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Abstract 

This essay, entitled Masculinities and Femininities in Vilhelm Moberg's Raskens and Mans 

kvinna, is about the masculinities and the femininities that are depicted in Vilhelm Moberg's 

two novels Raskens (1927) and Mans kvinna (1933). The theory consists of masculinity 

studies and femininity studies which are complemented with historical research about 

masculinity and femininity. In my analysis I found several motives concerning the 

masculinities and femininities. The motives are infidelity, possession of property and land, 

appearance, revenge, violence and alcohol. The ideal man in Moberg's novels is tall, strong 

and strong-willed. The two male main characters, Rasken and Håkan, have this in common, 

even though they have very different goals in their lives. One thing that is different about the 

masculinities portrayed in the novels is that possession of property and land is depicted as 

desirable in Raskens, while freedom from property is desirable in Mans kvinna. The ideal 

woman, at least the woman who is desired by the men in the novels, is young and beautiful, 

but also hardworking and industrious. At large, it is a traditional and norm based image of the 

woman and the man that is described in the novels. However, Moberg problematises these 

images by showing the women's vulnerability and how the men's "manly" behaviour leads to 

destructiveness. 

Keywords: Vilhelm Moberg, Raskens, Mans kvinna, masculinity, femininity, norm, ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

I den här uppsatsen behandlas de gestalter som förekommer i Vilhelm Mobergs romaner 

Raskens (1927) och Mans kvinna (1933). Gestalterna undersöks utifrån deras manlighet 

respektive kvinnlighet. Teorin består av maskulinitetsforskning och femininitetsforskning som 

kompletteras med historisk forskning om maskulinitet och femininitet. "Manligt" och 

"kvinnligt" har här betydelsen det som anses vara eftersträvansvärt hos varje kön. Det är alltså 

inget medfött utan något som bestäms av normer och föreställningar om hur män och kvinnor 

bör vara och bete sig. 

I min analys fann jag flera motiv kring de manliga respektive de kvinnliga gestalterna. Här 

finns otrohet, som i Raskens beskrivs som ett svek, medan det i Mans kvinna är fokus på 

kvinnans bejakande av sin sexualitet. Ägande av egendom skapar problem och ojämlikhet i 

båda romanerna, både mellan män och kvinnor, och mellan män och andra män. Utseendet 

har betydelse främst bland kvinnorna, där de vackra kvinnorna är unga och ljusa, medan äldre 

och mörka kvinnor inte är attraktiva bland männen. Våldet finns med som en självklarhet i 

båda romanerna. Förutom ett undantag är det männen som står för våldet, i Raskens ofta i 

samband med berusning. För de manliga gestalterna i båda romanerna är det viktigt att 

hämnas om de känner sig kränkta. De kvinnliga gestalterna har inte alls samma hämndbehov. 

Ida i Raskens sticker ut som den enda gestalten som försonas i slutet och förlåter gamla 

oförätter. 

Den ideala, och därmed manliga, mannen hos Moberg är lång, stark och viljestark. Trots 

att de manliga huvudpersonerna Rasken och Håkan har olika mål har de detta gemensamt. Det 

som skiljer de manliga gestalterna åt mellan romanerna är att egendom framställs som något 

positivt i Raskens medan frihet från egendom är det som eftersträvas i Mans kvinna. Den 

ideala kvinnan, åtminstone hon som åtrås av romanernas män, är ung och vacker, men också 

arbetssam och flitig. I stora drag är det en traditionell bild av kvinnan och mannen som 

framställs, men Moberg problematiserar dessa bilder genom att visa kvinnornas utsatthet och 

hur männens beteende leder till våld och olycka. 
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Inledning 

Den här uppsatsen kretsar kring de manliga och kvinnliga gestalter som finns representerade i 

Vilhelm Mobergs två romaner Raskens (1927) och Mans kvinna (1933).
1
 Raskens följer 

soldaten Rask, och sedermera hans hustru Ida, under 1800-talets sista decennier. De gifter sig, 

får nio söner och får uppleva både motgångar och framgångar på sitt soldattorp. Det som 

intresserade mig mest med romanen första gången jag läste den var just relationen mellan 

Rasken och Ida, hur den började knackigt, såg ut att bli bra, för att sedan knaka allt mer i 

fogarna. Mans kvinna är en kärlekshistoria som utspelar sig under 1790-talet. Handlingen 

kretsar kring Håkan och Märit som förälskar sig i varandra, trots att Märit redan är gift med 

Påvel. De båda romanerna skiljer sig åt en hel del. Den förra sträcker sig över tre decennier, 

medan den senare utspelar sig under några månader. Dock hänger de ihop eftersom en 

kärleksrelation står i centrum i båda böckerna. En annan viktig beröringspunkt är att otrohet 

skildras i båda romanerna – men på mycket olika sätt. 

Det jag är intresserad av i romanerna är vilka typer av maskuliniteter och femininiteter som 

finns representerade. Dessutom vill jag undersöka hur romangestalternas relationer är till 

varandra, både mellan och inom könen. Båda romanerna är historiska (även om Moberg själv 

endast ansåg att Mans kvinna var det
2
), vilket jag tycker är intressant. Moberg har valt att 

förlägga handlingen i dessa två romaner i tider då kvinnor var mer utsatta och hade färre 

rättigheter än under den tid han själv levde i. Detta påverkar skildringen både av romanernas 

män och kvinnor. Moberg påverkades säkert av sin egen tid då han skrev, men kan också ha 

påverkats av sina egna släkthistorier om soldatlivet under 1800-talet, samt av sina egna 

uppfattningar om historien. 

Moberg hade skrivit ett par romaner tidigare, men Raskens blev hans genombrottsroman. 

Enligt litteraturvetaren Magnus von Platen sker en metamorfos i denna roman. Han talar dels 

om en kvalitetshöjning jämfört med tidigare verk, samt att Raskens är det första Moberg 

skriver som i övervägande grad har en allvarlig ton. Angående Mans kvinna skriver von 

Platen att Moberg själv betraktade år 1933 som ett brytningsår i sin utveckling.
3
 Men framför 

allt är det otrohetsskildringarna som binder samman dessa annars ganska olika romaner. 

 

                                                 
1 Vilhelm Moberg, Raskens, Stockholm, 1927; Vilhelm Moberg, Mans kvinna, Stockholm 1933. Hänvisning till 

romanerna sker hädanefter löpande i texten inom parentes. 
2 Jens Liljestrand, Mobergland – Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie, Stockholm, 2009, s. 

46. 
3 Magnus von Platen, Den unge Vilhelm Moberg, Lund, 1978, s. 219f, 293. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera de maskuliniteter och de femininiteter som finns 

representerade i Vilhelm Mobergs romaner Raskens och Mans kvinna för att undersöka vilka 

normer för maskulinitet respektive femininitet som framträder i respektive roman. 

Undersökningens frågeställningar är: Vilka olika typer av maskuliniteter och femininiteter 

finns representerade i Raskens och Mans kvinna? Hur ser relationerna mellan 

romanpersonerna ut och vad är det som är det feminina respektive maskulina idealet i 

romanerna? Hur framkommer maskuliniteterna och femininiteterna i situationer eller motiv 

förknippade med otrohet, egendom, utseende, våld, alkohol och hämnd? 

 

Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning om Vilhelm Moberg, dock inte särskilt mycket som berör 

maskulinitet, femininitet eller genus. En forskare som ägnat sig åt genusanalys av Vilhelm 

Mobergs samtliga skönlitterära verk är litteraturvetaren Ola Holmgren i sin bok Emigrant i 

moderniteten – Vilhelm Mobergs mansfantasier (2005). Hos Moberg, menar Holmgren, står 

mannen för människa, medan kvinnan alltid är mannens kvinna. Detta speglar vad Holmgren 

kallar det gamla bondesamhällets "naturliga" ordning, alltså att mannen ska vara överordnad 

kvinnan. Vidare skriver Holmgren att Mobergs mansfantasier (de manliga romanpersonerna) 

förändras över tiden och mognar.
4
 

Holmgren menar att det råder en ambivalens i Mobergs författarskap mellan herre och 

knekt, mellan husbonde och dräng, mellan överordnad och underordnad mansroll.
5
 Om Mans 

kvinna skriver Holmgren bland annat att mannens begär till stor del står i centrum i romanen. 

Mannen skapar kvinnan i kraft av sitt begär, menar Holmgren, och kvinnan ger i sin tur 

mannen hans erkännande. Till skillnad från Raskens lyser både faderskapet och moderskapet 

med sin frånvaro i Mans kvinna, som främst handlar om begäret.
6
 

Litteraturhistorikern Philip Holmes har skrivit om Mobergs verk i Vilhelm Moberg – En 

introduktion till hans författarskap (2001). Han skriver bland annat att Mobergs första 

romaner är ett exempel på hans reaktion mot en allmän benägenhet att överromantisera 

landsbygdens folk. Romanerna demonstrerar Mobergs vilja att presentera en mer balanserad 

                                                 
4 Ola Holmgren, Emigrant i moderniteten – Vilhelm Mobergs mansfantasier, Stockholm/Stehag, 2005, s. 17f. 
5 Holmgren 2005, s. 73. 
6 Holmgren 2005, s. 154f, 160, 162. 
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och realistisk skildring av de människor vars litteräre talesman han snart skulle bli, menar 

Holmes.
7
 

Holmes karakteriserar Mans kvinna som "en ren kärlekshistoria som skildrar den 

oemotståndliga dragningskraft [Håkan och Märit] har på varandra." Han påpekar också att 

romanen ansluter sig till primitivismen.
8
 En konflikt som finns i Mans kvinna är människans 

bundenhet till egendomen och de begränsningar samhället lägger på individen kontra frihet, 

skriver Holmes.
9
 

Även Magnus von Platen har skrivit om Mobergs tidigaste verk i Den unge Vilhelm 

Moberg (1978). Liksom Holmes beskriver von Platen Raskens som ett episkt monument över 

det gamla indelningsverkets knektar. I Raskens visar Moberg medkänsla för enkla människor 

och indignation över de illa behandlade, vilket inte förekommit i hans tidigare texter, skriver 

von Platen. Om Mans kvinna skriver von Platen att det är en berättelse om lidelsens rätt. Han 

menar att romanen skildrar en kamp för människans frigörelse: frigörelse från 

konventionerna, främst från den kristna sexualmoralens tvångströja samt från puritanismens 

fördomar och förbud.
10

 

Vidare skriver von Platen att det ligger nära till hands att jämföra just Raskens och Mans 

kvinna. Han menar att Rasken gör ett gott, men förnuftsbetonat gifte, medan lidelsen och den 

sexuella romantiken representeras av Anna, som beskrivs som en dålig och karaktärslös 

kvinna. Rasken straffas också för det äktenskapsbrott han begår, menar von Platen. I Mans 

kvinna står Märit för det goda och förnuftsbetonade giftermålet. Äktenskapsbrottet i denna 

roman tecknas med förståelse och sympati, menar von Platen.
11

 

I sin doktorsavhandling Mobergland – Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs 

utvandrarserie (2009) skriver litteraturvetaren Jens Liljestrand främst om utvandrarserien, 

men nämner även Raskens och Mans kvinna. De historiska romanerna, skriver Liljestrand, har 

gemensamt att de utspelas i Värend, i fattig småbrukarmiljö, med huvudpersoner som tillhör 

samma samhällskikt som Mobergs egen släkt. Mans kvinna har en klassisk primitivistisk 

handling där naturmannen med större potens och styrka slår ut den materialistiska 

kulturmannen och erövrar hans kvinna. Liljestrand menar att både Raskens och Mans kvinna 

saknar klassperspektiv "i stort sett".
12

 Det är sant att romanpersonerna i dessa böcker tillhör en 

                                                 
7 Philip Holmes, Vilhelm Moberg – En introduktion till hans författarskap, Stockholm, 2001, s. 41f. 
8 Vilket flera andra forskare diskuterar, t.ex. Eidevall 1976, s. 140; von Platen 1978, s. 299ff; Liljestrand 2009, s. 

52. 
9 Holmes 2001, s. 91, 98f. 
10 von Platen 1978, s. 28, 220, 293. 
11 von Platen 1978, s. 303. 
12 Liljestrand 2009, s. 56, 59. 
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homogen grupp, men jag skulle vilja utvidga klassbegreppet till att innefatta ojämlikhet 

mellan människor även inom samma grupp, baserad på tillgångar och egendom. 

Förutom ovanstående forskare finns även dramatikern och Moberg-kännaren Sigvard 

Mårtenssons bok Vilhelm Moberg
 
(1956)

13
 samt litteraturvetaren Gunnar Eidevalls bok 

Berättaren Vilhelm Moberg (1976).
 14

 Dessa har varit något mindre relevanta för min uppsats, 

men tas upp till viss del i analysen. Litteraturvetaren Anna Williams har skrivit om Mobergs 

så kallade trettiotalssviter i Tillträde till den nya tiden – Fem berättelser om när Sverige blev 

modernt (2002). Hon skriver bland annat om relationerna mellan de manliga och kvinnliga 

gestalterna i romanerna,
15

 varför jag funnit det relevant att till viss del anknyta till hennes 

forskning, även om hon inte berör just mina valda romaner. 

De flesta av dessa författare och forskare skriver om flera eller samtliga av Mobergs verk. 

Genom att begränsa mig till två romaner är min förhoppning att kunna göra en djupare analys 

och även analysera vissa bipersoner som tidigare ofta har hamnat i skymundan. 

 

Teori och metod 

Teorin består av femininitetsforskning och maskulinitetsforskning, vilka till viss del 

kompletteras med historisk forskning om maskulinitet och femininitet. Maskulinitet och 

femininitet kommer i den här uppsatsen behandlas som något konstruerat, eller med Judith 

Butlers ord: som performativt. Butler menar att det inte finns någon genusidentitet bakom 

uttrycken för genus, alltså det som anses vara manligt och kvinnligt beteende, utan att 

identiteten "är performativt skapad genom just de 'uttryck' som sägs vara dess effekter."
16

 

Fanny Ambjörnsson skriver också om performativitet och tar upp Butlers tankar om den 

"heterosexuella matrisen" som innebär att de enda positioner som är tillgängliga är de som 

man och kvinna. Dessa positioner ställs i motsats till varandra och förväntas begära, åtrå och 

ha sex med varandra.
17

 

För att framstå som en kvinna krävs alltså dels att jag har en kropp som kategoriseras som 

kvinnokropp. Dessutom måste jag uppträda (gå, stå och klä mig) enligt samhällets 

                                                 
13 Sigvard Mårtensson, Vilhelm Moberg, Stockholm, 1956. 
14 Gunnar Eidevall, Berättaren Vilhelm Moberg, Stockholm, 1976. 
15

 Williams, Anna, Tillträde till den nya tiden – Fem berättelser om när Sverige blev modernt, 

Stockholm/Stehag, 2002, se kap. "Staden T/R. Vilhelm Mobergs två trettiotalssviter". 
16 Judith Butler, Genustrubbel – feminism och identitetens subversion, Göteborg, 2011, s. 78, se även s. 212–221. 
17 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Stockholm, 2012, s. 112f. 
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förväntningar på en kvinna. Slutligen krävs att jag presterar rätt sorts begär, nämligen det 

heterosexuella. Endast då kommer jag att uppfattas som en »riktig» kvinna.
18

 

I och med att handlingarna konstruerar könet finns det ingen inneboende och ursprunglig 

maskulinitet, femininitet, homo- eller heterosexualitet, skriver Ambjörnsson.
19

 Dessa tankar är 

viktiga i min analys då jag tittar på hur Moberg konstruerat sina manliga och kvinnliga 

romanpersoner. 

Maskulinitetsforskning 

Sociologen R. W. Connell har skrivit boken Maskuliniteter (2008, först utgiven på engelska 

1995) och är kanske mest känd för att ha myntat begreppet "hegemonisk maskulinitet". 

Feministisk teori, skriver Connell, har uppfattningen att konventionell maskulinitet i grunden 

är sammankopplad med maktdimensionen. Insikten att maskulinitet och makt är 

sammankopplade är av fundamental vikt, menar Connell.
20

 

Vidare skriver Connell att det inte finns någon maskulin enhet som förekommer i alla 

samhällen och som det går att göra generaliseringar om. Han menar att maskulinitet och 

femininitet vilar på relationer som har mening i relation till varandra, både som social 

avgränsning och som kulturella motsatser. Sann maskulinitet, fortsätter Connell, förväntas 

nästan alltid utgå ifrån mäns kroppar. I det kroppsliga uppträdandet både realiseras och 

symboliseras de sociala genusrelationerna.
21

 

Maskulinitet, liksom femininitet, skriver Connell, är alltid motsägelsefull och splittrad. Det 

är viktigt att se relationerna mellan de olika maskuliniteterna, vilka kan bestå av allianser, 

dominans och underordning. När Connell talar om hegemonisk maskulinitet menar hon inte 

att denna är en låst karaktärstyp som alltid och överallt ser likadan ut.
22

 Hegemonins 

kännetecken är framgångsrikt hävdande av auktoritet, snarare än direkt våld. Den innehåller 

en "allmänt accepterad" strategi och har en social auktoritet som är svår att utmana öppet. 

