det femte budordet: ”Du skall icke dräpa!”. I ett kapitel i Bannlyst som 

heter just ”Femte budet” ser Lotta Hedman ett möte mellan de ”själar, som hava genomgått 

jorderikets skola” och en man som kallas ”läraren”. Läraren ber dem läsa upp de tio budorden, 

vilket de dödas själar gör. Men från och med det femte budet utelämnas negeringen av påbuden. 

Varpå läraren, som Lagerroth läser in som ”gammaltestamentlig Gud och nytestamentlig 

Kristus i en och samma gestalt”, frågar:206 

 

’Vem är det, som har befallt er att så förvränga min lag, som jag har satt som 

ett värn omkring människolivet för att skydda dess helighet?’ 

     Och de svara honom: 

     ’Vi äro krigare. Vi äro Dödens undersåtar och tjänare.’207 

 

Föreställningen om livets helighet kan ses ligga till grund för att Lagerlöf motsätter sig hämnden 

och det dödliga våldet. I Hem och stat kritiserar hon uttryckligen staten för att den straffar för 

att hämnas. I en passage där hon betonar staters begränsning och vanmakt frågar hon sig: ”Var 

                                                 
205 U-B Lagerroth 1963, s. 430.  

206 U-B Lagerroth 1963, s. 433.  

207 Lagerlöf 1918, s. 348.  
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finns den stat, som straffar inte för att hämnas, utan endast och allenast för att uppfostra oh 

upprätta, som det oss kloka och målmedvetna människor tillkommer?”208 Men Lagerlöf 

avfärdar inte behovet av ett väsen som ser efter lagen. I en aldrig fullbordad eller publicerad 

artikel där Lagerlöf skulle sammanfatta ”fredstanken” betonar hon nödvändigheten av en 

”ordnad rättsordning” vars uppgift är att ”försvara den fredliga medborgaren”.209 

          Det förefaller således som att det centripetala våldet har en uppgift att fylla hos Lagerlöf, 

så länge som det ägnar sig åt beskydd av folket och inte ägnar sig åt straff eller hämndaktioner 

med dödlig utgång. Lagerlöf kan i Herr Arnes penningar genom att framhäva frånvaron av en 

sådan instans ses kritisera en samhällsordning som på samma gång fördömer och sanktionerar 

eliminerandet av mänskligt liv. I ett brev till Elise Malmros skriver Lagerlöf: ”Fred blir det ju 

inte, förrän det bli omöjligt för oss att döda våra likar, då måste regeringarna finna andra 

utvägar”.210  

          Ellen Key, som enligt Lagerroth delade många åsikter med Lagerlöf i fredsfrågan, har 

skrivit att ”envar – den enskilde som staten – alltid älskar och måste älska sig själv mest, ifall 

man skall kunna följa livets första lag, självbevarelsen”.211 Att göra våld på denna lag, vore så 

att göra våld på sig själv. Vinge har vidare anspelat på att viss skuld verkar falla på Elsalill i 

berättelsen. Hon har påpekat att islossningen ”kommer först då Elsalills döda kropp blivit 

omhändertagen” och frågar sig om inte det tyder på att ”Elsalill ännu har del i skulden och 

skeppet först måste göra sig kvitt även henne innan det befrias?”.212 Utifrån livets första lag, 

som Key formulerar det, och det faktum att Elsalill begår självmord, så är det möjligt att se att 

också Elsalill har del i skulden, eftersom hon tar del i bruket av dödligt våld, om än mot sig 

själv. Hon hittar ingen annan utväg. Korpen Bataki i Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige avslutar sin berättelse om ”hedebon” med en form av etisk levnadsregel: ”Jag ska tänka 

på att jag inte behöver göra orätt mot mig själv och inte mot andra. Det finns alltid en tredje 

utväg, bara man är i stånd att hitta den”.213 Det här säger korpen i det att Tummetott finner sig 

                                                 
208 Lagerlöf 1911, s. 179.  

209 U-B Lagerroth 1963, s. 435. Lagerroth citerar Lagerlöf ur den aldrig publicerade artikeln. Lagerroth skriver i 

en not att förarbetena ”till artikeln om fredsrörelsen omfattar sju folioblad och ligger i en pärm med otryckta 

manuskript i Mårbackastiftelsens samlingar, K. B.”, [U-B Lagerroth 1963, s. 499]. 