Connell påpekar att få verkliga män lever upp till den normativa standarden. Trots detta drar 

majoriteten av män fördel av maskulinitetshegemonin eftersom de tillgodogör sig den 

patriarkala utdelningen. Vidare menar Connell att maskulinitet formas i relation till en 

                                                 
18 Ambjörnsson 2012, s. 113, kurs. i orig. 
19 Ambjörnsson 2012, s. 137. 
20 R. W. Connell, Maskuliniteter, Göteborg, 2008, översättning: Åsa Lindén, s. 78f. 
21 Connell 2008, s. 80, 83, 95. 
22 Connell 2008, 71, 111, 114. 



6 
 

övergripande maktstruktur (kvinnors underordnande i förhållande till män) och i relation till 

en allmän skillnadssymbolism (motsättningen mellan femininitet och maskulinitet).
23

 

Kulturhistorikern George Mosse skriver om den moderna maskulinitetens uppkomst från 

mitten av 1700-talet och framåt i The Image of Man – The Creation of Modern Masculinity 

(1998). En viktig del i konstruktionen av den moderna maskuliniteten, skriver Mosse, var att 

den definierade sig själv mot en mottyp, men också att den kontrasterade sig mot det som 

ansågs vara kvinnligt. En mottyp är maskulinitetens exakta motsats, skriver Mosse. Mottyper 

är män vars ursprung, religion eller språk avviker från resten av befolkningen, men också de 

som uppfattas som asociala på grund av att de avviker från de sociala normerna. Exempel på 

mottyper som Mosse diskuterar är judar, romer och homosexuella.
24

 

Manliga kvalitéer under perioden som Mosse behandlar var mod, stolthet och en känsla för 

rättvisa. Det fanns också en koppling mellan utseende och dygder/inre egenskaper. En mans 

förmåga att stålsätta sin kropp ansågs ha betydelse, inte bara för hälsa och hygien, eller för att 

tillägna sig styrka och motorik. Det skapade manlig skönhet och karaktär vilket i sin tur ledde 

till den maskulina stereotypen.
25

 Utan ordentlig moral kunde dock varken mod eller den 

vackra kroppen existera. Influenser från kristendomen gav dygder som vikten att kunna 

kontrollera sina passioner, måttlighet, samt sexuell och mental renhet. Viljestyrka och mod 

var viktigt, men även självbehärskning. Hjältemod, död och offer för ett högre syfte blev 

också manliga attribut.
26

 

Mosse har blivit kritiserad, påpekar historikern David Tjeder i sin avhandling The Power of 

Character – Middle-class Masculinities 1800–1900 (2003), främst på grund av att hans 

redogörelse för den maskulina stereotypen är alltför förenklad. Mosse kan heller inte se att det 

kan ha existerat flera manlighetsideal samtidigt. Tjeder använder själv mottypsbegreppet, men 

inte lika strikt som Mosse. Han använder också begreppet "karaktär" som uppstod kring år 

1800. Med "karaktär" åsyftades en mans inre natur. Det räckte inte längre med att uppföra sig 

väl eller kontrollera sitt humör; beteendet skulle integreras med personen. Tjeder skriver att 

karaktär ansågs vara en gömd potential inom varje man, men som bara kunde realiseras 

genom hårt arbete och genom att kontrollera sina passioner/lidelser. Paradoxalt nog ansågs 

karaktär både vara en mans sanna jag och samtidigt resultatet av hårt arbete. Vidare skriver 

Tjeder att de upprepade uppmaningarna till unga män att de måste uppnå karaktär var 

                                                 
23 Connell 2008, s. 115, 117, 188, 230. 
24 George L. Mosse, The Image of Man – The Creation of Modern Masculinity, New York, 1998, s. 6, 9, 56f. 
25 Mosse 1998, s. 9, 22, 25, 47. 
26 Mosse 1998, s. 48ff. 
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kopplade till mäns dominans. Det var karaktär, förmågan att motstå lidelserna, som 

legitimerade att vissa män skulle ha makt över andra män.
27

 

Liksom Mosse och Tjeder har antologin Män i Norden – Maskulinitet och modernitet 

1840–1940 (2006) varit användbar för den historiska synen på maskulinitet. Författarna 

analyserar manlighetskonstruktioner i Norden under den valda perioden. Syftet är att förstå de 

processer som har format de nordiska ländernas maskuliniteter vid övergången till det 

moderna. 

Claes Ekenstam skriver i antologin om begreppet "omanlighet" och argumenterar för att 

det finns överordnade och underordnade manligheter. Maskuliniteten kontrasteras till 

femininitet, men också till det som inte anses vara manligt hos andra män. Omanlighet kan 

liknas vid mottypsbegreppet då mottypen ofta ansågs vara just omanlig.
28

 Ekenstam 

poängterar att det fanns en viktig distinktion mellan kategorierna vuxna, gifta karlar och 

ynglingar. Hos unga män existerade en maskulinitet baserad på kroppsliga attribut som fysisk 

styrka och spektakulär klädsel. Bondesamhällets gifte man skulle å sin sida ha förmåga till 

ansvar, försörjning och sköta vardagens praktiska problem. Ynglingamanligheten byggde på 

avståndstagande från hushållet, medan den vuxna manligheten baserades på identifikation 

med detsamma. Ekenstam skriver också att rädslan att falla ner i omanlighet var en ständigt 

ackompanjerande skugga och dold drivkraft för mäns strävan att upprätthålla sin manliga 

identitet.
29

 

Det som gör antologin Män i Norden ovanlig inom maskulinitetsforskningen är att den 

innehåller ett kapitel om bönder, skrivet av Ann-Catrin Östman. Östman berättar att bonden 

ofta beskrevs i idealiserande ordalag under den tid som antologin behandlar. Trots stor 

idealisering fanns det även kritiska gestaltningar av allmogen. Under tidigt 1900-tal beskrevs 

bondebefolkningen ofta som levande och livskraftig. Ofta kunde beskrivningar av 

bondebefolkningen ha ett civilisationskritiskt budskap: bonden framstod som en äkta man, 

oförstörd av en skadlig civilisation.
30

 

Vidare skriver Östman att jordägande och fysisk styrka uppfyllde viktiga delar i ett 

manlighetsideal. Hushållsposition och jordägande skapade skillnader mellan män (dräng och 

husbonde) samt mellan män och kvinnor. Både maskulinitet och femininitet definierades i 

                                                 
27 David Tjeder, The Power of Character – Middle-class Masculinities 1800–1900, Stockholm, 2003, s. 22, 56, 

60, 62. 
28 Claes Ekenstam, "Män, maskulinitet och omaskulinitet i historien" i Män i Norden – Maskulinitet och 

modernitet 1840–1940, Lorentzen, Jørgen & Ekenstam, Claes (red.), Möklinta, 2006, s. 31, 33, 44. 
29 Ekenstam 2006, s. 36f, 47. 
30 Ann-Catrin Östman, "Bonden" i Män i Norden – Maskulinitet och modernitet 1840–1940, Lorentzen, Jørgen 

& Ekenstam, Claes (red.), Möklinta, 2006, s. 77, 81, 84, 86. 
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termer av arbete. Under det tidiga 1800-talet förväntades en god make stå för en klok 

förvaltning och god hushållning, och en duglig kvinna förväntades kunna utföra arbete på 

åkern. Även om fysisk styrka markerade manlighet påpekar Östman att den "duktiga" kvinnan 

inte framstod som okvinnlig. Synen på bonden präglas av en kombination av en given 

överordning och en jämlikhet, skriver Östman.
31

 

Jonas Liliequist skriver om sexualitet i antologin. Å ena sidan, skriver Liliequist, har 

sexualitetens försvagande kraft för manliga dåd ofta lyfts fram i nordisk tradition. Å andra 

sidan fanns det en fallocentrisk underström i synen på vad som anstod en man i relationen till 

en kvinna, som blev allt tydligare under 1700-talet. Vidare skriver Liliequist att liderlighet 

och okontrollerad lust traditionellt sett betraktats som kvinnliga svagheter, men från 1700-

talets senare del uppstår en tendens att istället framhålla den manliga lustens intensitet och 

styrka. Det börjar också talas om den sexuella lusten som en naturlig böjelse.
32

 

Antologin innehåller även ett kapitel om våld, skrivet av Knut Kolnar. Män som försöker 

upprätthålla sin maskulinitet och lösa konflikter om kön, sex och kärlek med våld finns 

överallt i fin-de-siècle-kulturen i Norden, skriver Kolnar. Självkontroll, stålsättning av 

manskroppen, mod och offervilja var centrala element både i antikens och 1800-talets 

maskulinitet. En stereotypisk idealbild var en man som sätter fosterlandet, staten och familjen 

före sig själv.
33

 

Kolnar talar om två olika sorters våld som han kallar för centripetalt och peripetalt. Det 

centripetala våldet är en typ av våld som bekräftar maskulinitet och som driver mannen in mot 

ett socialt centrum. Det peripetala våldet driver ut mannen i samhällets periferi; det är 

illegitimt våld, våld i fel kontext, våld som innebär brist på självbehärskning och som knyts 

till omanlighet. Vidare skriver Kolnar att våld är ett centralt element i upprätthållandet av 

manlighetskapitalet. Å ena sidan förväntas mannen behärska en våldsrepertoar för att framstå 

som en riktig man. Å andra sidan förväntas han utveckla färdigheter för att kunna behärska 

den ekonomiska sfären, arbetslivet, familjelivet. Kolnar skriver också att våldet ofta är ett sätt 

för individen att återupprätta och stabilisera ett jag som blivit kränkt. Våldets kreativa 

funktion är att det försöker utjämna kränkningarna och stabilisera maskuliniteten. Ofta leder 

dock våldet till kontradiktioner och splittringar i maskuliniteten, skriver Kolnar.
34

 

                                                 
31 Östman 2006, s. 87, 90, 97f, 102, 104. 
32 Jonas Liliequist, "Sexualiteten" i Män i Norden – Maskulinitet och modernitet 1840–1940, Lorentzen, Jørgen 

& Ekenstam, Claes (red.), Möklinta, 2006, s. 175f, 190. 
33

 Knut Kolnar, "Volden" i Män i Norden – Maskulinitet och modernitet 1840–1940, Lorentzen, Jørgen & 

Ekenstam, Claes (red.), Möklinta, 2006, s. 210ff, 216. 
34 Kolnar 2006, s. 211, 217, 220, 222f. 
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I min uppsats kommer jag att tala om "maskuliniteter" som att varje manlig romanperson 

står för en egen version av maskulinitet. Det som anses vara "manligt" är ofta positiva 

egenskaper som fysisk styrka, viljestyrka och sexuell potens. De som inte når upp till dessa 

ideal anses vara "omanliga". Men det finns också män som går längre än idealen, som så att 

säga "tippar över kanten" och blir våldsamma, dricker sig berusade och är otrogna eller 

våldtar. De flesta forskare vill kalla även dessa män för omanliga, men jag vill snarare 

benämna dem som "övermanliga" då de går för långt i sin maskulinitet och inte kan 

kontrollera sina känslor eller sitt humör. I min analys kommer jag alltså att tala om sådant 

som är manligt, omanligt och övermanligt. Det som är manligt har också en tydlig auktoritär 

aspekt. 

Femininitetsforskning 

Liksom vad gäller "maskulinitet" finns det ingen entydig betydelse av "femininitet". Precis 

som i föregående avsnitt ska jag därför gå igenom flera forskares syn på femininitet, för att i 

slutändan definiera vad jag menar med begreppet samt hur jag ska använda mig av det i 

analysen. 

Genusvetaren Ulrika Dahl skriver att medan maskulinitetsstudier tar allt större plats inom 

genusvetenskapen lyser femininitetsstudier fortfarande med sin frånvaro. Det finns ingen 

vetenskaplig kropp som vi kallar femininitetsstudier, skriver Dahl, och ingen 

institutionaliserad teoriapparat. Överhuvudtaget råder det ingen konsensus över vad ordet 

"kvinnlighet" eller "femininitet" betyder.
 
Dahl föreslår att femininitet ska ses som ett slags 

ytspänning.
35

 Hon skriver: 

Å ena sidan ses femininitet som inåtvänd, ett uttryck för eller i relation till något mer 

bestående och inre; kvinnan, kvinnligheten, kroppen. Å andra sidan är femininitet en ytlig 

yta, förgänglig och känslig för avtryck och intryck i form av patriarkala fantasier, 

feministiska förändringspolitiska ambitioner, konsumtionstrender och kollektiva 

påtryckningar.
36

 

Susan Brownmiller, feministisk journalist och författare, skriver både personligt och sakligt 

om femininitetens olika aspekter i Kvinnligt – Myten och verkligheten (1986). Hennes 

perspektiv är främst nutid, men hon tar även upp hur uppfattningen om femininitet förändrats 

genom historien. Kvinnoidealet, skriver Brownmiller, har i varje tidsålder vanligtvis bara en 

                                                 
35 Ulrika Dahl, "Ytspänningar – Feminismer, femininiteter, femmefigurationer" ur Tidskrift för genusvetenskap, 

2011:1, s. 8. 
36 Ulrika Dahl 2011, s. 8. 
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form och den perfekta formen kan växla med ljusets hastighet. Att inte vara tillräckligt 

kvinnlig uppfattas som att man misslyckats med att uppnå sin sexuella identitet, menar 

Brownmiller.
37

 

Brownmiller skriver att nästan alla civilisationer har velat föreskriva kvinnokroppen en 

gemensam form, en kvinnoestetik som innebär en försvagning genom att omplacera, 

accentuera eller drastiskt reducera någon del av den kvinnliga anatomin eller någon naturlig 

kroppslig utformning. Exempel på detta är lotusfötter och korsetten.
 
Funktionella kläder har 

varit ett manligt privilegium. Vidare skriver Brownmiller att brist på ambition, eller en 

uppoffrande villighet att åsidosätta personlig ambition, är ett ärbart bevis på den givande 

kvinnonaturen. En kvinna förväntas sätta familjens och andras behov före sina egna.
38

 

Genusvetaren Samantha Holland skriver om alternativa femininiteter i Alternative 

Femininities – Body, Age and Identity (2004). För att tala om alternativa femininiteter måste 

hon dock först diskutera vad normen för femininitet är. Svårigheterna i att definiera 

"femininitet", skriver Holland, ligger i det faktum att begreppet refererar till en uppsättning 

genusifierade beteenden och praktiker, men att det också är flytande och icke-bestämt, och att 

det kan betyda lika många olika saker som det finns kvinnor.
39

 

Femininitet, skriver Holland, har betraktats bland annat som en normativ ordning (en 

uppsättning psykologiska egenskaper), som ett performance och som en interaktionsprocess. 

Genom att se femininitet som diskurs menar Holland att det blir möjligt att se mer tydligt hur 

femininitet konstrueras. Att beskrivas som en typiskt feminin kvinna medför antaganden om 

sårbarhet, fysisk styrka och sexuell tillgänglighet. Holland menar att femininitet är inlärt 

beteende som återskapas varje dag i en kvinnas liv genom hennes interaktion med män och 

andra kvinnor. Holland påpekar också att det inte finns någon "sann" femininitet och att man 

alltid borde tala om femininiteter i plural.
40

 

Historikern Yvonne Hirdman har skrivit om den stereotypiska Mannen och Kvinnan i 

boken Genus – Om det stabilas föränderliga former (2010). Vad gäller kvinnan fokuserar 

Hirdman främst på synen på kvinnan som en sämre variant av mannen och på kvinnan som 

mannens motsats. Dessa två synsätt ställer Hirdman upp i formlerna A – a respektive A – B, 

där mannen alltid är A. Hirdman menar att a (kvinnan som en sämre variant av mannen) 

formas i jämförelsen med A, som a ständigt vägs och mäts i relation till. Enligt den här synen 

                                                 
37 Susan Brownmiller, Femininitet – Myten och verkligheten, Stockholm, 1986 [1984], översättning: Margareta 

Hartelius, s. 12, 22. 
38 Brownmiller 1986, s. 32, 93, 249f. 
39 Samantha Holland, Alternative Femininities – Body, Age and Identity, Berg, Oxford/New York, 2004, s. 8. 
40 Holland 2004, s. 8f, 35f. 
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är kvinnor som barn i förhållande till män. Männen ses också som innehavare av förstånd, 

kontroll och en själ, medan kvinnan ses som kropp och kött.
41

 

Motsatstänkandet vad gäller könens relation till varandra har formeln A – B, menar 

Hirdman, och hon kallar denna för den normativa formeln. I det tidiga 1800-talet innebar 

denna formel att kvinnan skulle vara ljuv, god, tyst, blyg, ömsint, religiös, asexuell, pryd och 

ömtålig. Hennes fokus i livet ska vara att föda barn, skriver Hirdman. Trots variationerna 

mellan a och B finns likheten att de båda anses ha en brist på förstånd, själ och intelligens, 

och att detta orsakas av den annorlunda, "andra" kroppen. En "riktig kvinna", skriver 

Hirdman, anses den vara som är gift och är en moder.
42

 

I antologin Det evigt kvinnliga – En historia om förändring (2001) skriver historikern Ulla 

Wikander om konstruktionen av femininitet kring sekelskiftet 1900. Det som är kvinnligt och 

manligt, skriver Wikander, har ständigt blivit normerat och skapat i mellanmänskliga 

relationer. Under 1800-talet fördjupades de samhälleligt skapade klyftorna mellan kvinnor 

och män. Det fanns en idealisering av kvinnan, då hon ansågs vara moraliskt överlägsen 

mannen. Dock motiverades en fortsatt ekonomisk och politisk underordning av kvinnan med 

att hon var annorlunda än mannen; hans värdefulla komplement. Maskuliniteten, eller 

viriliteten, kännetecknades av skapande, styrka, framsteg och logik, medan femininiteten 

ansågs vara passiv, självuppgivande, svag och irrationell, skriver Wikander.
43

 

Gemensamt för forskarna jag tagit upp här är att femininitet alltid tycks stå för något 

negativt, för tillgjordhet och pålagda normer, definierade av män (och upprätthållna även av 

kvinnor). Medan femininitet alltid tycks stå för något negativt, något förminskande och 

förtryckande, är de manliga idealen mer positiva och tydligt kopplade till maktinnehav. 

Femininitet är något som håller kvinnor fångna i en föreställning om hur de ska vara och hur 

de ska se ut. I min uppsats talar jag om "femininiteter" i den mening att varje kvinna står för 

en unik version av femininitet, men som är komplex och inte fixerad. Jag fokuserar på hur 

romanpersonens yttre och inre beskrivs i förhållande till hennes kön. Jag kommer också att 

tala om "kvinnligt" som det som är eftersträvansvärt, det som värderas högt av andra (framför 

allt manliga) romanpersoner. 

                                                 
41 Yvonne Hirdman, Genus – Om det stabilas föränderliga former, Malmö, 2010, s. 28f, 32, 35. 
42 Hirdman 2010, s. 35, 37, 44f, 125. 
43 Ulla Wikander, "Sekelskiftet 1900 – Konstruktion av nygammal femininitet" i Det evigt kvinnliga – En 

historia om förändring, Ulla Wikander & Ulla Manns (red.), Lund, 2001, s. 12ff. 
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Metod 

Metoden består av närläsning med fokus på ett antal av romanernas gestalter. I Raskens 

fokuserar jag på gestalterna Rasken och Ida, deras son Axel, soldaten Klang, bonddottern 

Anna, bonden Oskar, samt Oskars dotter Ingrid. Andra bipersoner förekommer i mindre skala. 

I Mans kvinna fokuserar jag på gestalterna Håkan, pigan Elin, bonden Påvel, Märit, samt 

Håkans farbror Herman. Även här förekommer en biperson i mindre skala. Mitt mål har varit 

att ha med så många av gestalterna som möjligt, dock har jag i Mans kvinna valt bort en 

biperson helt, nämligen bonden Frans-Gottfrid. Han förekommer i en bihistoria som förstärker 

temat om bundenhet till egendom, men jag valde bort honom eftersom jag inte ansåg att han 

gav särskilt mycket till just maskulinitetsanalysen. 

 

Analys 

Analysen är uppdelad i tre delar. Först behandlar jag de två romanerna var för sig med fokus 

på gestalterna och relationerna mellan dem. Jag fokuserar på hur romangestalterna beskrivs, 

både till det yttre och till inre egenskaper och personlighet, samt viktiga händelser. Därefter 

går jag in på gestalternas relationer med varandra, vilket ger en djupare bild av 

maskuliniteterna och femininiteterna. Här kommer det att dyka upp sådant som rör 

maktrelationer, egendom och våld. I de två första delarna av analysen fokuserar jag främst på 

hur maskuliniteterna och femininiteterna framställs och hur de värderas. Raskens tar större 

plats i analysen än Mans kvinna. Anledningen till detta är att Raskens är längre till sidantalet 

än Mans kvinna (378 sidor mot 252), Raskens innehåller fler bipersoner, utspelas under en 

längre tidsperiod och innehåller betydligt fler händelser. 

I den tredje delen jämför jag de båda romanerna med varandra. Här tar jag upp likheter och 

skillnader mellan de manliga och kvinnliga gestalterna, samt deras relationer. Dessutom har 

jag plockat ut några teman, som är kopplade till maskuliniteterna och femininiteterna i 

romanerna, för att belysa dessa närmare. Här kommer jag även att koppla tydligare till teorin 

för att titta på maskuliniteterna och femininiteterna i ett större perspektiv. 
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Raskens 

Maskuliniteter 

Soldat Rask 

Redan i romanens inledning beskrivs Rasken som stor, lång och stark. Han är mycket 

eftertraktad som dräng och hans stora och ståtliga gestalt får honom utvald till att efterträda 

knekten i roten. Under rekryteringsmötet får han visa sina fysiska krafter då kapten 

Jägerschiöld vill att han ska brotta ner en annan man, vilket Rasken också gör – och bryter 

dennes lårben! Detta är dock inte till någon sorg för Rasken; kaptenen blir snarare imponerad. 

Rasken har en mycket hög arbetsmoral. Torpet han tillträder är nära nog förfallet, men i 

slutet av romanen är det bland de bästa i trakten. Redan innan han gifter sig hinner Rasken 

uträtta mycket på torpet, trots att han arbetar där helt själv. Han är både träkunnig och händig. 

Som torpare är Rasken mycket framgångsrik. 

Dock har Rasken några sämre sidor också; framför allt dricker han brännvin. Han är alltid 

nykter i tjänst, men så fort han dricker alkohol leder det till något negativt, främst för att hans 

omdöme försämras. I början av romanen hamnar han, i alkoholens rus, i slagsmål om Anna 

med kyrkvärdens son Edvard. Rasken vinner och får spendera natten med Anna, men sover 

sedan för länge nästa morgon och missar den likskjuts han lovat utföra. Detta leder i sin tur 

till att han får en ordentlig utskällning av husbonden, vilket drar fram en annan negativ 

egenskap hos Rasken, nämligen våldsamheten. Då Rasken snäser tillbaka mot husbonden ger 

denne honom ett knytnävsslag i ansiktet. Rasken kan inte behärska sig utan slår husbonden 

med all sin kraft. Därefter rymmer han från gården, eftersom han är rädd att han dödat 

husbonden och att han ska bli arresterad av länsmannen. 

Holmgren menar att Rasken, som är föräldra- och egendomslös när han rymt, är ett "ämne" 

till man.
44

 Jag ser det som att han sjunker ända ner till botten – ingen tjänst, ingen egendom, 

blåslagen och hungrig – för att sedan stiga igen i rollen som knekt. Redan nu har Rasken visat 

en del av sin maskulinitet. Hans fysiska egenskaper gör honom manlig, men han har också 

övermanliga drag i och med att han super och slåss. Kombinationen av allt detta gör att han 

vinner slagsmålet mot kyrkvärdens Edvard, som rent statusmässigt står över honom i sin 

position som prästson. Edvards fall blir desto hårdare och Raskens vinst desto större på grund 

av statusskillnaden dem emellan. Våldet Rasken brukar kan, med Kolnars begrepp, kallas 

centripetalt eftersom det gör honom mer manlig och accepterad bland de som bevittnar det, 

                                                 
44 Holmgren 2005, s. 89. 
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bland andra kapten Jägerschiöld och Anna. Våldet mot husbonden måste dock ses som 

peripetalt då det driver Rasken från gården. Att Rasken slår sin husbonde är ett övermanligt 

beteende, men som ändå kan sägas leda till omanlighet eftersom han gör sig själv arbets- och 

bostadslös. 

Då Rasken blir städslad som soldat får han rådet av kapten Jägerschiöld att hålla sig väl 

med rotebönderna. Som indelt soldat är Rasken nämligen beroende av dessa män. Inte bara 

ska de ta hand om hans torp då han är borta på regementsmöten och betala ut lön till honom, 

de äger dessutom torpet där Rasken bor och marken som han brukar. 

Raskens relation till rotebönderna börjar inte särskilt bra, men förbättras under romanens 

gång. Rasken roas inte av att gå från gård till gård (för att samla in lönen) eftersom han känner 

sig som en tiggare. Första gången han går till bonden Elias gård för att få sin lön försöker 

denne erbjuda honom sämre säd än han har rätt till. Elias hyser nämligen agg mot Rasken 

eftersom denne blev soldat istället för Elias son. 

En kväll då Rasken kommer till Elias gård för att tala med pigan Ida stöter han istället på 

Elias tre söner. Rasken inser att han är igenkänd och vill då inte springa därifrån, för "[i]ngen 

skulle då kunna säga, att han sprang för Elias Olssons pojkar, voro de så alla tre." (s. 102) 

Slagsmål uppstår, och Rasken är ensam mot dessa tre män som dessutom har tillhyggen. 

"Men aldrig skulle han ge sig godvilligt, aldrig skulle han be dem om förskoning, nej, aldrig, 

om de så ville slå honom alldeles fördärvad . . ." (s. 103) Räddningen blir Ida, som både 

lyckas övertala Elias söner att sluta upp med misshandeln, och övertala Rasken att gå hem. 

Rasken menar sedan att han grämer sig mer över förlusten än för såren, men som tur är var 

han "av sådant virke, att han snart hämtade sig" (s. 105). Även här blir våldet något som 

framhäver och förstärker Raskens maskulinitet. De tre motståndarna framstår snarast som 

fega och omanliga, då de är tre beväpnade mot en obeväpnad. 

Även om Raskens relation till Elias, och senare till dennes son Oskar, förblir dålig 

förbättras relationen till de övriga rotebönderna. De imponeras av vad Rasken åstadkommer 

på torpet och blir mer vänligt sinnade. Rasken vill heller inte be dem om för mycket eller 

besvära dem i onödan, utan vill klara sig mest själv. Då torpet ska synas och Rasken ber om 

förbättringar gaddar de dock ihop sig mot honom, främst eftersom att de måste bekosta 

förbättringarna. 

Rasken är beroende av sin knekttjänst för att få bo i torpet. På detta vis har rotebönderna 

makt över Rasken. Det är tydligt att Rasken grämer sig över att vara beroende av 

rotebönderna, framför allt medan dessa är negativt inställda mot honom. Raskens mål i slutet 
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av romanen är att köpa torpet från rotebönderna vilket visar hur viktigt det är för honom att 

vara självägande.  

När Rasken är på väg hem en vinternatt möter han Klangen (hans gamla knektkamrat som 

nu är hemlös) som bjuder honom på en sup. Klangen har så trasiga skor att Rasken erbjuder 

honom sina egna stövlar. Rasken menar att han kan gå i Klangens skor hem, och sedan har 

han ytterligare ett par stövlar hemma som han kan använda. Tyvärr visar sig skorna vara 

sämre än Rasken trott: den ena skon går helt sönder och han får gå i bara strumplästen. Han 

tänker att han kan spendera natten hos Anna, som bor på vägen hem och som han har varit 

otrogen med de senaste åren. Hon vägrar dock öppna eftersom hon har en annan man hos sig. 

När Rasken till slut kommer hem säger han ingenting om foten till Ida. Hon får inte reda på 

det förrän nästa dag då Rasken inte kan hålla det hemligt längre. Vid det laget är foten redan 

förfrusen och Rasken drabbas av kallbrand. Fältskäraren kallas dit och menar att foten och en 

del av benet måste amputeras, men Rasken vägrar. Till slut dör han. 

Holmgren menar att "[k]vinnan blir mannens öde" eftersom Anna inte släpper in Rasken i 

värmen.
45

 Holmes å sin sida menar att Rasken, med stövlarna, betalar igen den gamla skulden 

till Klangen, som tog över likskjutsen i början av romanen då Rasken försov sig.
46

 Jag menar 

att det är flera orsaker som leder till Raskens död. För det första funderar han redan innan han 

kommit fram till Annas stuga på att knacka på hemma hos någon och be om hjälp, men han 

skäms alldeles för mycket: dels har han bara en sko, dels luktar han brännvin. Anna hade 

kunnat släppa in honom men detta kan ses som en symbolisk bestraffning för Raskens otrohet, 

vilket von Platen hävdar.
47

 Vidare menar jag att Rasken har ytterligare en chans att rädda sig. 

Han skulle kunna väcka Ida på en gång då han kommer hem och be henne hjälpa honom. Att 

Rasken skäms inför Ida blir ytterligare ett steg mot hans död. Sin sista chans att rädda sig har 

Rasken i och med fältskäraren som vill amputera benet. Men det skulle innebära att Rasken 

får avsked från tjänsten och att de förlorar torpet som han arbetat så många år på. Han vill 

själv vara den som får glädje av allt arbete han lagt ner. Det är en blandning av stolthet och 

skam som leder till Raskens undergång. Det kan också hävdas att det är en god gärning som 

leder till hans död, eftersom det är gåvan till Klangen som startar hela händelseförloppet. Som 

von Platen skriver kan händelsen ses som att den innebär både uppoffring och straff på samma 

gång.
48

 

                                                 
45 Holmgren 2005, s. 102. 
46 Holmes 2001, s. 52. 
47 von Platen 1978, s. 303. 
48 von Platen 1978, s. 225. 
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Dock sker något före stövelbytet, nämligen supandet. Brännvinet leder i princip alltid till 

försämrat omdöme och negativa handlingar för Rasken. Att byta skodon med Klangen visade 

sig vara ett mycket dåligt beslut, taget under brännvinets inflytande. 

Stoltheten och supandet, två övermanliga drag, leder till Raskens död. Han vill förhindra 

att han blir arbetslös, hemlös och invalid – det vill säga omanlig. Det övermanliga beteendet 

leder dock till hans död och han förlorar allt. Apropå att Rasken hellre uthärdar smärtan än 

säger något till Ida skriver Mosse att viljestyrka ofta är likställt med mod, och att mod bland 

annat kan innebära förmågan att uthärda smärta. Att tåla smärta utan att klaga blir ett bevis på 

maskulinitet och visar en stark karaktär.
49

 På ett märkligt sätt bevisar Rasken sin 

(över)manlighet genom att vägra låta amputera benet och inbilla sig att han ska uthärda 

smärtan istället. Även då Rasken slåss mot Elias söner är det viktigare för honom att stå på sig 

än att rädda sig. Att tåla smärtan blir ett bevis på hans maskulinitet, men det är samtidigt ett 

övermanligt drag som leder till olycka och död. 

Rasken är hämndlysten, påpekar von Platen,
50

 och detta framkommer längre fram i 

analysen. Trots sina tillkortakommanden är Rasken en bra soldat och en bra torpare, menar 

Holmes.
51

 Jag menar att Rasken triumferar som soldat och som torpare. Hans viljekraft och 

fysiska styrka leder honom till framgång och visar även att han är manlig, då han överträffar 

andra män på dessa områden. Dock misslyckas han totalt som äkta make, som vi ska se 

nedan, främst på grund av sin övermanlighet. 

Klangen och andra knektar 

Klangen beskrivs i början som mer fetlagd än Rasken, men annars är det tunt med 

beskrivningar om hans utseende. Klangens stora problem i livet är brännvinet. Redan i 

romanens början "tryckte [han] kaggen till bröstet som om den varit ett dibarn" (s. 11). Medan 

Rasken har skött sig och varit nykter under kommenderingen har Klangen supit och suttit i 

arrest. Senare får han sitta i arrest igen eftersom han, på grund av att hans vanliga byxor gått 

sönder, nyttjat kronans byxor i arbetet på torpet och slitit sönder dem. Han super upp sina 

pengar och sköter inte om sitt torp. 

För hemgiftens skull gifter sig Klangen med Anna, trots att hon är gravid med en annan 

mans barn. Paret har ofta ont om mat och Klangen är våldsam mot Anna. Hon lämnar honom 

till slut och han hinner gifta sig ytterligare två gånger, båda gångerna med olycklig utgång. 

Vid romanens slut har Klangen fått avsked från sin knekttjänst och är hemlös. 

                                                 
49 Mosse 1998, s. 100f. 
50 von Platen 1978, s. 224. 
51 Holmes 2001, s. 43. 
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Holmgren ser Klangen som ett parallellöde till Rasken. Han menar att det går illa för 

Klangen eftersom denne inte har någon "mor" (Holmgren menar att Ida är som en mor för 

Rasken) som uppfostrar honom.
52

 Holmgren tycks mena att Anna (och senare Klangens andra 

hustrur) haft ett dåligt inflytande på honom, eller att de i alla fall inte påverkat honom i en 

positiv riktning. Jag skulle snarare uttrycka det så att det är brännvinet som blir Klangens öde. 

Brännvinet leder till sämre omdöme, till försummelse av torpet, till våldsamheter, till 

försummelse av tjänsten. Klangen bryr sig mer om brännvinet än om någonting annat. Liksom 

för Rasken är det de övermanliga dragen som leder Klangen in i olycka. Det övermanliga 

beteendet leder dock till omanlighet, då brist på arbetsförmåga, ambition och vilja är omanliga 

drag. 

Redan innan de blivit soldater menar Klangen att det är bättre att vara knekt än dräng. 

Senare i romanen tänker Elias att en knekt "satt ett par pinnhål högre än drängar och 

backstugusittare, för han hade en egen hemvist och lite jord till den, och en viss trygghet var 

förenad med hans ställning som en kronans karl." (s. 75) Den som har ett eget hem och jord 

att bruka har högre status än den som inte har det. 