210 Brev från Selma Lagerlöf till Elise Malmros. 19.12 1916, se U-B Lagerroth 1963, s. 420.  

211 Ellen Key, Fredsrörelsen och kulturen (Uppsala, 1908), s. 12-13, se U-B Lagerroth 1963, s. 428.  

212 Vinge 1966, s. 123. 

213 Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Andra bandet (Stockholm: Albert Bonniers 

förlag, 1907), s. 397. 
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i trångmålet att vara tvungen att välja mellan att antingen offra sig själv eller Mårten gåskarl. I 

det avseendet påminner Tummetotts situation om Elsalills, i det att han hon måste välja mellan 

sir Archie och fostersystern.  

          Samhället i Herr Arnes penningar förefaller inte visa några andra utvägar än de som 

stavas hämnd och dödligt våld. Medan några faller offer för det, finner andra en tredje väg där 

det dödliga våldet utelämnas, vilket visar på en önskan efter och ett behov av en annan ordning.  

 

Tredje vägens frånvaro 

I Hem och stat visar Lagerlöf upp staten som en manlig skapelse i behov av förändring. Hon 

betonar i sitt tal statens ofullkomlighet och tillkortakommande: 

 

Eller var finns den stat, där inga barn driva omkring hemlösa, där intet ungt 

människoämne förfares, utan alla unga bli fostrade i glädje och med saktmod, 

som barnens rätt är? 

     Var finns den stat, som inte låter alla sina fattiga gamla få en trygg och ärad 

ålderdom, som det är tillbörligt för dem, som nalkas livets slut? 

     Var finns den stat, som straffar inte för att hämnas, utan endast och 

allenast för att uppfostra och upprätta, som det oss kloka och målmedvetna 

människor tillkommer?214  

  

Hon presenterar utifrån det här en väg till en annan ordning, en utveckling och förädling av 

samhället och i centrum för denna omdaning står kvinnan. Genom att ge kvinnan fullt tillträde 

till de medborgerliga rättigheterna, rösträtten och offentligheten – som för tiden var likställt 

med manlighet – så skulle förändringen göras möjlig. Kvinnan skulle fungera som en motvikt 

till mannen, en form av rättelse.215 Med kvinnan i det offentliga skulle, i samarbete med 

                                                 
214 Lagerlöf 1911, s. 16. Min kurs.  

215 Lovisa af Petersens har i en kommentar till Hem och stat påpekat att Lagerlöf i talet är inspirerad av Ellen 

Key och hennes tankar och teorier i rösträttsfrågan och angående samhällsmoderlighet i synnerhet. [Lovisa af 

Petersen, ”Rösträtten – hemmet – staten. Kommentar till Selma Lagerlöf, ’Hem och stat’”, Könspolitiska 

nyckeltexter I. Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930, red. Klara Arnberg, Fia Sundevall & 

David Tjeder (Göteborg, Stockholm: Makadam Förlag, 2012), s. 182-186]. Claudia Lindén skriver i sin 

avhandling Om kärlek: Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key (2002) att den kvinnlighet som Key 

”frammanar är inte ett komplement till manligheten, snarare istället för. […] Snarare ville Key ersätta en ensidig 
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mannen, en rättfärdig stat resa sig och bringa upprättelse till dess invånare. Talet avslutas med 

en form av vädjan till makten att släppa in kvinnan: 

 

Ack, vi kvinnor äro inga fullkomliga varelser, ni män äro inte fullkomliga 

mera än vi. Hur skola vi nå fram till det, som är stort och gott, utan att hjälpa 

varandra? 

     Vi tro inte, att verket skall gå fort, men vi tro, att det vore synd och dårskap 

att avvisa vår hjälp. Vi tro, att Guds vind för oss. […] Det stora mästerverket, 

den goda staten, skall skapas av mannen, då han på allvar tar kvinnan till sin 

hjälpare.216 

 

Hos Lagerlöf omfattar kvinnan begäret efter en radikal omdaning av samhällsordningen.217 

Accentuerandet av behovet att uppfostra och viljan att utveckla invånarna och staten tycks vara 

ett centralt tema i texten – det förefaller gå i linje med Afzelius läsning av Lagerlöf där 

”barmhärtigheten hjälper hjälparen”. Kvinno- och fredsrörelsen verkar för Lagerlöf ofta 

oskiljaktiga i det att omvandlandet av samhällsordningen fokuserades med betoning på 

uppfostran och utveckling. Ulla-Britta Lagerroth har påpekat i sin redogörelse av Lagerlöfs etik 

att kvinnan inom evolutionär pacifism tillmäts en stor roll: ”Det är hon som skall uppfostra det 

nya släktet till avsky från kriget”.218 

          På samma sätt som Lagerlöf i Hem och stat visade upp staten som en manlig skapelse i 

behov av förändring, fanns det hos första vågens feminister som strategi och projekt att förändra 

mannen och mansbilden. När det kommer till skönlitteratur påträffas det bland annat i verk som 

                                                 
och alltför utbredd maskulin makt med ett kvinnligt korrektiv, det var för henne andemeningen i rösträttsfrågan”, 

[Lindén 2002, s. 156.]. 

216 Lagerlöf 1911, s. 19-20. 

217 Det här tangerar ett mångskiftande begrepp som uppkom i slutet av 1800-talet, nämligen idén om den Nya 

kvinnan. Lindén diskuterar i sin avhandling den Nya kvinnan som modernitet: ”Hon kunde lika gärna vara 

feministisk aktivist som en socialarbetare, författare som en romanfigur. I litteraturen blev hon en diskursiv 

respons på kvinnorörelsens allt intensivare aktiviteter under det sena 1800-talet. […] Den Nya kvinnan 

representerade framförallt förändring: Förändring av könsrollerna, förändring av det sociala kontraktet och 

förändring av den offentliga scenen. […] Det var det ”nya” hos den Nya kvinnan som pekade ut henne som en 

omisskännligt modern figur, som djärvt riktade sig mot framtiden […]. Som ett mantra hos tidens 

kvinnosakskvinnor upprepas att kvinnorna kommer med det nya, att kvinnans närvaro i kulturen representerar en 

ny tid.” [Lindén 2002, s. 106-107. Lindén refererar till Rita Felski, The Gender of Modernity (Cambridge, Mass.: 

Harvard University, 1995), s. 14].    

218 U-B Lagerroth 1963, s. 425.  
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centreras kring gestaltningar av inte sällan problematisk manlighet och dess gradvisa 

förändring, utveckling och förädling.  

 

Genom att leva sig in i en person vars kamp väckte sympati lyftes läsaren till 

en högre nivå. En idealisering av män i litteraturen kan ses som ett led i en 

feministisk strategi att förändra mansbilden ’inifrån’. Den idealiserade 

mannen blir en utopi om den nye mannen. I honom inskrivs de värden 

feministerna ville tillföra individer av bägge könen.219 

 

Stenberg har behandlat och urskilt detta motiv i sin avhandling, som främst behandlar Lagerlöfs 

tidiga produktion, och nämner Sir Archie i Herr Arnes penningar som någon det inte går att nå 

fram till, en manlighet oförmögen till förändring ”trots en kvinnas [Elsalill] försök att med sin 

kärlek påverka honom”.220 Register upplever det ”besynnerligt just därför att försoningsmotivet 

ofta förekommer i Lagerlöfs skrifter, vanligen med ett ’lyckligt’ slut. Vem ska misslyckandet 

skyllas på? Ligger felet hos Elsalill, som inte älskar tillräckligt eller på rätt sätt, eller hos sir 

Archie själv, som är utom räckhåll för den försonande nåden?”221 

          Maria Karlsson har, som redan påpekats, lyft hur karaktärer i Lagerlöfs diktning ofta är 

representanter för poler i kampen mellan gott och ont. Karlsson nämner i samband med det Sir 

Archie tillsammans med bland annat David Holm – Körkarlen (1912) – och Sintram – Gösta 

Berlings saga – som ”närmast monumentalt onda”.222  

          Det förefaller emellertid vara mer komplicerat än vad både Stenberg och Karlsson 

hävdar.223 Även om sir Archie inte ges tillträde till den lagerlöfska barmhärtigheten, så är han 

icke desto mindre präglad av en inre kamp där en önskan om förändring och försoning gör sig 

gällande. Fast det är inte från början Elsalill utan fostersystern som med sina viskningar väcker 

hans samvete. ”Jämt ser jag henne framför mig, och jämt hör jag hennes röst ljuda i mina öron”, 