Kapten Jägerschiöld är kort och tjock, och han super. Endast långa och ståtliga karlar vill 

han dock ha till Konga kompani. Elias son August blir kasserad eftersom han ansett sig 

behöva ett helt stop brännvin som färddryck. Ett halvt hade gått bra, enligt Jägerschiöld, men 

inte ett helt! Då Rasken och Klangen blivit städslade som knektar förväntas de hålla i en 

spendering (kalas). De håller i spenderingen tillsammans, men Rasken får ändå ta från 

pengarna som han egentligen lagt undan för att kunna köpa en ko för att kunna betala kalaset, 

vilket visar vilken stark förväntan och krav spenderingen innebär. De två knektarna får hjälp 

med förberedelserna till kalaset av soldatänkan Rapp-Hanna då de tydligen anser att de 

behöver en kvinnas hjälp till förberedelserna. Kalaset får dock ett tragiskt slut då Käck, en av 

soldaterna, i tron om att en av de andra soldaterna är den egentliga fadern till ett av hans barn, 

avfyrar ett skott med Raskens gevär. Skottet träffar Ferm, som inte alls hade någon del i 

konflikten, och han dör. Detta sätter punkt för spenderingstraditionen. Dock fortsätter det att 

vara vanligt med superi bland knektarna, varför det är förståeligt att Rasken sticker ut då han 

håller sig nykter. 

Det tycks vara tradition bland knektarna att de dricker, är våldsamma och håller sig med 

"dåliga fruntimmer", men den som inte gör det belönas också för det. Rasken har dessutom 

mycket stor respekt för sina överordnade inom militären. Då torpet ska synas och Rasken vill 

                                                 
52 Holmgren 2005, s. 102. 
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be om förbättringar kommer kaptenen och en sergeant till torpet. Ida bjuder dem på kaffe, 

men Rasken vill inte slå sig ner med dem eftersom han "visste nog sin plats hemma med, när 

det var förmän i stugan" (s. 182). 

Rasken tycks också hålla sig utanför dispyter med de andra knektarna. Av korpral Hell 

erbjuds han att klå upp en av de andra knektarna för pengar, men han avböjer. Istället blir Hell 

lurad till att supa av ett par andra knektar, han glömmer sin mössa på krogen och dyker upp 

berusad inför kaptenen. Detta leder till att Hell blir degraderad och Rasken blir korpral i hans 

ställe. Då Rasken blivit korpral heter det att både han och Ida nått en högre ställning. 

Bland knektarna finns en tydlig norm att dricka brännvin och hålla sig med "dåliga 

fruntimmer". Det är dock dubbeltydigt eftersom den som avviker från denna norm, som 

Rasken gör, snarare belönas än bestraffas. Genom att avvika från knektarnas gängse beteende, 

det övermanliga beteendet, får Rasken ett högre anseende bland sina överordnade, vilket leder 

honom till befordran. 

Oskar rotemästaren 

Oskar är son till rotemästaren Elias. Han beskrivs som kortväxt, men i övrigt är det Oskars 

inre egenskaper och känslor som är i fokus i romanen. Upprepade gånger beskrivs han som 

långsint och svårmodig. Han är bitter eftersom det dröjer så länge innan han får ärva gården 

efter sin far, och svartsjuk eftersom Ida gifter sig med Rasken istället för med honom. Istället 

för att acceptera situationen skyller han sin egen olycka på Ida och njuter av att försöka göra 

livet svårt för soldatfamiljen så ofta han kan. Han önskar till och med att det ska gå dem illa 

så att de ska behöva komma till honom och be om hjälp. 

Till slut gifter sig Oskar med en annan kvinna, men enbart för hemgiftens skull. Hon blir 

dock deprimerad och senare vansinnig och måste bo på ett hospital. Innan det går så långt 

hinner hon föda en dotter, Ingrid, som blir Oskars enda lycka i livet. När Raskens son Axel 

gör Ingrid med barn mördar Oskar Axel, vilket jag skriver mer om nedan. Oskars bana tycks 

genom hela boken endast gå i en nedåtgående spiral. 

Oskar är det intressantaste bland bifigurerna, tycker von Platen, och beskriver honom som 

"rivalen" och "fienden".
53

 Holmes menar att den stora sympati som Moberg visar för sina 

romanfigurer syns särskilt tydligt i hans behandling av Oskar, som blir både offer och 

missdådare.
54

 Jag anser att det är svårt att sympatisera med Oskar, som hela tiden drivs av sin 

svartsjuka och sitt hämndbegär, och som aldrig kan förlikas med Rasken och Ida eller med sitt 

                                                 
53 von Platen 1978, s. 223. 
54 Holmes 2001, s. 50. 
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öde. Han är knappast ett offer, möjligen endast i förhållande till sin far som lurar Oskar att 

han ska få ärva gården tidigare. Oskar framstår inte som något ideal, snarare som en man som 

går under på grund av sitt svåra tungsinne. Han har en hög social status i och med att han är 

bonde på rotens största gård, men med sin bitterhet och svartsjuka framstår han snarare som 

omanlig. 

Rasken och Oskar förblir ovänner genom hela romanen, främst på grund av Oskars 

avundsjuka och långsinthet, men även på grund av Raskens hämndbegär. Vid ett tillfälle 

erbjuder Oskar Rasken julkost i form av en skank av ett får som är torr, mager och avgnagd. 

"De skulle nog ha tagit ihop, om inte pigan varit med, men nu gick Rasken hem i vrede och 

tänkte, att undangömt inte skulle glömmas. Oskar skulle få något igen för fårskanken." (s. 

157f) Vid ett senare tillfälle upptäcker Oskar att Rasken håller på att såga hål i soldattorpets 

ena vägg för att sätta in ett nytt fönster, trots att han har förbjudit det. De börjar kivas och 

Rasken går in i stugan för att hämta sitt gevär. Oskar å sin sida tar Raskens yxa och ställer sig 

beredd utanför dörren. När väl Rasken fått tag på geväret har slumpen ställt till det så att 

Oskars häst börjat skena och han har sprungit efter den. 

Relationen mellan Oskar och Rasken kantas av våld och avundsjuka. Oskars maskulinitet 

har fått sig en törn i och med att han "förlorat" Ida till Rasken. Det är också tydligt att en 

förolämpning inte kan lämnas utan hot eller hämnd – den manliga stoltheten kräver det. 

Hämndbegär är brist på självkontroll och måttlighet, vilket är övermanliga kvalitéer. Oskar 

bär alltså både på omanliga och övermanliga drag. Jordägandet är det främsta manliga draget 

han har, som dessutom ger honom en viss auktoritet. 

Axel ynglingen 

Rasken och Idas son Axel beskrivs som begåvad, men han är även besvärlig och lynnig. I 

skolan vill han inte slåss med de jämnåriga, vilket förväntas, utan hellre umgås med flickorna. 

Detta leder till att han kallas för "'flickpojken', och det var det värsta öknamn, som kunde 

tänkas." (s. 265) Senare beskrivs Axel som smal, gänglig och blek. 

Axels fysik och beteende är inte det förväntade för pojkar. Eftersom han inte når upp det 

manliga idealet fysisk styrka och eftersom han helst umgås med flickorna framstår han som 

omanlig. Axels maskulinitet förändras dock då han gör Oskars dotter Ingrid med barn. 

Därmed visar han en sexuell potens, vilket gör honom manlig. 

Liliequist skriver att maskuliniteten "heterosexualiserades" under 1700-talet genom att män 

distanserade sig från allt som kunde tolkas som feminint. Både manligheten och omanligheten 

gavs en sexuell innebörd. Sexualiteten blev då viktigare och därmed sårbarare för 
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maskuliniteten.
55

 Då Axel avviker så pass mycket från den manliga normen tycks han röra sig 

mot ett homosexuellt, eller queert, håll. Genom att låta honom göra Ingrid med barn för 

Moberg tillbaka honom på heterosexualitetens spår. 

Då det uppdagas att Axel gjort Ingrid gravid blir Rasken rasande och det är självklart för 

honom att misshandla Axel så fort han får tag på honom. "Axel var ju så vek och medgörlig 

till sinnelaget, men när fadern hotade med stryk, fattade det eld i honom" (s. 308) och han 

hotar att slå igen. Detta gör dock bara Rasken mer arg och han slår sonen med ett vedträ. Efter 

misshandeln reser sig Axel upp och lämnar stugan med beskedet att han aldrig tänker 

återvända. Rasken ångrar sig på en gång och tänker att han känner igen sig själv i Axel. Han 

får dock aldrig någon chans att gottgöra sina handlingar, för nästa gång han ser Axel ligger 

denne död hemma hos Oskar. Oskar menar att han skulle kastrera Axel så att "han inte skulle 

kunna göra nån mer flecka olöckli så som han gjorde min" (s. 324), men då Axel skrek slog 

Oskar honom så hårt att han råkade döda honom. Oskar menar att det hela är rättvist, han 

säger till Rasken: "Du tog ifrån mej kvennan, som ja ville gifta mej mä – din pojk tog ifrån 

mej min flicka, dä enda ja hade! Så dä skedde dej ingen orätt, när ja tog din pojk!" (s. 324) 

Istället för att ta ut sin hämnd på Rasken är det till slut Axel som får ta emot Oskars hela 

vrede. Mosse skriver att även om fysisk styrka ansågs som manligt så var det också förknippat 

med fara om det inte sammanflöt med självbehärskning och måttlighet, något som både 

Rasken och Oskar saknar. Vidare skriver Mosse att det var de så kallade omanliga männen 

som provocerade fram den djupaste oron hos de som tillhörde det normativa samhället, och 

som tycktes ha korsat genusbarriären.
56

 Axel kanske inte alls straffas för att han gjort Ingrid 

med barn, detta är ju snarare ett bevis på hans manlighet. Det är istället omanligheten som 

måste bankas ur honom. Det är talande att Axel inte slår tillbaka, varken då Rasken slår 

honom eller då Oskar hotar med kastrering. Han hotar att slå tillbaka mot Rasken, men klarar 

inte av att göra det. Istället gör han det han kan göra: lämna hemmet och därigenom förhindra 

att misshandlas igen. Raskens våld mot Axel skulle kunna beskrivas som centripetalt eftersom 

det stärker Raskens auktoritet gentemot Axel. Men våldet blir så överdrivet att det snarare går 

över till att vara peripetalt. Rasken brister i självbehärskning och driver sin son ifrån hemmet. 

Kolnar skriver att det sällan är så enkelt att kategorisera våldet som antingen centripetalt eller 

peripetalt. På individnivå blir ofta våldet en källa till konflikt och splittring i det manliga 

jaget. Det både ger och tar maskulinitet, skriver Kolnar.
57

 Vad gäller Oskar är våldet han 

                                                 
55 Liliequist 2006, s. 170. 
56 Mosse 1998, s. 66. 
57 Kolnar 2006, s. 223. 
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brukar på Axel centripetalt i den mening att han ska straffa Axel, men peripetalt då det går 

alldeles för långt. Jag menar att Axel går under på grund av sin omanlighet, då han inte klarar 

av att försvara sig. Den omanlige mannen förgörs av de övermanliga. 

Diskussion om maskuliniteterna i Raskens 

Trots Raskens dåliga sidor framstår han som en auktoritet. Detta kan ha att göra med hans 

ställning som soldat, även om denna har en undanskymd roll i romanen. Mosse menar att det 

fanns en uppfattning om att en "riktig man" måste tjäna ett högre syfte med sitt liv, vilket 

Rasken gör genom att vara soldat och därmed tjäna nationen.
58

 Connell å sin sida menar att 

ingen arena har varit viktigare för definitionen av hegemonisk maskulinitet i den europeisk-

amerikanska kulturen än just krig. Hjältefiguren är central eftersom det finns ett behov av en 

maskulin idealbild, menar Connell.
59

 Även om Rasken aldrig behöver dra ut i krig innebär 

hans position som knekt och senare korpral att han ständigt står beredd att ge sitt liv för 

nationen. Detta tillsammans med hans fysiska styrka och viljekraft gör att han framstår som 

den manligaste av Raskens män. Det är hans benägenhet att ibland falla över i övermanlighet 

som försätter honom i negativa situationer. 

Både Klangen och Oskar gifter sig med kvinnor för hemgiftens skull och båda dessa 

äktenskap går illa. Girighet, eller kanske snarare torrt förnuft över känsla och kärlek, leder till 

olycka. Brännvin, våld och hämnd är också genomgående teman vad gäller övermanlighet i 

Raskens. Något som också framkommer är oviljan att (behöva) be om hjälp och strävan efter 

att klara sig själv. 

Det finns en viss diskrepans mellan unga och vuxna maskuliniteter. Axel är sexuellt aktiv, 

liksom Rasken och Klangen när de är unga. Även om Axel inte tycks dricka något brännvin är 

idealet, eller det förväntade beteendet, annorlunda för ynglingar. Det är okej att dricka och ha 

samlag så länge mannen är ung, men normen för vuxna män är annorlunda. Detta blir tydligt 

då Rasken bestraffar Axel för samma beteende som han själv visade som ung. De åtskiljande 

normerna mellan unga och vuxna män speglar resultaten som Tjeder kommer fram till i sin 

undersökning. Tjeder skriver att många moralister till exempel tyckte att supande var en dålig 

aktivitet, medan unga män kunde uppfatta samma aktivitet som manlig.
60

 Här finns även idén 

om måttlighet, som framkommer i och med uppfattningen att August helt klart fick ha med 

sig brännvin till rekryteringsmötet, men inte för mycket. Överdriften (övermanligheten) ledde 

till att han ratades. 

                                                 
58 Mosse 1998, s. 44. 
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60 Tjeder 2003, s. 85; se även Ekenstam 2006, s. 36ff. 
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Faktum är att samtliga av de manliga figurer jag tagit upp går under på olika sätt. Rasken 

dör, Klangen blir alkoholiserad hemlös, Oskar hamnar i fängelse och Axel mördas. Allas 

undergång kan kopplas till omanlighet eller övermanlighet. Axel visar brist på 

självbehärskning när han gör Ingrid med barn och visar senare brist på fysisk styrka, alltså 

både övermanlighet och omanlighet. Oskar går under på grund av sitt hämndbegär och sin 

brist på förmåga att acceptera och hantera motgångar. Klangen väljer brännvinet före allt 

annat, och Raskens dör på grund av alkoholen och sin stolthet. 

Femininiteter 

Den flitiga Ida 

Rasken betraktar Ida för första gången och noterar att hon är kortväxt, kraftig och att hon ser 

långtifrån klen ut. Efter att ha samtalat lite tycker han att hon verkar vara rejäl och bestämd. 

Han menar att han sett grannare flickor, som Anna till exempel, men känner på sig att Ida på 

något sätt är förmer än de andra flickorna. Senare i romanen får vi veta att Ida är både aktsam 

och hushållsaktig, att hon är allvarlig för det mesta och inte rädd av sig. Rasken menar också 

att det låter på Ida som om hon alltid vill att folk ska göra nytta. 

Då Rasken och Ida är gifta får hon visa sin förmåga att arbeta många gånger. Hon hjälper 

Rasken när han arbetar på ett hygge och får visa att hon "hade ovanliga krafter för att vara 

fruntimmer. [---] [H]on var då herretyg till kvinna" (s. 149). Under ett av Raskens 

regementsmöten berättas det mycket om vad Ida får göra på torpet. Hon gör 

"mansfolksgärning", jagar en tjuv trots att hon är höggravid och lagar taket eftersom sönerna 

ännu inte är "karlar" till att göra det (s. 236ff). 

På grund av hårt arbete och många graviditeter är Ida trött och sliten redan när hon är 52 år 

och det grämer henne att hon ibland sackar efter i arbetet. Senare heter det att hon är både 

mager, benig och tandlös. Hon måste också stå ut med vetskapen att Rasken under flera år 

varit otrogen mot henne med Anna och att han dessutom har en utomäktenskaplig dotter. Att 

Ida står ut med detta beror till stor del på hennes gudstro. Vid flera tillfällen i romanen tänker 

hon att Gud har bestämt hennes öde från början och att alla motgångar är till för att uthärdas. 

Hon bryr sig mer och mer om det andliga och försöker att inte bry sig om det jordiska. 

Holmes beskriver Ida som Raskens ståndaktiga medhjälpare som både är arbetssam, 

företagssam och gudfruktig.
61

 På många sätt är Ida och Rasken mycket lika. Båda arbetar hårt, 

är ambitiösa och starka. Ida beskrivs aldrig som överdrivet vacker, men hennes övriga 

egenskaper tycks väga upp detta. Hennes kropp uttrycker styrka och friskhet, i alla fall medan 
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hon är ung. Att hon ibland utför sysslor som snarare en man förväntas utföra är inte till hennes 

nackdel, snarare tvärtom, vilket stämmer in på vad Östman skriver om att den "duktiga" 

kvinnan inte ansågs vara okvinnlig.
62

 Hirdman menar att kvinnans enda uppgift i livet alltid 

har ansetts vara att föda barn. En "riktig kvinna", skriver Hirdman, anses den vara som är gift 

och är en moder, eller som borde bli det.
63

 Genom att föda många barn och ta hand om 

hemmet uppfyller Ida sin kvinnliga livsuppgift, nämligen moderskapet. 