                                                 
219 Stenberg 2001, s. 421. 

220 Stenberg 2001, s. 422. 

221 Register 1979, s. 34.  

222 Karlsson 2002, s. 15.  

223 Ingen av karaktärerna ter sig riktigt så essentiellt ensidiga. David Holm tillåts ju i Körkarlen undergå en full 

genomlysning, förvandling och försoning. Och i Gösta Berlings saga antyds det att även Sintrams elakhet 

”började för länge sedan på lek”, men att elakheten sedermera ”tagit väldet öfver hans själ”. Sintram benämns 

som galen, vilket förefaller lika blint avfärdande som att kalla någon ond, ”[s]å kan elakhet göra människor galna 

liksom kärleken och grubblet”. [Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga. En samling berättelser från det gamla 

Värmland af Selma Lagerlöf. Senare delen, 2:a uppl. (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1895), s. 256.]. 
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berättar sir Archie för sina kompanjoner.224 Register påpekar det ironiska i att fostersystern, 

som herr Arne tvingat att ta hämnd för att upprätthålla hans blodshämndsetik, gör så ”genom 

att väcka ångerkänslor som hotar [sir Archies] välbevakade manlighet”.  

          Vidare är det inte så mycket Elsalills kärlek som sir Archies ånger och självförebråelse 

över mordet på fostersystern som får honom att vilja förändras och gottgöra sin ogärning. 

 

»Hör nu, Elsalill, hvad mitt hjärta sade till mig, då jag fick se, att du stod där 

ute och väntade mig. Du har förfördelat en jungfru, sa det, därför skall du sona 

mot en annan, hvad du låtit henne lida. Du skall taga henne till din hustru, och 

du skall vara så god mot henne, att hon aldrig får känna sorg. Du skall bevara 

henne en sådan trohet, att du älskar henne mer på den sista dagen, som du 

lever, än på din bröllopsdag.»225 

 

Sir Archies önskan att förändras och gottgöra situationen tycks dock sprungen ur en önskan att 

undkomma sin ånger, alla känslor det väcker inom honom, dessa ”tunga tankar” som han inte 

vet hur han ska göra sig av med. 

 

»Det är mig så, som om en stenhuggare sutte vid mitt hjärta och bultade in där 

en enda sorg», sade sir Archie [till sig själf]. »Jag kan ej se den stenhuggaren, 

men dag och natt kan jag höra hur hans slägga hamrar och bultar. Du 

stenhjärta, du stenhjärta, säger han, nu måste du ge vika. Nu skall jag hamra 

in i dig en sorg.»226 

 

Ångern och känslorna som vill göra sig utrymme, som han förefaller vilja uttrycka för sina 

kompanjoner, upplever han dessutom som ett hot mot sin manlighet. ”Hvad skulle mina 

kamrater säga om mig, ifall de funne, att jag hängåfve mig åt något omanligt? De skulle ej mer 

lyda mig, om de finge veta, att jag pinas af ånger öfver en gärning, som var nödvändig.”227  

          När sir Archie inte längre förmår hålla spjärn mot känslorna, utan i rådhuskällaren inför 

sina kompanjoner brister i gråt, så utropar han: ” »Ack, om jag dock aldrig hade funnit den unga 

jungfrun!» sade han. »Jag ångrar intet annat, än att jag ej lät den unga jungfrun undslippa, då 

                                                 
224 Lagerlöf 1903, s. 57-58.  

225 Lagerlöf 1903, s. 64.  

226 Lagerlöf 1903, s. 45-46.  

227 Lagerlöf 1903, s. 46-47.  



sida 53 
 

hon bad mig.»” Hans kamrater blir bestörta – kanske häpna av detta omanlighetsläckage, denna 

brist på självkontroll. Männens känslohantering emellertid, sträcker sig inte längre än till 

dryckeskannan. Kamraterna tröstar sir Archie, som Edström skriver, ”på det enda sätt de 

förstår”: genom att kväsa känslorna med alkohol.228 

 

De båda andra skottarna upphörde att dricka och sågo förskräckta på sir 

Archie, som på detta sätt lade bort all manlighet och gaf vika för ånger. De 

sutto rådlösa en stund, men därpå gick en af dem fram till disken, tog den 

största dryckeskanna där stod och fyllde den med rödt vin. Sedan gick han 

fram till sir Archie, slog honom på axeln och sade: »Drick, min bror! Herr 

Arnes penningar vara ännu. Så länge vi ha råd att skaffa oss sådant vin som 

detta, behöfver ej sorgen ta makten öfver oss.»229 

 

Denna ordväxling är det som leder fram till berättelsens centrala konflikt, eftersom det är i den 

här scenen som Elsalill lär vem sir Archie verkligen är och således ställs inför valet att förråda 

honom eller inte. Det är talande att det är mannens oförmåga att hantera känslor, att det är 

överskylandet av omanlighet, som leder fram till avslöjandet. 