I och med att Ida blir äldre förlorar hennes kropp dessa egenskaper. Hon blir gammal, 

förlorar sitt ungdomliga utseende och därmed en del av sin femininitet. Att Ida är av en 

försonande natur gör att hon sticker ut bland de övriga romanpersonerna, vilket jag kommer 

att diskutera vidare senare i analysen. 

Den åtrådda Anna 

Innan Anna själv dyker upp i historien omnämns hon i en dialog mellan Rasken och Klangen, 

där den senare menar att "när [Anna] får nån pojk mä sej, som hon töcker om, så säjs dä, att 

hon inte håller sej för go! . . . Jaha, dä säjs så . . ." (s. 13). Senare får vi veta att Anna både är 

grann, åtrådd och ombytlig. Hon är tillsammans med Rasken och Edvard om vartannat. Hon 

blir gravid med Edvard, som inte vill ha henne till hustru. Efter ett misslyckat försök att gifta 

sig med Rasken gifter hon sig med Klangen, till synes den enda som kan tänka sig att gifta sig 

med en redan gravid kvinna. 

Senare kommer det fram att Anna är mycket dålig på att hushålla. Ida noterar att hon ofta 

har nya klänningar, trots att familjen ibland är brödlös. Då Klangen slagit henne medvetslös 

lämnar hon honom. Ida vet dock att det ryktas om att Anna håller sig till andra karlar 

emellanåt. Anna flyttar sedermera in i Socken-Klarans (som sägs vara ett "dåligt fruntimmer") 

gamla torp och tar på sätt och vis dennas plats. Då Ida upptäckt Raskens otrohet med Anna 

menar hon att alla människor ju visste "att Nergårds-Anna både horade och stal" (s. 336). 

I och med sitt vackra yttre framstår Anna som mycket feminin. Hennes kropp, uppträdande 

och begär är "korrekt" och väcker männens åtrå. Enligt den heterosexuella matrisen som 

Ambjörnsson diskuterar är hon därför en "riktig kvinna". Trots detta framställs hon som ett 

"dåligt fruntimmer" redan från början. Av von Platen avfärdas Anna som en schablonmässig 

femme fatale.
64

 Hennes funktion i romanen är onekligen denna; hennes sexualitet är hennes 

främsta egenskap och verktyg, med vilken hon tillskansar sig det hon behöver. Om femme 

fatale-figuren skriver Mosse att man såg på henne med samma misstänksamhet som outsiders 
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(romer, judar, luffare m.fl. enligt Mosse); som ett hot mot maskuliniteten.
65

 Anna hotar 

maskuliniteten genom att dra fram negativa egenskaper hos till exempel Rasken, som hon får 

att supa och vara otrogen. 

Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att Annas situation också är utsatt. Hon är en 

kvinna som tvingas gifta sig med den enda som vill ta henne eftersom hon redan är gravid. 

Hon blir slagen av sin make och tvingas lämna honom. Hon blir aldrig gift igen, men får oäkta 

barn vilket ytterligare försämrar hennes ställning. I slutet bor hon i ett torp och är fattig. 

Genom att leva ut sin sexualitet går Anna utanför normen. Samhället i Raskens har ingen plats 

för kvinnor som Anna. Dock saknar Anna andra kvinnliga kvalitéer som moral och dygdighet, 

och eftersom hon har utomäktenskapligt samlag stöts hon ut från samhället. För männen 

duger hon som älskarinna, men inte som hustru. 

Relationer mellan kvinnor 

Precis som Rasken inte ville besvära rotebönderna eller be om för mycket hjälp finns det ett 

par kvinnor i romanen med samma önskan. Idas mamma Inga-Lena bor ensam i ett torp och 

menar att hon är glad så länge hon klarar sig själv och slipper ta födan på roten. Ida uttrycker 

också vid ett par tillfällen att hon inte vill be rotebönderna om mer än hon måste. Att klara sig 

själv tycks därför vara både ett manligt och ett kvinnligt behov och ideal. 

En korpralsänka som kallas Bergströmskan dyker upp i romanen då Rasken blivit 

befordrad. Hon anser att hon nu kan umgås med Ida, som ju blivit korpralska och därmed 

stigit i status. Ida å sin sida menar att Bergströmskan är högfärdig och aldrig brytt sig om 

henne innan Rasken blev korpral. Därför är hon mycket misstänksam mot änkan och får aldrig 

något förtroende för henne. 

Skara-Knallen, en omkringresande försäljare, försöker få Ida att köpa tyg av honom. Hon 

är intresserad, men inser att pengarna behövs bättre till hushållet och köper därför ingenting. 

Inte långt därefter får hon se Anna i en ny klänning. Ida vet hur fattigt Anna och Klangen har 

det, och hon förstår att Anna köpt tyget med sin kropp som betalning. Brownmiller menar att 

kvinnor inte klär sig för andra kvinnor, men att de visar upp sina ting i ädel tävlan mot 

varandra. Uppvisningen är avsedd för att vinna heterosexuella mäns uppskattning.
66

 Detta 

förklarar varför Ida var intresserad av att titta på tygerna. Men hon var förnuftig och insåg att 

pengarna behövdes bättre någon annanstans. För Anna är den ytliga statusen så viktig att hon 

betalar för ett stycke tyg med sin kropp då pengarna inte räcker till. Här ser vi att Ida sätter 
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andras behov före sina egna, medan Anna inte gör det, vilket, enligt Brownmiller, är ett 

kvinnligt ideal.
67

 

Ida menar att en kvinna alltid måste arbeta och göra rätt för sig, vilket Anna inte gör. Hon 

ser ner på Anna, men tänker att hon ju ändå är människa. I slutet av romanen bjuder Ida in 

Anna och hennes (och Raskens) dotter och bjuder dem på bullar, till Bergströmskans stora 

förskräckelse. Mellan Bergströmskan, Ida och Anna finns tydliga rangskillnader. 

Bergströmskan dyker upp först efter att Ida blivit korpralska, men Ida själv tycks inte hysa 

några högre tankar om Bergströmskan, just därför att denna värderar människor efter deras 

sociala status. Anna, ogift och med oäkta barn, hamnar längst ner på rangskalan. Ida visar sin 

försonande natur genom att bjuda båda dessa kvinnor på kaffe. 

Diskussion om femininiteterna i Raskens 

Ida och Anna framstår som varandras kontraster: den ena med alldagligt utseende, men 

strävsam och stark, den andra mycket vacker, men arbetsskygg och oansvarig. Holmgren 

kallar Ida för "fru Dygd" och Anna för "fru Lusta" och pekar därmed på de stora skillnaderna 

mellan dessa två gestalter, framför allt deras olika funktion i romanen. Senare påpekar dock 

Holmgren det vore alltför enkelt att se Ida och Anna som de klassiskt manliga 

projektionsbilderna av Madonnan och Horan, men argumenterar egentligen inte vidare för 

detta. Holmgren återkommer till samma tema då han menar att Ida, genom att bjuda in Anna i 

sitt hem, försonar motsättningen mellan Madonnan och Horan, som är mannens fantasi och 

föreställning. "Eller rättare sagt", skriver Holmgren "både överskrider och bekräftar [Idas] 

kärlek denna manligt bestämda dikotomi."
68

 Viktigt att notera är att Anna, till skillnad från 

Ida, ytterst sällan är fokalisator i romanen, vilket gör att vi nästan aldrig får veta vad hon 

tänker, tycker eller känner. På så sätt, menar jag, blir det alltför enkelt att avfärda Anna som 

Horan. Å andra sidan har Anna främst denna funktion i romanen och är därför en ganska 

endimensionell gestalt. 

Anna är kvinnlig tack vare sitt utseende och sin sexuella tillgänglighet, medan Idas 

kvinnliga egenskaper främst består i hennes höga moral och förmåga att ta hand om hem och 

barn. Båda är de dock fast i varsin roll, även om Idas roll är den som är accepterad av 

samhället. Tydligt är också, vilket Holmes påpekar, att Ida idealiseras till stor del.
69
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Relationer mellan män och kvinnor 

Ida och Rasken 

Första gången Rasken och Ida träffar varandra är på en madäng
70

 där Ida står och räfsar. 

Rasken, som är på flykt efter att ha slagit ner sin husbonde, ser Ida innan hon ser honom: 

[Ida] var klädd endast i livstycke och kjol, kjolen hade hon kavlat upp för det våta höets 

skull, så att den inte räckte över knäna. Hon gick barbent och barfotad [---]. I knappraden 

över barmen hade ett par knappar gått upp, och flera av de övriga syntes vara på väg att 

göra sammaledes – det var som om de yppiga flickbrösten befunnit sig i ett alltför trångt 

fängelse innanför det tätt åtsittande livstycket. (s. 36f) 

Även om Rasken inte tycker att Ida är lika vacker som Anna finns det ändå en viss sexuell 

spänning i betraktandet av de bara benen och de "yppiga flickbrösten". Ida visar ingen rädsla 

för Rasken trots att han är en främmande man som dessutom ser blåslagen ut. Istället pikar 

hon honom för att han tar sig tid att fiska mitt i brådaste slåttern, och antyder därmed att han 

borde arbeta istället för att stryka omkring i markerna. Rasken grips av en vilja att få Ida att 

tro något gott om honom och även senare försöker han vara en bättre man i hennes närvaro. 

Holmgren menar att Idas blick är moderns blick och att denna skrämmer Rasken. Han skriver 

vidare att Ida är "herre" över situationen då hon möter Rasken första gången. Hon visar ingen 

rädsla och kräver dessutom hänsyn och respekt. Raskens manliga blick, skriver Holmgren, är 

värderande snarare än begärande.
71

 Trots det inledande betraktandet av Idas kropp är det 

tydligt, menar jag, att Ida i övrigt värderas av Rasken utifrån hennes egenskaper och 

personlighet, snarare än hennes utseende. 

Rasken konstaterar att Ida är redigare och rejälare än andra flickor, och hon springer aldrig 

från den ena pojken till den andra som många andra gör. Rasken får ett giftermålsanbud från 

en okänd flicka (som visar sig vara Anna) värd tvåtusen daler, men Rasken känner på sig att 

Ida är mer värd än de pengarna. 

Det är tydligt att världen i Raskens är könsuppdelad vad gäller arbete. Då Rasken funderar 

över att han behöver en hustru är det just för att han behöver någon till 

"fruntimmersgärningarna". Införskaffandet av en ko blir tydligt kopplat till införskaffandet av 

en hustru, då Rasken inte kan ha en ko om han inte har en hustru, eftersom mjölkning är en 
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otänkbar syssla för en man. Detta stämmer väl överens med 1800-talets syn på manligt och 

kvinnligt arbete. Att mjölka ansågs vara både skamligt och förnedrande för en man.
72

 

Rasken vill ge Ida en schalett som fästmansgåva, men hon misstolkar gåvan och tror att 

han ger henne den i gengäld för att hon delade med sig av sin matsäck när han var hungrig. 

Rasken är berusad och inser inte missförståndet. Han menar att de minsann kan ha samlag nu 

när de är trolovade. Ida avvisar honom, och Rasken spenderar istället natten med Anna. 

Återigen blir skillnaden mellan Ida och Anna tydlig. Ida vill absolut inte ha samlag med 

Rasken, trolovade eller ej, medan Anna villigt tycks vilja det närhelst möjligheten uppstår. 

Anledningen till missförståndet om schaletten är Raskens berusning. Efteråt, då Rasken 

ångrar kvällen, tänker han att "[sexuella närmanden] kunde man inte göra mot rediga och 

rejäla flickor som Ida" (s. 99), vilket placerar Ida i ett annat fack än de flickor som, enligt 

Rasken, inte är rediga och rejäla. 

Som redan nämnts räddar Ida Rasken från Elias söner då de misshandlar honom, genom att 

övertala Oskar att avbryta slagsmålet. Rasken menar att han inte skulle ha gått sin väg om inte 

Ida bett honom. Ida tycks ha ett speciellt inflytande över Rasken, åtminstone får hon honom 

att vilja vara en bättre man och bete sig bättre, det vill säga tygla sin övermaskulinitet. Till 

slut blir de också gifta. 

Ida fortsätter att ha ett positivt inflytande på Rasken. Första bråket sker föga förvånande då 

Rasken är berusad. Han får höra att Oskar vid ett tillfälle friat till Ida vilket gör honom 

mycket upprörd. Kanske var det något mellan Ida och Oskar, tänker han, och kanske ångrar 

sig Ida nu när hon inser att hon hade kunnat få en bonde till man. Rasken kommer hem och är 

så berusad att han inte ser att han sätter sig rakt på Idas jäsande julbröd. Ida blir ledsen och 

bråk uppstår då Rasken börjar anklaga henne för Oskar. Här framkommer en stark 

dubbelmoral hos Rasken: han kräver att Ida ska hävda sin oskuld, alltså att hon aldrig har haft 

samlag med Oskar, men att han själv haft samlag med Anna upprepade gånger innan han gifte 

sig är inte viktigt. Paret blir sams till slut; Rasken får ångra sig och be om förlåtelse. 

Jag har redan nämnt knallen som ville sälja tyg till Ida. Han antyder att hon kan få köpa tyg 

med sin kropp som betalning. När hon vägrar brottar han ner henne på golvet, men hon får tag 

på ett vedträ med vilket hon lyckas slå honom medvetslös. Tyget som Ida var intresserad av 

blir av misstag kvar i torpet. Ida berättar inte för Rasken vad som hänt och hon gömmer 

tygstycket. Knallen startar ett rykte om att Ida skulle ha legat med honom för tygets skull. 

Rasken får höra skvaller och hittar till slut tyget. Nu berättar Ida hela sanningen, men Rasken 
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är inte helt övertygad. Han ser tyget som bevis för anklagelserna. Han är nära att slå henne, 

men lyckas kontrollera denna övermanliga drift eftersom "han ville hålla sig lite för god att 

bära hand på ett fruntimmer, som inte kunde ge igen." (s. 220) Tidigare var han våldsam emot 

henne då hon försökte hindra honom från att skjuta ihjäl Oskar, och det ångrar han nu. Här 

blir det tydligt att våld som riktas mot andra män är accepterat på ett sätt som våld mot 

kvinnor inte är. Knallens begär att våldta Ida visar på en extrem form av övermanlighet. 

Historien om tygstycket blir en kil mellan makarna som aldrig försvinner, helt enkelt för 

att Rasken inte litar på att Ida talar sanning. Misstron leder senare till att Rasken inleder ett 

förhållande med Anna. Ida får reda på otroheten och när hon avslöjar för Rasken att hon vet 

har han ingenting att säga tillbaka. 

Det var ord, som trängde in i [Rasken] där de skulle. Han stod och bet sönder sitt pipskaft 

utan att kunna ge något svar på dem. Till sist kom vreden över honom – han blev vred på 

sig själv därför att han inte hade något att svara och på [Ida] därför att hon visste, att han 

var så usel. (s. 332) 

Senare, då Rasken återigen anklagar Ida för tyget, säger hon att de numera ska sova åtskilda 

och Rasken får hädanefter sova i kökssoffan. 

Då Rasken förfrusit sin fot sköter Ida om den så gott hon kan och när han ber om att få 

flytta tillbaka till tvåmanssängen låter hon honom göra det. Ida försöker övertala Rasken att 

amputera benet och, framför allt, att inte tänka så mycket på det världsliga; anställningen och 

pengarna han förlorar. Under begravningen blir Rasken ordentligt hedrad, och "Ida vart ju 

hedrad genom honom" (s. 374). 

Holmgren skriver om Ida och Rasken att de är ofria och beroende av sin herre 

(rotebönderna) men fria i förhållande till varandra. Ida uppfostrar Rasken till detta fria 

förhållande mellan makar, och hon blir som hans andra mor. Vidare menar Holmgren att det 

inte råder någon självklar patriarkal ordning då det kommer till det äktenskapliga livet mellan 

Ida och Rasken. Snarare är det modersblicken som står för ordningen.
73

 Enligt Holmgren 

tycks Ida vara "modern" just eftersom hon står för ordning och inte för sexualitet. I början är 

Rasken och Idas förhållande jämlikt, men jag menar att de inte är fria, utan snarare bundna till 

varandra genom äktenskapet. Även om Rasken, åtminstone till en början, försöker vara en 

bättre man med Ida, lyckas hon inte till fullo "uppfostra" honom, som Holmgren menar. 
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Idas handling att "kasta ut" Rasken ur den äktenskapliga sängen är "ett milt, men effektfullt 

straff" tycker von Platen,
74

 men detta är egentligen det enda "straff" hon kan ge honom som 

inte skadar henne själv, menar jag. Att lämna Rasken och begära skilsmässa skulle göra henne 

själv hemlös. "Straffet" är knappast särskilt effektfullt heller, då Rasken fortsätter att vara 

otrogen även efter detta. 

Holmgren menar att det "är kvinnan som gör mannen till människa." Medan Rasken står 

för gräl, osämja och otrohet står Ida för försoning, lycka och förlåtelse. Ida upptar allt större 

plats i romanen vilket Holmgren förklarar med att Moberg ser mannen från moderns 

perspektiv och att den imaginära mansvärlden därmed får mindre utrymme.
75

 Jag tänker att 

Moberg sympatiserar alltmer med Ida i takt med att romanen pågår. Läsaren och Ida får reda 

på Raskens långvariga otrohet samtidigt, vilket innebär att Rasken varit otrogen "bakom 

ryggen" på både Ida och läsaren. Detta uppmuntrar till betydligt mer sympati för Ida. 

Det är tydligt, vilket även von Platen och Mårtensson skriver,
76

 att det nästan enbart är 

Rasken som begår dåliga handlingar, medan Ida står för det goda. Det är ständigt Raskens 

övermanliga drag som skapar osämja i äktenskapet. Som Holmes skriver försöker Rasken 

alltid leva upp till Idas ideal, men lyckas inte alltid.
77

 Här syns den idealisering av kvinnan 

som Wikander skriver om, att kvinnan är moraliskt överlägsen mannen.
78

 Ida fortsätter att ha 

ett positivt inflytande på Rasken under hela romanens gång, men Rasken klarar allt sämre av 

att leva upp till hennes ideal. Trots Raskens auktoritära maskulinitet kuvas inte Ida av honom. 

Snarare är det han som kuvas av hennes femininitet, då han till exempel känner att han måste 

hålla otroheten hemlig och sedan skäms när den uppdagas. 

Rasken och Anna 

Då Klangen och Rasken diskuterar flickor i början av romanen får vi veta att Rasken tycker 

att Anna är "grann". Vi får också veta att Rasken tidigare tyckt att Anna hade ett falskt leende 

och att hon bara gjorde sig till för pojkarna, men efter lite brännvin ser han endast att hon är 

den vackraste flickan. Här väcks ett starkt ha-begär hos Rasken (han vill äga Annas kropp), 

vilket leder till både dans med Anna och slagsmål med Edvard. Anna, å sin sida, tycks njuta 

av att vara åtrådd och "[f]örresten var hon inte så värst illa berörd av att man slogs för hennes 

skull" (s. 21). För Anna "föll det också alldeles av sig själv, att segraren skulle gå med henne, 
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medan den slagne gick hem" (s. 23). Anna tycks alltså inte själv ha någon preferens mellan 

Rasken och Edvard, utan går helt enkelt med den som visat sig starkast. I slagsmålet om Anna 

har våldet en tydlig centripetal funktion, då den som vinner har visat sig mest (över)manlig 

och får en ung kvinna som "pris". Holmgren menar att Rasken i mötet med Anna "frestas av 

kvinnan", syndar och "blir utdriven ur oskuldens paradis."
79

 Denna händelse leder vidare till 

att Rasken blir hemlös och utan tjänst, för att sedan börja om som knekt. 

Då Rasken funderar över framtiden och giftermål ser han inte Anna som en potentiell 

hustru. Det är lite oklart varför, men det antyds att Rasken inte tycker att hon är huslig nog. 

Han tänker också att Anna inte är någon "att tro på" (s. 84), medan han tycker att Ida är både 

rejäl och redig. Rasken får dock senare ett giftermålsanbud från Anna, som är anonym till en 

början. Rasken tänker att det nog måste vara något fel på en flicka som både är grann och har 

pengar, men som inte redan är gift. En flicka är alltså åtråvärd om hon är vacker och om hon 

kan föra med sig pengar till äktenskapet. Dock tycks det som om förmågan att sköta ett 

hushåll, åtminstone för Rasken, är minst lika viktig, om inte viktigare. 

När Rasken tror att Anna bär på hans barn vill han göra det rätta, det vill säga gifta sig med 

henne. Detta tycks handla dels om att Rasken vill ta ansvar för sina handlingar, dels om att 

han inte vill lämna Anna till ett liv i utsatthet och skam på grund av det oäkta barnet. Men han 

tänker också att Ida säkert skulle vilja att han gifte sig med Anna och var snäll mot henne, och 

han vill gärna göra det som han tror att Ida vill att han ska göra. Rasken "tvekar" i valet av 

hustru, tycker von Platen, och Mårtensson menar att Raskens kärlek till Anna aldrig släpper.
80

 

Men det enda som får Rasken att vilja gifta sig med Anna är att han tror att han är far till 

hennes barn. Så fort lögnen uppdagas upplöser han trolovningen. Han lämnar också igen kon 

som han köpt för Annas pengar. Ida är den enda han fantiserar om som sin hustru. 

Under tiden som Anna är gift med Klangen tänker Rasken att Anna nog delvis är orsaken 

till att Klangen dricker. Hade han själv gift sig med Anna skulle han kanske gjort likadant, 

tänker han. Det är tydligt att Rasken menar att Anna inte är en bra kvinna och att hon skulle 

ha blivit hans olycka om de gift sig. Trots detta kommer de samman igen. En sen kväll då 

Rasken är på väg hem från ett regementsmöte (han är försenad på grund av att han druckit 

brännvin och missat tåget) stöter han på Anna då hon stjäl vedträn. Rasken tänker att Anna 

nog kunnat klara sig utan att stjäla, om hon bara velat. Trots allt ömkar han henne och går 

med på att inte anmäla henne. Han till och med hjälper henne att bära vedträna hem till 

hennes torp. Självklart kan han inte tacka nej då Anna erbjuder honom brännvin. Rasken 
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börjar sedan jämföra Anna och Ida, och han menar att den förra är mycket bättre bibehållen. 

Detta beror på att Ida fått dubbelt så många barn och arbetat betydligt hårdare. Rasken kan 

inte låta bli att notera att Anna "var hullig ännu, hon hade så slät och fin ansiktshud, hennes 

bröst hade ännu ej tillplattats, utan deras rundning syntes alltjämt under klänningen, hennes 

armar voro runda, och hennes skinn var lika mjukt och vitt som förr." (s. 281) Anna erbjuder 

Rasken att spendera natten hos henne, men han säger nej. Han är på väg därifrån, men då 

Anna antyder att Ida ibland får besök av Skara-Knallen tvekar han. 

Och när [Ida] varit sådan [otrogen] – om blott en enda gång – varför skulle han då gå och 

hålla på sig? Vem tackade honom för det? Ingen. Han kunde gott göra henne likadant 

igen en gång, så slapp han åtminstone gräma sig över, att han var lurad (s. 283). 

Som Liljestrand påpekar är ryktesspridningen kring Ida och knallen den utlösande faktor som 

får Rasken att vara otrogen.
81

 Rasken försöker stå emot begäret till Anna eftersom han vet att 

det inte vore moraliskt försvarbart, men när tanken uppkommer att han kan vara med Anna 

som hämnd försvinner alla tankar på rätt och fel. Han skuldbelägger Ida för sin egen otrohet, 

och även Anna får bära del av skulden, enligt Rasken: 

Att han inte skulle kunna stå emot det där kvinnfolket, han som var gamla förståndiga, 

stadiga karlen annars! Hon hade visst djävulen själv i kroppen, eftersom hon hade en 

sådan makt över honom. (s. 333) 

Med Anna lyckas inte Rasken tygla sin övermanlighet. Hans sexuella begär blir för stort och 

han brister i självbehärskning. Ingen kärlek beskrivs mellan Anna och Rasken, endast lust. 

Rasken menar också att när han "begått synden" känner han ingen glädje i den, bara skam och 

olust. Synden straffar sig på så sätt själv för Rasken, ändå begår han den igen och igen, även 

efter att Ida kommit på honom. Vad Anna känner inför Rasken och förhållandet med honom 

får vi aldrig veta. 

Om Ida och Anna skriver Holmes att de är två kontrasterande bilder av Kvinnan: den 

alldagliga, flitiga och kyska hustrun och den vackra och sensuella älskarinnan. Rasken slits 

"hjälplöst" mellan dessa två, menar Holmes.
82

 Rasken gör egentligen ett klokt val av hustru, 

menar jag, precis som von Platen skriver.
83

 Att han dras till Anna har ingenting annat att göra 

än med lust, begär och brist på självkontroll. Det förnuftiga valet av Ida till hustru kan sägas 

                                                 
81 Liljestrand 2009, s. 50. 
82 Holmes 2001, s. 45. 
83 von Platen 1978, s. 303. 
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vara ett manligt drag, eftersom hon kommer att hjälpa honom att lyckas med torpet, medan 

begäret till Anna är ett övermanligt drag. 

Ida och Oskar 

Under slagsmålet mellan Elias söner och Rasken är det Ida som får de förstnämnda att hejda 

sin misshandel, främst tack vare att hon lyckas påverka Oskar. Oskar bryr sig om vad Ida 

tycker om honom och han friar senare till henne, men hon säger nej. Det är inte helt tydligt 

varför Ida avvisar Oskar, men jag menar att det har att göra med hans omanlighet, som inte 

attraherar Ida. 

Trots att Oskar kommer med elaka kommentarer då Ida flyttar ifrån gården visar Ida 

förståelse för honom. Oskar fortsätter att tänka positivt om Ida, men gör henne ändå förtret, 

till exempel då han erbjuder henne en slaktad ko. När det kommer fram att kon är självdöd 

vänder Ida honom ryggen utan att svara. Då Ida senare pikar Oskar för sagda händelse blir 

han arg och menar att Ida nog skulle haft det mycket bättre hos honom. Ida menar då att det 

kanske skulle ha gått med henne som med Oskars fru, alltså att hon skulle blivit vansinnig. 

Ida visar förståelse och sympati vad gäller Oskars situation. Hans bitterhet och avundsjuka 

är roten till missämjan mellan honom och soldatparet. Ida tycks, till en början i alla fall, ha 

samma påverkan på Oskar som på Rasken, då hon lyckas stilla hans våldsamheter. Här finns 

en tanke om att människor "smittar av sig" och påverkar andra i sin närhet. Ida antyder att hon 

kunde blivit vansinnig som Oskars fru, och Rasken menar att han kunde ha drivits i fördärvet 

om han gift sig med Anna. Att Oskar så gärna vill ha Ida till hustru och att han aldrig kan 

släppa tanken på henne visar också att Ida är en eftertraktad kvinna, för sina goda egenskapers 

skull. Ida är alltså eftertraktad som hustru medan Anna främst är eftertraktad av män som 

älskarinna. 

Klangens hustrur 

Klangen håller ihop med en flicka vid namn Tilda i början av romanen, men han menar att 

hon är för fattig för att gifta sig med. Rasken menar att drängar inte ska springa efter 

bonddöttrar, men Klangen gifter sig sedermera med Anna för hemgiftens skull, trots att hon 

redan är gravid. Under ett regementsmöte har Rasken med sig en ordentlig matsäck, medan 

Klangen inte har med sig mycket mat alls (men desto mer brännvin). Det heter att "av 

möteskostens storlek och beskaffenhet kunde man alltid se, hurudan hustru knekten hade." (s. 

166) Ju mer och bättre matsäck, desto bättre hustru, vilket återigen pekar på skillnaderna 

mellan Ida och Anna. Klangen är dock inte bättre själv eftersom han super upp alla pengar 
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han får in. Senare får vi veta att Klangen är våldsam emot Anna, att han är svartsjuk och till 

och med har tagit Anna på bar gärning med en annan man. Anna misstänker dock att Klangen 

håller sig med "dåliga fruntimmer" under regementsmötena och, som jag redan nämnt, slutar 

deras äktenskap i skilsmässa. Holmes menar att berättelsen om Klangen och Anna är en 

kontrasterande bihandling vars syfte är att betona huvudhandlingens tema.
84

 Nog är det lätt att 

se Klangen och Anna som Raskens och Idas kontraster, men viktigt att komma ihåg är att 

Rasken ändå delar många negativa egenskaper med Klangen. 

Klangens andra hustru träffar han under ett regementsmöte och hon beskrivs som grann, 

storväxt och mörklagd. "Hon såg ut som om hon inte var av det i socknen vanliga folkslaget. 

[---] Det var inte vanligt, att man tog sina hustrur så långväga ifrån, och inte var det vanligt, 

att de voro så svarta i hy och hår och ögon, som Klangens hustru var." (s. 233) Det visar sig 

snart att Klangens nya hustru, som förblir namnlös, är både dominant och elak. Klangen 

vantrivs med henne, men vill inte gärna ta ut skilsmässa igen. Detta slipper han eftersom 

hustrun, under ett regementsmöte, lämnar honom och säljer allt på torpet av värde. 

Sin tredje hustru, Lena, behandlar Klangen mycket illa, och han menar att han gör detta 

som straff för de två första hustrurna. Klangen sätter Lena att göra "karlsysslor" och mäter 

upp all mat för att se till att hon inte misshushåller. 

Axel och Ingrid får bevittna en makaber scen då de kikar in genom fönstret på soldattorpet 

och får se hur Klangen tvingar Lena att "dansa": 

. . . den lilla ljuslagda Lena, som hade ett så milt och fogligt sinnelag, stod här huttrande 

och darrande – hon var så gott som avklädd. [---] Och Lena löpte i cirkel såsom ett tamt 

djur, som inte vet varför det rör på sig. Hennes utslagna hår hängde ned på ryggen och 

stod som en man efter henne i svängarna, och linnet fladdrade kring de nakna benen. (s. 

292) 

Klangen slår henne med en käpp då hon inte springer fort nog, men misshandeln avbryts då 

Rasken kliver in i stugan. Han blir vansinnig av vad han får se och börjar misshandla 

Klangen. Denne ber om nåd, men Rasken fortsätter och menar att Klangen är en skam för 

Konga Kompani. Till slut lämnar Rasken stugan efter att ha fått löfte av Klangen att han 

aldrig mer ska slå Lena. Detta löfte klarar dock inte Klangen av att hålla, och äktenskapet 

avslutas i och med att Lena hänger sig. Klangen plågas av samvetskval, försvinner från 

trakten och avskedas från sin knekttjänst då han inte infinner sig på nästa möte. 

                                                 
84 Holmes 2001, s. 50. 
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I relationerna med sina hustrur visar sig Klangen både övermanlig och omanlig. Han är 

övermanlig genom att han dricker för mycket och är våldsam. Omanlig är han eftersom han 

inte klarar av att ta hand om sitt torp och därmed visar en brist på strävsamhet och viljestyrka. 

Anna bedrar honom med andra män och den andra hustrun bedrar honom genom att lämna 

honom och stjäla allt han äger. Detta blir en kraftig törn mot Klangens maskulinitet, vilken 

driver fram behovet att återupprätta det förorättade jaget. Detta gör han genom att behandla 

sin tredje hustru våldsamt och elakt. 

I slutet av romanen tänker Klangen att han aldrig borde ha släppt Tilda som han höll ihop 

med i början. Det verkar som att Klangen gapade efter för mycket och att det var det som blev 

början på hans fall. Nog tycks ändå det största problemet vara hans alkoholkonsumtion. 

Klangen vill inte inse att han själv bär skuld i sitt öde. 

Klangens två sista hustrur är mycket anonyma i romanen. Den andra hustrun får mycket 

liten plats, och Lena framstår som mycket passiv. Att Klangen sätter henne till att göra 

"karlsysslor" framstår som något elakt, men Ida utför också sysslor som benämns på samma 

sätt och hon framställs snarare som stark och duktig. Jag tror inte att detta är gjort för att 

framställa Lena som svagare eller sämre, snarare upphöjer det Ida till en extraordinär kvinna. 

Lena liknas vid ett djur då Klangen tvingar henne att "dansa" och hon gör till synes inget 

motstånd. På detta sätt uppmärksammas en kvinnas utsatthet i ett äktenskap med en våldsam 

och supande make. Rasken försöker lösa problemet genom att tillföra ännu mer våld, vilket 

inte fungerar. Lena enda väg ut är att ta sitt liv. 

Det unga paret 

Ingrid, Oskars dotter, beskrivs som snäll, men bortskämd. Hon är beundrad av alla pojkar, 

men kanske främst av Rasken och Idas son Axel. En biblisk "kvinnan-och-ormen"-scen 

utspelas då Ingrid väljer ut Axel som den som ska följa med henne och slå ihjäl en orm hon är 

rädd för. Axel blir mycket nervös och vill inte erkänna för Ingrid att han aldrig slagit ihjäl en 

orm förut. Det visar sig dock att Ingrid bara lurats för att få med sig Axel på tu man hand. 

Axel får stryk av Rasken när han kommer hem eftersom han skulle ha hjälpt till på torpet, 

men Axel tänker då att det ju var "en liten kvinna, som frestat honom" (s. 271). 

Några år senare är Axel och Ingrid ett förälskat ungt par, som håller sin relation hemlig på 

grund av sina fäders osämja. Ingrid blir dock gravid och Axel drivs från sitt föräldrahem på 

grund av detta. Oskar menar att barnet endast innebär skam och han ångrar att han inte varit 

strängare mot Ingrid. Relationen mellan Axel och Ingrid slutar mycket tragiskt då Ingrid 

mister förståndet efter förlossningen, barnet är dödfött och Axel blir ihjälslagen av Oskar. 
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Varken Ingrid eller Axel tycks leva upp till några ideal. Ingrid beskrivs visserligen som 

"den grannaste tösen i skolan" (s. 265) och hon väcker de andra pojkarnas intresse. Men hon 

är bortskämd och har dessutom utomäktenskapligt samlag. Liksom i Annas fall fördöms detta 

av omgivningen och hon kan inte uppfylla sin livsuppgift som hustru och moder. Axel, som 

jag redan diskuterat, är för feg och svag, och når därmed inte upp till maskulinitetens styrka 

som bland andra Mosse och Ekenstam skriver om.
85

 Att de går under beror ändå till stor del 

på fäderna. Ingrid mister visserligen förståndet efter förlossningen, men hon går samma öde 

till mötes som sin mor, som ju blev vansinnig på grund av Oskar. 