          Elsalill ifrågasätter hämnden som straff, som jag redan varit inne på. Dagen efter hon fått 

reda på att sir Archie är skyldig upprepar hon sig genom att konstatera att det vore ”bättre, att 

en ogärningsman omvänder sig och lefver efter Guds bud, än att han blir straffad och dödad”.230 

Register, som hävdar att ”Elsalills kärlek i grund och botten är egoistisk” eftersom ”Archie är 

sagoprinsen, som ska föra bort henne från både sorgen och fiskrensningen”, läser hennes 

ifrågasättande av hämnden som en bortförklaring. Samtidigt betonar Register att ”det är högst 

betydelsefullt att Elsalill för fram en ny moral, som grundar sig på försoning i stället för 

vedergällning och därigenom står i motsats till krigsmoralen”.231 

          Den här försoningstanken återfinns i Hem och stat i det att Lagerlöf beskriver hemmet, 

där det ”straffas, men inte för att straffa utan för att uppfostra” och går i linje med den 

                                                 
228 Edström 2005, s. 156. Det är inte bara de skotska legoknektarna som nyttjar alkohol för att stävja sorg, också 

Torarin använder alkohol för att lindra sin förtvivlan: ”Han hade druckit mycket, därför att han hade kommit så 

sorgsen och bedrövad till gården. Han hade måst söka trösta sig det bästa han kunnat.” [Lagerlöf 1903, s. 14]. 

229 Lagerlöf 1903, s. 59.  

230 Lagerlöf 1903, s. 67. 

231 Register 1979, s. 33.  
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lagerlöfska tredje vägen.232 Det faktum att Elsalill tvekar inför att förråda sir Archie kan utifrån 

det här med fördel läsas, inte som en form av egennyttigt svepskäl, utan som en ovilja att vara 

skyldig till att någon döms till döden. Det är snarast på grund av att någon tredje utväg inte 

presenteras för Elsalill i berättelsen, eller att hon själv inte är i stånd att hitta den, som gör att 

hon till slut finner sig tvungen att ange sir Archie. När hon inför värdinnan väl förråder sir 

Archie ber hon dessutom omgående om förlåtelse och åberopar sin solidaritet till fostersystern. 

”Nu har jag hjälpt min fostersyster och talat om hvad jag hört. Må Gud hjälpa mig, så att 

värdinnan ej bryr sig om att tro mina ord, så har jag ingen skuld.”233 

          Det som gör sir Archie dömd att falla kommer upp till ytan i vad Yvonne Leffler kallar 

en ”avgörande vändpunkt” i berättelsen.234 Det är scenen i rådhuskällaren när sir Archie 

kommer underfund med att Elsalill känt igen honom som mördaren av herr Arne, husfolket och 

hennes fostersyster och angivit honom. 

           

Då kastade sir Archie en blick framåt rummet och såg på landsknektarna, som 

talade med värdinnan. Men han stod ej upp för att fly, som Elsalill hade väntat, 

utan han böjde sig ned och såg Elsalill djupt in i ögonen. »Är det du, Elsalill, 

som har känt igen mig och förrådt mig?» frågade han. 

     »Jag har gjort det för min kära fostersyster skull, för att hon skulle få ro i 

sin graf», sade Elsalill. »Gud vet vad det kostade mig göra det. Men fly nu, sir 

Archie! Det är ännu tid. De hafva ej ännu spärrat dörrar och förstuga.» 

      »Du vargunge!» sade sir Archie. »Då jag första gången såg dig på 

bryggorna, tänkte jag, att jag borde dräpa dig.»235 

 

Leffler skriver att Elsalill i det här ögonblicket förlorar ”sitt ’goda’, förmänskligande inflytande 

över honom”, att den ”ångestfyllde sir Archie blir åter den samvetslöse, amoraliske legoknekten 

och mördaren”.236 Det är således betydligt mer komplicerat än vad Stenberg skriver, sir Archie 

faller inte trots en kvinnas försök att med sin kärlek påverka honom.  