Diskussion: Raskens män och kvinnor 

Holmgren skriver att Raskens är ett kärleksfullt äreminne över det gamla indelningssystemet 

samt att romanen är ett konstruerat fadersarv.
86

 Moberg skrev om sin faders, farfars och 

farfarsfars yrke, soldaten, men valet av tid får också andra konsekvenser för handlingen, 

menar jag. Generationen Moberg skriver om är inte bara hans faders utan också hans moders. 

Både tid och plats, slutet av 1800-talet och landsbygden, innebar stora begränsningar för 

kvinnor, vilket kommer fram i romanen, mer eller mindre tydligt. Här finns också en 

manskultur som är uppenbart skadlig både för kvinnor (som Anna och Lena) och för män 

(som Axel) som inte lever upp till maskulinitetens ideal (som Rasken representerar). Även om 

flera av männen är övermanliga finns det ingen som utmanar dem. I Raskens finns ingen lag 

eller straffande institution närvarande, varken andlig eller världslig och de våldsamma 

männen får därmed härja fritt. Det enda undantaget är Oskar som blir häktad för mordet på 

Axel. De övermanliga utspelen leder till olycka, trots detta tycks till exempel våldsamhet vara 

ett ideal bland männen i Raskens. Den fysiska styrkan blir ett mått på maskulinitet och 

auktoritet. 

Moberg stannar gärna kvar hos Ida och barnen när Rasken är på regementsmöte, påpekar 

von Platen. Han benämner också Raskens som en äktenskapsroman som ger ett klassiskt 

kvinnoporträtt av Ida.
87

 Att Ida får ta allt större plats i romanen gör att läsaren också kan 

känna större sympati med henne, menar jag. 

När Ida väljer Rasken och inte Oskar väljer hon även övermanlighet framför omanlighet. 

Kanske anses det omanliga vara något som är svårare att ändra på. De övermanliga dragen 

                                                 
85 Se t.ex. Mosse 1998, s. 23, 47; Ekenstam 2006, s. 36. 
86 Holmgren 2005, s. 15, 29. 
87 von Platen 1978, s. 221f. 
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hos Rasken kan Ida försöka dämpa, vilket hon till viss del också gör, men det omanliga hos 

Oskar är helt enkelt för oattraktivt. Hellre en man som är för mycket än för litet. 

Trots att de får ta upp en viss del av romanen anser jag att Anna och Klangen förblir 

(stereo)typer. Även Oskar, Axel och Ingrid får mest endast spela en roll i romanen. Rasken 

och Ida är de gestalter som är mest komplexa och som får ha flest inre tankar. Trots detta 

hjälper bipersonerna till att skapa bilden av Raskens maskuliniteter och femininiteter. Där ska 

en man hellre vara övermanlig än omanlig, en kvinna ska kunna ta hand om ett hushåll, men 

måste vara kroppsligt attraktiv för att kunna attrahera män sexuellt. Makten tillhör männen 

och det är de som strider om den. 

 

Mans kvinna 

Maskuliniteter 

Den högättade 

Håkan, vars namn betyder "den högättade",
88

 är av den gamla virdaätten. Holmgren skriver att 

folknamnet "Wirdar" är besläktat med landsnamnet "Wärend" och att det "ursprungligen 

betyder män, eller, efter en annan tolkning, bålda män, hedersmän."
89

 Håkan är ovanligt lång 

och dessutom muskulös. Eftersom han har belånat sin gård menar han att han inte äger den på 

riktigt. Detta har gjort honom bitter, för alla räntor och skatters skull. Håkan sköter inte heller 

gården ordentligt, dels för bitterhetens skull, dels för att han blivit förälskad i Märit.  

Länsmannen som kommer för att kräva Håkan på skulden är talande nog fet. Då Håkan 

inte kan betala tvingas han pantsätta sina oxar. Håkan blir arg och menar att gårdens "rätte 

ägare" kan komma och bruka jorden själv. Då oxarna inte längre är Håkans vill han inte heller 

köra med dem. Att tigga ihop pengarna till räntan skulle vara för stor skam. Håkan menar att 

världen är full av lagliga orättvisor och därför vill han lämna allting, bli fri utan några herrar 

över sig. Inspirerad av berättelsen om Stark-Ingel, en förfader till Håkan, vill han bege sig av 

och leva i skogen. Detta gör han hellre än tar tjänst som dräng. 

Stark-Ingel gick ner sig i ett kärr och dog. Han hade kunnat rädda sig om han ropat på 

hjälp, men "han ropade inte, han var för stolt; han ville väl inte ha någon människa att tacka 

                                                 
88

 Betydelserna av de tre huvudpersonernas namn var alltför träffande för att de skulle ha valts av en slump. 

Detta gäller alltså Håkan, "den högättade", Påvel, "den lille" samt Märit, "pärlan". Varför detta är intressant går 

jag in på under respektive rubrik. 
89 Holmgren 2005, s. 166. 
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för det liv, som han alltid brukat och begagnat efter sin egen oböjliga vilja." (s. 234) Stark-

Ingels stolthet hyllas av Håkan, trots att denna ledde till hans död. Håkan liknas vid Stark-

Ingel av berättaren, som en unik man som måste få leva sitt eget liv: 

En man lämnar byns hägnade och trånga liv för att bli skoggångare. Därför att han inte tål 

tvånget från de många, därför att han inte godtager deras sed och nedärvda sätt att leva, 

därför att han inte vill lyda besluten från de mångas stämma. 

Sådana män har det funnits förr, en och annan sådan man föds det i alla tider. (s. 235) 

Observera att det bara är män som föds till att bryta sig ur gamla nedärvda seder. Håkans nya 

livsstil ter sig dock knappast som något nydanande, snarare en tillbakagång till något 

primitivt, en tid då människan inte levde i hus eller byar, då de jagade istället för att bruka 

jorden. På så sätt går Håkan snarare tillbaka i utvecklingen, vilket Liljestrand påpekar,
90

 men 

han gör det för att komma ur det nutida (romanens nutid) samhällets bojor. Civilisationen 

kommer här i dålig dager, och människans frihet från lagar och normer är det som premieras. 

Bristen på utkomst och sårad stolthet kränker Håkan som man, skriver Holmgren. Stark-

Ingel är Håkans idealjag, alltså en man han skulle vilja vara.
91

 Även Holmes tar upp Stark-

Ingel, som beskrivs som fri, medan Håkan känner sig som en träl på sin gård.
92

 Oviljan till 

arbete gör att Håkan kan ses som omanlig, men här blir frihetslängtan viktig och att inte vara 

bunden till något eller någon. 

Håkan känner stor skam över att ha belånat gården, över att inte kunna betala räntan, att 

behöva tigga om hjälp, att inte äga sina egna dragdjur. Det är viktigt för Håkan att vara sin 

egen och inte vara beroende av andra. Men istället för att försöka arbeta hårt och skaffa sig 

oberoende genom avkastning vill Håkan hellre lämna allt och därmed bryta banden med 

samhällets regler och förväntningar. I Mans kvinna är det alltså inte arbetet som eftersträvas 

av huvudpersonen, utan frihet från egendom. 

Den lille 

Till skillnad från Håkans gård är Påvels mycket välskött. Påvel å sin sida är kort (hans namn 

betyder "den lille"), men kraftig, trevlig och hjälpsam. Han är på det stora hela mycket nöjd 

med sitt liv och känner att han vill efterlikna sin far, som "förkovrat sitt hemman och lagt 

samman mycket i kistorna i sina dar" (s. 88) och därmed också skaffat sig bra anseende. Påvel 

                                                 
90 Liljestrand 2009 s. 61f. 
91 Holmgren 2005, s. 157f. 
92 Holmes 2001, s. 94. 
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beskrivs som bunden vid sin jord och i allmänhet mycket angelägen om sitt anseende. Då 

hans far dött funderar han över hur mycket arv som kan tänkas vänta honom. 

För Påvel tycks det viktigaste vara att nå framgång, genom en bra gård, god avkastning och 

högt anseende. Hans kroppslängd är av den kortare typen, men i övrigt är han framgångsrik. 

Han är också angelägen om att få arvingar. Som Holmgren påpekar ska Påvel föreställa 

"skurken" i romanen trots att han är en godhjärtad och rättskaffens man.
93

 I sina ambitioner, 

sin strävsamhet och arbetsvilja menar jag att Påvel bör ses som manlig. Han är en självägande 

bonde utan skulder, vilket ger honom en god social status. 

Håkan och Påvel är till en början goda grannar. Den senare hjälper den förre många 

gånger, men Håkan har svårt att återgälda tjänsterna och han skäms över att låna för mycket. 

Håkan kan dessutom inte låta bli att avundas Påvel eftersom han är gift med Märit. Påvel 

tycks tycka bra om Håkan, men menar att han inte har den rätta märgen i kroppen och att han 

lägger tid på fel saker. Häpen blir han då Håkan berättar att en av korna självdött från honom, 

men att han grävde ner den utan att tänka på att flå den först. Påvel tänker på det praktiska 

medan Håkan är disträ och går miste om en inkomst. Då han inte har tillgång till mjölk längre 

tvingas Håkan köpa mjölk av Påvel. 

En bonde som köper sin mjölk av en annan – Påvel ömkade honom, när han kom med sin 

kruka för att få sig tillmätt. Men han ogillar Håkan också: att han ger sig tid att gå sådana 

ärenden! Han borde ha stannat ute på sin åker en timme längre om kvällen. Håkan 

begriper inte sitt bästa. (s. 54) 

Då Håkan inlett en relation med Märit får han dåligt samvete för Påvels skull. När Påvel 

erbjuder honom hjälp vill han helst tacka nej, men känner sig tvingad till att tacka ja för att 

inte Påvel ska misstänka att något är fel. 

Till slut kommer konfrontationen mellan Påvel och Håkan, då Påvel fått reda på otroheten. 

Båda männen är beväpnade med bössor, men Håkan vill inte vara den som först höjer vapen i 

den andres hus. Påvel vill skjuta Håkan, men ändrar sig då han inte vill dra till sig vittnen. Till 

slut säger han åt Håkan att lämna byn och aldrig komma tillbaka. Håkan känner sig lättad då 

allt är uppdagat eftersom han nu är fri, både från gården, från ljugandet och smygandet. Han 

beger sig av för att leva i skogen. 

Liljestrand menar att Påvel är en kontrast till Håkan i och med att han är "omanlig, 

kortvuxen [och] dålig i sängen".
94

 Även Holmes beskriver Påvel och Håkan som motsatser 

                                                 
93 Holmgren 2005, s. 161. 
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där den förre är trygg och lugn, medan den senare är eldig och hetlevrad, innerst inne en 

vagabond och rebell.
95

 Men även om Håkan är intensiv i sin lust till Märit finns det ingenting 

som visar att han är särskilt energisk i övrigt då till exempel hans arbete på gården tycks gå 

mycket trögt och långsamt. Påvel å sin sida är trygg, främst för att han inte har någon aning 

om var som försiggår bakom hans rygg. Holmgren menar att Påvels inskränkta medvetande 

illustrerar den klassiska definition som Hegel ger av herrens förhållande till knekten.
96

 Håkan 

skulle alltså vara hjälten/knekten/rebellen som gör uppror mot den ovetande herren. På ett sätt 

kan detta stämma, då Påvel, i och med att han äger sin jord och är skuldfri, har en högre social 

status än Håkan. Att Håkan begär Märit kan ses som att han vill ta ifrån Påvel det som han 

inte har rätt till på grund av sin omanlighet, vilken jag diskuterar mer nedan. 

Rotehjonet Herman 

Herman är Håkans farbror som bor på fattiggården under årets kyliga halva och som driver 

runt från gård till gård resten av tiden. När han var ung ärvde han en fjärdingsgård och 

tiotusen riksdaler. På grund av att han arbetade sällan, söp och gjorde sina pigor med barn 

förlorade han allt. Herman menar ändå att hans fattigdom gör honom fri eftersom han inte är 

bunden till några ting. De fattiga kommer lättare till himlen, menar han. Herman står för en 

filosofi som hyllar frihet från materiella ting. Han reflekterar: 

Människorna älskar sina hemman, men icke jorden. Om de kunde stå fria mot sina 

hemman, så skulle de lova jorden och följa hennes lära. Nu är de bundna av tingen, som 

är omkring dem och de låter sig ägas av hus och åkrar och djur. När skall de bli fria? (s. 

202f) 

Som Holmgren skriver tycks det som om Herman, då han förlorar sin egendom, också befrias 

från den. Holmgren menar att Herman dör socialt, men inte existentiellt.
97

 Jag tycker det är 

viktigt att notera att Herman konstaterar att alla på fattiggården tappar förståndet till slut. 

Dessutom är han ständigt beroende av andra: de på fattiggården och bönderna i Hägerbäcks 

by. Deras välvilja är vad som håller honom vid liv. Herman är alltså inte så fri som han själv 

vill inbilla sig. Hans filosofi att hänge sig åt livet och att inte låta sig bindas av materiella ting 

är ändå ett övergripande tema för hela romanen. Herman är en faun och filosof, menar von 

Platen, och han är primitivismens språkrör i romanen.
98

 Eftersom han inte har några ägodelar 

                                                 
95 Holmes 2001, s. 93f. 
96 Holmgren 2005, s. 158. 
97 Holmgren 2005, s. 153, 162. 
98 von Platen 1978, s. 302. 
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och inte arbetar tycks Herman vara omanlig. I sin ungdom har han dock visat prov på 

övermanlighet genom att dricka för mycket och vara översexuell. I Mans kvinna blir dock 

friheten från materiella ting ett så starkt ideal att de omanliga dragen hos Herman inte 

framstår som omanliga. 

Diskussion om maskuliniteterna i Mans kvinna 

Av de tre manliga romanpersonerna jag har gått igenom är Påvel den mest framgångsrike. 

Han äger sin gård, har inga skulder, har en vacker fru och går till synes en lysande framtid till 

mötes. Håkan har det betydligt sämre ställt vilket sätter honom i underläge gentemot Påvel. 

Håkans frihetslängtan och längtan till ett liv bortom egendom upphöjs dock så att Påvels 

framgångar kommer i negativ dager. Ägande ger makt, men Håkan vill inte ha den makten 

eftersom den är förbunden med bundenhet. Att vara oberoende i förhållande till andra 

människor och ting upphöjs i romanen till att vara det mest eftersträvansvärda. Jag vill påstå 

att friheten från materiella ting inte är bundet till maskuliniteten. Att vara fri från egendom 

kan vara ett sätt att även bli fri från maskulinitet och femininitet. Håkan gör sig fri från det 

ägande manlighetsidealet vilket gör att han inte behöver jämföra sig med andra män. 

Femininiteter 

Pärlan 

Det råder ingen brist på beskrivningar av Märits utseende i romanen.
99

 Hennes hy är vit och 

ren, hon rör sig lätt och mjukt. Hennes kropp är välvuxen och hennes sinnelag är allvarligt. 

Det blir tydligt att Märit har en kropp som åtrås. 

Märit arbetar med glädje, men känner sig ensam, främst på grund av att Påvel inte ger 

henne tillfredsställelse. Tillfredsställelse får hon istället av Håkan, men förhållandet med 

honom leder till dåligt samvete. Hon tycker att det är plågsamt att ljuga för Påvel, och än 

värre blir det då hon blir gravid och inte vet vems barn det är. 

Märit är en kvinna som kämpar för att göra två män till lags, men som genom att försöka 

vara det känner att hon bedrar dem båda. Påvel stannar hon hos av plikt och trygghetskänsla; 

Håkan dras hon till på grund av den sexuella tillfredsställelse han ger henne. Mårtensson 

menar att Märit är den dominerande figuren i boken. Hon är också den starkaste karaktären, 

menar han, den som utvecklas mest och den som har de största förutsättningarna att gå till 

grunden med problemen och fullfölja. Det är också hos henne som frihetslängtan brinner 

                                                 
99 Namnet Märit är en form av Märta som i sin tur är en form av Margareta, som betyder "pärla". Märits namn är 

inte lika intressant som Håkans och Påvels, men namnens symbolik talar ändå om att Mans kvinna är en 

berättelse om "den högättade" och "den lille" som båda åtrår "pärlan". 
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starkast.
100

 Märit tycks ha hamnat där hon är av slumpen, menar jag, och det är först när hon 

träffar Håkan som hon får en egen vilja. Hon slits mellan tryggheten och den sexuella 

tillfredsställelsen. 

Märit uppfyller många kvinnlighetskriterier då hon har en attraktiv kropp och goda 

egenskaper som arbetsamhet. Hon åtrås av två män (och även av Herman), men ändå är hon 

fast, bunden till Påvel och hans gård. 