          Utslagsgivande är snarare att hon väljer att dra tillbaka sin kärlek, att avvisa sir Archie 

genom att sätta sin fostersyster före. Elsalill tillåter inte sir Archie att infria sin vilja till 

                                                 
232 Lagerlöf 1911, s. 10.  

233 Lagerlöf 1903, s. 72.  

234 Leffler 1991, s. 157.  

235 Lagerlöf 1903, s. 78-79. 

236 Leffler 1991, s. 157.  
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förändring, vilket i sin tur får honom att känna sig förrådd och kränkt och väcker återigen tanken 

på våld som den närmaste lösningen till hands. En orsak till att sir Archie så till den grad känner 

sig kränkt kan också ha att göra med att han blir avvisad för fostersystern, det vill säga en annan 

kvinna, vilket kan göra att angreppet mot hans känsla av manlighet förefaller än strängare.237  

          Hotet om att falla ur manlighetskategorin, fasan för omanlighet, utlöser sir Archies 

våldsinstinkter och initierar det skeende som mynnar ut i den slutgiltiga tragedin och Elsalills 

död. 

          Det finns en annan text som Lagerlöf skrivit som också den handlar om att nå fram till, 

förändra och forma en man, som tangerar sir Archies utvecklingskurva och utgång. I ”Ett 

minne” skriver Lagerlöf om ett minne rörande Ellen Key och en hästgardist. Lagerlöf berättar 

om att Key tagit sig an mannen redan som pojke, för att hon sett någon form av begåvning.  

 

Ty var det inte så, att du en dag fann vid din väg [honom], rik på anlag och 

gåvor, lovande allt tänkbart stort men försummad och ouppfostrad? Och ditt 

hjärta rördes, din godhet flammade, du ville ta dig an den förvillade, leda fram 

den löftesrika mot nya mål, mot ny lycka, mot fullödig utveckling, mot högsta 

fulländning? Och har inte detta ditt fosterbarn svikit dig liksom det andra, givit 

vika för våldets och maktens lockelse, blivit en förstörare och förbrytare, rasat 

mot sig själv och sina verk?238 

 

Inte för att sir Archie var något fosterbarn för Elsalill, och att det i slutändan var hon som svek 

honom för sin fostersyster. Men att hästgardisten precis som sir Archie ger vika för våldets 

                                                 
237 Här finns en koppling till sekelskiftets föreställningar om den Nya kvinnans drömmar om den nya kärleken 

som Lindén diskuterar angående att Ellen Key skrev förordet till Elisabeth Dauthendeys bok Ny kärlek: en bok 

för mogna andar (1902). I Dauthendeys bok väljer den kvinnliga huvudkaraktären att leva med en annan kvinna 

i brist på en man som motsvarar hennes ideal. Lagerlöf diskuterar boken med Gustaf af Geijerstam. Geijerstam 

tyckte det var problematiskt att Key sanktionerade boken eftersom den anspelade på ”att avråda från äktenskap 

och anbefalla kvinnoförhållanden”. Lindén kommenterar att ”[d]et är detta som i mannens ögon är det djupast 

provocerande, att när han inte lever upp till kvinnans krav på en ny kärlek så kan hon välja en annan kvinna 

framför honom”. [Lindén 2002, s. 1007-108]. Lagerlöf diskuterar också Dauthendeys bok i en brevväxling med 

Sophie Elkan, se Selma Lagerlöf, Du lär mig att bli fri: Selma Lagerlöf skriver till Sophie Elkan, urval och 

kommentarer av Ying Toijer-Nilsson (Stockholm: Bonnier i samarbete med Selma Lagerlöf-sällskapet, 1992), s. 

199. 

238 Selma Lagerlöf, ”Ett minne”, Från skilda tider. Efterlämnade skrifter. II, red. Nils Afzelius (Stockholm: 

Albert Bonniers förlag, 1945), s. 162. Lagerlöf väljer i sin utläggning och tolka berättelsen symboliskt och låter 

hästgardisten bli utbytt mot ”mänskligheten”.  
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lockelse är talande. Dels den kritiska synen på militarism och hur den sammankopplas med 

manlighet. Dels för att fastställa att problematiken var brännande aktuell för Lagerlöf och 

hennes samtid.  

 

Islossning 

Avslutningsvis sammanbinds Elsalill med ett kollektiv av kvinnor, när ”alla kvinnor från 

Marstrand, unga och gamla” kommer tågande i ”sorgdräkt” för att hämta henne från galeasen.239 

När de talar med skepparen betonar kvinnorna Elsalills självuppoffring: 

 

Då blef Elsalill funnen och förd ned på isen och buren in till Marstrand, och 

alla kvinnor i staden gräto öfver den unga jungfrun, som hade älskat en 

ogärningsman och gett sitt lif för att fördärfva den hon älskade.240 

 

Register menar att kvinnorna sluter upp för att motsätta sig ”den patriarkala krigsmoralen” och 

tar ”sin rätt att bära henne hem till ett kvinnligt territorium”.241 Det är signifikativt att hon blir 

buren till Marstrand, till samhället, att det är där hon har sin plats och att samtidigt som de gör 

det så bryts isen upp bakom dem. 

 

Men allt som kvinnorna framskredo, så bröto storm och vågor in bakom dem 

och vräkte upp isen, där nyss de hade vandrat, så att, då de voro komna till 

Marstrand med Elsalill, stodo alla hafvets portar öppna.242 

 

Det här är inte enda gången Lagerlöf använder sig av islossning för att gestalta en upplösning 

av en konflikt. Stenberg nämner att när Lagerlöf ”efter år av förtvivlade försök äntligen hittade 

den stil som blev debutromanens”, så ”beskrev hon det som en islossning”. Då rörde det sig om 

en form av stilistisk islossning. I Herr Arnes penningar är det mer av en politisk islossning. 

Isen är där redan från berättelsens början och Elsalill inväntar med spänning ”vårstormen” som 

ska komma och ”göra hafvet fritt och bryta isen”.243 I ”Hälsning till kvinnorösträttsmötet den 

                                                 
239 Lagerlöf 1903, s. 95.  

240 Lagerlöf 1903, s. 95.  

241 Register 1979, s. 33. 

242 Lagerlöf 1903, s. 95.  

243 Lagerlöf 1903, s. 60. 
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13 maj 1917” skriver Lagerlöf angående kampen för kvinnors medborgerliga rättigheter att det 

”varit lång, kall vinter, hård nordan, frost och försenad vår”. Men hon är optimistisk och 

framhåller att genombrottet infinner sig snart och att de kommer att minnas tillbaka till ”dessa 

dagar”, då de var ”fulla av nit, fulla av självuppoffring”.244 Islossningen infaller inte när Elsalill 

offrar sig för sin fostersysters skull, utan när Marstrands kvinnor gör gemensam sak av det och 

tågar ut för att erkänna hennes självuppoffring och bär tillbaka henne till samhället. Efter 

riksdagens godkännande av förslaget om kvinnlig rösträtt 1919 höll Lagerlöf något av ett 

segertal. ”Porten är öppen”, kungör hon och liknar kampen för kvinnlig rösträtt med ”att hugga 

sönder ett isberg”.245 

          Tragedin i Herr Arnes penningar är knuten till Elsalills ofrihet och hennes protest, att 

hon bara kan göra sig hörd och motsätta sig ordningen genom att offra sig själv. Islossningen 

och tåget av kvinnor signalerar en omvälvning, en demonstration mot det patriarkala våldet och 

väldet som såg Elsalill och hennes älskade fostersyster förolyckas.  

 

Slutdiskussion 

Syftet med den här studien var att göra en reparativ läsning av Selma Lagerlöfs Herr Arnes 

penningar, med fokus på föreställningar om manlighet. Det som inleddes som ett sökande efter 

läckage av föreställningar om manlighet övergick till att avtäcka en subversiv kritik mot en 

särskild vapenför manlighet, som delar av Lagerlöfs samtid sökte likställa med att vara 

röstberättigad medborgare. Berättelsen cirkulerar kring frågor om hämnd, straff, skuld och 

försoning, men till skillnad från andra texter i Lagerlöfs produktion segrar inte kärleken. I 

upplösningen är det våldet som ges fritt spelrum och det slutar i tragedi. Genom att anlägga ett 

genusvetenskapligt perspektiv avsåg studien att sammankoppla Lagerlöfs skönlitterära 

skrivande med hennes politiska engagemang.  

          I studien har jag försökt ställa mig öppen inför texten och, istället för att misstänkliggöra 

den, tro på det skrivna. Jag har gjort det med tron att det i den här hemska berättelsen finns 

något uppbyggligt, ett begär efter eller en rörelse mot förändring. Genom att närläsa partier i 

texten där föreställningar om manlighet antingen figurerar explicit eller ageras ut har jag kunnat 

                                                 
244 Selma Lagerlöf, ”Hälsning till kvinnorösträttsmötet den 13 maj 1917”, Från skilda tider. Efterlämnade 

skrifter. II, red. Nils Afzelius (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1945), s. 154-155.  

245 Selma Lagerlöf, ”Tal vid Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt medborgarfest i Stockholm den 29 

maj 1919”, Från skilda tider. Efterlämnade skrifter. II, red. Nils Afzelius (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 

1945), s. 157-158.  
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ringa in en manlighet som konstitueras genom uppvisande av styrka, rationalitet, egennytta, en 

förmåga och vilja att ta till våld för att lösa konflikter och därmed förespråkande en form av 

hämndetik. Studien visar vidare att föreställningar om omanlighet och rädslan för att bli 

dominerad av andra spelar en central roll när våldet tas i bruk. Också samhället och den rådande 

ordningen i berättelsen verkar agera utifrån de här premisserna. Lagerlöf visar med berättelsen 

hur våldet bryter ner våldsverkarna och står i vägen för en försonande manlighet. Hämnden 

tecknas med manliga förtecken och lagen lika rå som mördarnas dåd. 

          I ”En mental militarisering” skriver Claes Ahlund att litteraturen om första världskriget 

började innan det faktiska krigsutbrottet. Föraningen om ett kommande krig är ett 

återkommande tema i den svenska litteraturen under de föregående decennierna med 

hållningar varierande från nationalistisk entusiasm till pacifism och antimilitärisk avsky.246 

Areskoug synliggör, till exempel i sin avhandling, att det i Sven Lidmans ”Silfverstååhlssvit” 

(1910-1913) konstrueras en form av konservativ nationalism där mannen framställs som 

”nationens stolthet” och där stridslystnad är en ”fundamental del av den manlighet som förs 

fram”.247 Utifrån vad jag kommit fram till i analysen upplever jag att Herr Arnes penningar är 

en del av den antimilitäriska subversiva litteratur som föregriper det faktiska kriget. Lagerlöf 

visar med sin berättelse på en kritik mot den form av vapenför manlighet som Lidman lyfter 

fram i sin romansvit och Herr Arnes penningar är därmed del av den litteratur som vid 

sekelskiftet 1900 är med och omförhandlar föreställningarna om manlighet.  

          Den vapenföra manligheten är betecknande för det som fördröjer samhällsutvecklingen, 

det som Lagerlöf med hennes ambitioner för kvinnans medborgarskap måste övervinna för att 

slutligen avskaffa. Denna manlighet och allt vad den representerar i form av bristande 

förmåga till förändring och försoning förefaller, enligt Lagerlöf, ha varit det stora hindret som 

stod i vägen för att kvinnan skulle kunna ta plats i offentligheten; få medborgerliga rättigheter, 

ha inverkan på tillvaron och fortsätta emancipationsprojektet.  

          Det kvinnliga korrektivet av manligheten och samhället skulle fokusera på 

barmhärtighet, omsorg och uppfostran. Det finns i Lagerlöfs politiskt subversiva ambitioner 

                                                 
246 Claes Ahlund, ”En mental militarisering. Den svenska litteraturen för och under första världskriget”, 

Samlaren nr 124 (2003), s. 153. Ahlund nämner Lagerlöfs roman Bannlyst bland ”den litteratur som faller inom 

litteraturvetenskapens traditionella undersökningsområde”, [Ahlund 2003, s. 152].  

247 Areskoug 2011, s. 191. 
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en parallell att dra till hennes skönlitterära program, i det att hon vill låta ”en känslig sympati 

för alla vår Herres skapade varelser” genomsyra sin litteratur.248            

                                                 
248 Brev från Selma Lagerlöf Anna Lagerlöf 25.11 1890, se Vivi Edström, ”Att framlocka det poetiskt sköna. 

Selma Lagerlöfs revolt mot 80-talsrealismen”, Lagerlöfstudier 5 (Sunne: Selma Lagerlöf-sällskapet, 1976), s. 94. 

Edström refererar till Selma Lagerlöf, Brev 1 1871-1902, red. Ying Toijer-Nilsson (Lund: Gleerup, 1967).  
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