Den svarta 

Håkans piga Elin benämns upprepade gånger som mörklagd, svarthårig, svarthyad och 

brunögd. Hon kallas till och med för "den svarta" av Påvel (s. 228). Beskrivningarna har en 

tydlig negativ klang, speciellt eftersom hon dessutom beskrivs som ej vacker och ej åtråvärd. 

Hennes inre egenskaper tycks vara desto bättre, åtminstone i romanens första halva. Medan 

Håkan bryr sig allt mindre om sin gård, bryr sig Elin desto mer. Elin bryr sig dessutom 

mycket om Håkan och önskar att han ska uppmärksamma henne. Herman menar att Elin "går 

kring sin husbonde som den trogna huskattan, väntande att bli smekt." (s. 67) 

Elin arbetar duktigt på Håkans gård och bryr sig om att det ska gå bra för Håkan och att 

han ska få behålla gården. Den negativa beskrivningen av hennes yttre skapar ändå en negativ 

klang och det är som om hennes utseende varslar om det som ska hända senare. På grund av 

sitt utseende är Elin helt enkelt inte kvinnlig. Hon åtrås inte av några män och hennes arbete 

och inre positiva egenskaper värderas inte högt av Håkan. 

Där Märit är lång och ljus är Elin kortväxt och mörk. Trots att det är Märit som är den 

otrogna hustrun och Elin som är den hjälpsamma pigan uppmanas läsaren snarare att ta parti 

för Märit. Elin har dock även negativa egenskaper vilka kommer fram genom romanens gång. 

Hon följer efter Håkan vid ett tillfälle för att se vart han tar vägen och upptäcker på så sätt 

hans förhållande med Märit. Elin blir mest arg på Märit som hon menar har förfört Håkan och 

som säkert är en trollkvinna. Hon blir också mycket avundsjuk på deras förhållande eftersom 

hon själv är förälskad i Håkan. Märit å sin sida börjar ogilla Elin då hon kommer i Håkans 

ställe för att hämta mjölk. 

Elin hade aldrig gjort [Märit] någon förtret, men ändå kom det för henne, att den 

människan var illasinnad. Hade hon inte något smygande lömskt över sig, den svarthyade 

kvinnan? Kanske var det även så att Märit alltid misstrott brunögda människor: De liksom 

gömde något bakom sin mörka ögonfärg. (s. 81) 

                                                 
100 Mårtensson 1956, s. 101, 109. 
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Märit menar att Elins ögon avslöjar att hon vill henne ont. Elin å sin sida menar att Märits 

gröna ögon visar att hon är en trollkvinna. Vid ett tillfälle har alla kvinnor i byn svårt att kärna 

smör, alla utom Märit. Detta är ytterligare ett bevis på att Märit är en trollkvinna, menar Elin. 

Mellan dessa två kvinnor finns ingen vänskap eller förtroende, endast misstänksamhet och 

avundsjuka. 

En varning 

Det finns ytterligen en kvinna i romanen, Karna, som har en liten roll att spela. I bokens 

inledning menar Herman att Karna tillhör de kvinnor om vilka man aldrig kunde tro att de en 

gång varit unga och vackra. "Helvetet finns troligen inte," tänker han, "men det borde inrättas, 

om det fanns en käring till av Karnas sort." (s. 12) Det är dock oklart varför Karna skulle 

hamna i helvetet. Hon dyker upp senare i boken då hon genom skvaller fått höra om Märits 

och Håkans förhållande. Hon försöker varna Märit genom att berätta en historia om en 

otrogen hustru som straffades av maken för sitt brott. Vidare talar hon om de rättsliga straffen 

för horsbrott och känner sig sedan nöjd med att ha varnat Märit och på så vis uppmanat henne 

att sluta upp med sitt horeri. Märit är trots allt otrogen mot sin man varför Karnas handling 

kan tolkas som något positivt. Det blir dock tydligt att Karna får stå för regler över lust, för 

lagen över friheten att själv välja sin partner. Karna visar heller inte någon sympati eller 

förståelse för Märit, utan hon vill absolut att "denna skändlighet" ska upphöra. 

Diskussion om femininiteterna i Mans kvinna 

Det blir väldigt tydligt att Märit är den kvinnliga kvinnan, medan Elin är den okvinnliga, trots 

att Märit begår ett äktenskapsbrott och Elin har positiva egenskaper. Att Märit har två män 

förstärker hennes femininitet eftersom det visar att hon är åtrådd av flera. Elin däremot lyckas 

inte ens få Håkan att notera henne. 

Bristen på sympati och förståelse mellan kvinnorna i Mans kvinna kan beskrivas med 

begreppet "efterlikning", vilket Paulina de los Reyes & Diana Mulinari skriver om i sin bok 

Intersektionalitet (2012). "Efterlikning" används "för att beskriva och förklara hur 

underordnade grupper blir en del av den ojämlikhetsstruktur som skapar deras underordning", 

skriver de los Reyes & Mulinari. De skriver vidare att en underordnad position i samhället 

inte nödvändigtvis medför en emancipatorisk ideologi, att förtryck inte med automatik leder 

till motstånd.
101

 Jag tänker att detta betyder att personer inom en förtryckt grupp själva kan 

bidra till sitt eget förtryck genom att trycka ner andra i den egna gruppen. Jag tycker att det 

                                                 
101 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap, Liber, Malmö, 2012, s. 36. 
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finns "efterlikning" i kvinnornas beteende i Mans kvinna. Ingen av kvinnorna tycks stötta 

varandra eller visa förtroende. Elin är avundsjuk och förstör för Märit och Håkan, Karna 

försöker få Märit att ge upp sin personliga lust och Märit är avundsjuk på Elin. 

Relationer mellan män och kvinnor 

Påvel och Märit 

Märit hade inte föreställt sig Påvel mer än någon annan som sin make, men konstaterar att det 

ju är mannen som väljer hustru och inte tvärtom. När de gift sig gjorde de "vad man och 

hustru gör om natten. Men efteråt infann sig en besvikelse hos henne: att det icke var 

annorlunda." (s. 19) Min tolkning är att hon inte får orgasm och hon är därför besviken på 

samlagen med Påvel. Det står att Påvel rört upp någonting hos henne som han inte lyckas 

stilla. Hon vågar dock inte säga det till honom och Påvel märker inte heller att något är fel. 

Han märker över huvud taget aldrig av Märits sinnesstämning och inte att hon försöker 

förhala sänggåendet eftersom hon inte trivs med samlagen. 

Påvel misstänker ingenting då Märit inlett sin relation med Håkan. Märit ljuger för honom, 

men det faller honom inte in att Märit kan hitta på något på egen hand. Senare heter det att 

han "anar mindre än barnet, som ligger i lindan!" (s. 120) 

Märit försöker undvika att ha samlag med Påvel efter att Håkan krävt att han ska få vara 

ensam om henne. Hon hittar på undanflykter, men kan till slut inte undvika det längre. Efteråt 

känner hon att hon har bedragit båda männen. Trots att hon får dåligt samvete menar Märit att 

lögnen skyddar och hjälper eftersom hon är rädd att Påvel ska hämnas på Håkan om han får 

reda på sanningen. Detta trots att Påvel framstår som en mycket lugn och fredlig man. 

Aggressivitet tycks vara det förväntade beteendet från en man som blivit bedragen av sin 

hustru. 

Märit försöker bryta med Håkan vid ett tillfälle. Hon tänker att hon endast vill vara Påvels 

kvinna, men hon förmår inte känna för honom vad hon känner för Håkan. Då hon blir gravid 

tänker hon att hon är för god för att föda en annan mans barn åt sin make, men hon är också 

rädd att Håkan ska lämna henne om han får reda på graviditeten. Påvel står för tryggheten, 

medan Håkan står för glädjen, och Märit vill inte mista varken det ena eller det andra. 

Då Påvel avslöjat otroheten tänker Märit att han aldrig förut varit arg eller våldsam emot 

henne, men att hon heller aldrig gjort honom någon oförrätt som han upptäckt. Återigen dyker 

förväntan om Påvels våldsamhet upp. Det visar sig också att Påvel vill piska Märit, men han 

tvekar. Det är skamligt att bli bedragen av sin hustru, tänker han, men just därför måste det 

hållas hemligt. Han avstår därför från att skada Märit för att inte hennes skrik ska väcka folk 
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och otroheten bli känd i byn. Påvel känner att han varit för mild mot Märit och att det är 

viktigt att han visar att han är starkast. Som straff bestämmer han att Märit ska få tjäna av sin 

skuld "genom att gå som piga i djup förödmjukelse hos honom." (s. 243) Hon ska dock få 

behålla sin sängplats så att inte pigan ska förstå något. 

Märit är dock inte rädd för Påvel då hon menar att han är räddare och mer hjälplös än hon: 

"Påvel är ju bunden av sin släkt och sin månhet om anseende. Han vill i denna stund spöa 

henne blodig och halvdöd, men han vågar inte, han har så mycket att frukta för." (s. 242f) 

Märit inser att hon inte är mer värd för Påvel än något av hans kreatur. Synen på kvinnan som 

ett djur är, enligt Hirdman, en syn som härstammar från antiken.
102

 Min tolkning är att Påvel 

vill ha Märit som statussymbol och som producent av hans arvingar, men han ser aldrig henne 

som en egen person. Senare under natten då Påvel sover kommer Märit till insikt att hon är fri, 

att hon inte längre behöver hus, jord eller mat, att tingen är döda och inte kan hålla henne 

kvar. 

Som Holmes skriver, tycks Påvel vara en duktig och strävsam bonde som Märit 

respekterar, men som hon inte älskar. Hennes otillfredsställelse är inte bara sexuell utan också 

emotionell.
103

 Här blir Påvels omanlighet mycket tydlig. Hans sexualitet räcker inte till, han 

kan inte tillfredsställa Märit, och vad värre är: han märker det inte. I övrigt tycks ändå Påvel 

vara en god och snäll make. Att han i slutet vill döda Håkan och spöa Märit går helt emot de 

egenskaper han visat under romanens gång. Min tanke är att Påvel helt enkelt måste bli 

aggressiv för att Märit ska få en definitiv anledning att lämna honom. Påvel nöjer sig dock 

med hotelser och blir aldrig våldsam. Det presumtiva våldet i det här fallet är både 

centripetalt, eftersom det ska befästa Påvels maskulinitet och återupprätta hans kränkta jag, 

och peripetalt, eftersom det riskerar att få honom bestraffad av samhället. Genom sina hot har 

han dock drivit Håkan från byn och han tvingar Märit att göra ett definitivt val mellan honom 

och Håkan, även om det sista inte är hans intention. 

Märit och Håkan 

Första gången Håkan ser Märit tvättar hon kläder i bäcken, och liksom i Raskens ser mannen 

kvinnan innan hon ser honom. Det blir ett ensidigt betraktande med sexuella undertoner: 

Hon böjde sig med den självfallna mjukhet, som blott en ung människa har, hon snodde 

kläderna i vattnet, det plaskade och rann efter. Hennes bröst vällde ut från linntyget, 

                                                 
102 Hirdman 2010, s. 27. 
103 Holmes 2001, s. 90f. 
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fylliga och spända. Hon lutade sig fram och lyfte armarna över det farande vattnet, det var 

armar med kraft och rundhet, och de lyftes eggande mjukt som till famntag. [---] 

Hon kavlade upp kjolen, stack fållen under gördeln och blottade sina ben uppå halva 

låren. Hon trodde sig osedd, men det grepp varmed hon lyfte kjolfållen var dröjande och 

flickblygt, som om hon stått under tusen ögon. (s. 24f) 

Håkan börjar åtrå Märit innan han talat med henne, innan han ens vet hennes namn. Det är 

alltså främst hennes utseende som lockar. Håkan tänker att han vill "stjäla" Märit, vilket gör 

det motigt för honom att ta emot hjälp från Påvel. 

En natt kommer Märit på att hon glömt sin väv utomhus. Hon går ut och får se Håkan stå 

och ta på väven. När han märker att hon ser honom erbjuder han sig att bära in väven åt 

henne. De går bredvid varandra och Håkan råkar stöta till hennes höft och snudda med sina 

fingertoppar på hennes arm. Då Håkan gått inser Märit att han stått och smekt hennes väv och 

att han i förlängningen smekte henne. Denna smekning får Märits själ att darra och "[i] sin 

höft kände hon ännu stöten från hans kropp, på armhuden brände det efter fingrets vidröring. 

[...] Det är mannens närhet, som Märit först nu upplevat." (s. 51) Det kan inte bli mer tydligt 

att det är Håkan som väcker begäret hos Märit, vilket även Holmgren påpekar.
104

 

Östman skriver att det inte bara var skamligt och förnedrande för män att mjölka utan att 

mjölkarbetet även var sexuellt laddat.
105

 Därför är det inte helt oväsentligt att Håkan erkänner 

sin lust för Märit då hon sitter och mjölkar. Hon säger åt honom att försvinna därifrån, men 

han kysser henne. Då ber hon honom skona henne från synden och han går. Att Håkan kysser 

Märit beror på att hon lutar sig emot honom, men detta sker ofrivilligt ty "[n]ågon annan hade 

fått makt med hennes kropp. Hon rådde inte för att hon lutade sig fram, liksom ett ungt träd 

inte kan hjälpa, att den starka blåsten kommer och böjer stammen. Ja, Håkan var över henne 

som en storm med sin begärelse." (s. 61) Märit känner att hon inte kan lita på sin kropp 

längre, men arrangerar ändå ett möte med Håkan en kväll då Påvel inte är hemma. Hon vill 

inte att något oåterkalleligt ska ske, men är "motståndslös" mot Håkans mun. När de väl ses (i 

Märits och Påvels sovrum) har Märit symboliskt nog bäddat med samma lakan som Håkan 

"smekte". Håkan kommer in fönstervägen och "nu är hans storm över henne på allvar, och 

hon har själv öppnat fönstret för den stormen." (s. 96) Märit säger till Håkan att han får göra 

vad han vill med henne och de har samlag med varandra. Det antyds att Märit får orgasm för 

första gången under detta samlag. "En mösjäl hade hon varit till denna stund, en sovande och 

ovetande mö. [---] Nu var hon mans kvinna." (s. 99) 

                                                 
104 Holmgren 2005, s. 155. 
105 Östman 2006, s. 105f. 



46 
 

Håkan vill att han och Märit ska dra till skogs så att de inte ska behöva smyga för övriga 

byn, men Märit är rädd för straff och skam, och tycker dessutom inte att hederliga människor 

lever i skogen. Håkan menar då att han i alla fall vägrar dela Märit med någon annan. Även 

Märit känner att hon inte kan vara "två mäns kvinna" (s. 110). När Märit i alla fall till slut har 

samlag med Påvel blir Håkan rasande och vill inte ta i henne mer. Senare blir de sams igen, 

eller, Håkan ser till "att ta sin kvinna tillbaka." (s. 150) Gång på gång benämns Märit som 

"mans kvinna" och "två mäns kvinna"; hennes (sexuella) förhållande till de båda männen är 

vad som framhävs. Det är hon som åtrås, men både Påvel och Håkan har på ett sätt "drabbat" 

henne medan hon själv främst varit passiv. Genom förälskelsen till Håkan tvingas hon dock 

agera mer och mer på eget bevåg. 

Då Märit blivit gravid och sedan fördrivit fostret vill Håkan mer än någonsin att de ska 

rymma. På så sätt ska de bli fria från allt smygande, döljande och ljugande. Märit är dock så 

skrämd av tanken på eventuella straff att hon vill avsluta relationen med Håkan. Hon menar 

att hon inte kan lämna den trygghet som kommer med Påvel. "Påvel och hans jord äger 

henne," tänker Håkan då, "och hon låter sig ägas." (s. 215) Att Håkan också vill äga Märit, 

men att hon (för tillfället) inte låter sig ägas av honom lämnas oreflekterat. 

Trots allt vill Märit träffa Håkan en kväll då Påvel inte är hemma. Denna kväll blir de 

påkomna av Påvel som gömt sig på vinden efter ett tips av Elin. Håkan lämnar stugan då 

Påvel befaller det, trots att risken att Påvel ska göra Märit illa är mycket stor. Håkan menar att 

Märit gjort sitt val och att han därför inte behöver skydda henne. Hon ville att han skulle 

lämna henne ensam med maken, tänker Håkan, och "[i]cke vill han väl ha tvingad kvinna?" 

(s. 233) Håkan frågar sig också vad han har att göra med andras egendom (alltså Märit) och 

säger sig förstå män som dödat kvinnor som gått ifrån dem. "De har befriat sig" menar han. 

"De har inte tålt att det saknade fanns kvar på jorden." (s. 237) 

Under natten förstår Märit att Håkan lämnat byn för gott och hon undrar varför han inte tog 

henne med sig. Här kommer uppenbarelsen för Märit då hon inser att ingenting egentligen 

håller henne kvar i Påvels hus: 

Glädjen strömmar över henne, inhöljer henne: Hon är mans kvinna – en mans kvinna. 

Och det är mannens [Håkans] verk att hon nu kan gå och röra sig utan hinder. Så länge 

han inte förmådde bruka sin styrka, därför att han inte själv var fullt fri, så länge 

förmådde han inte heller lösgöra henne. Men när han samlade all sin kraft och tog sig loss 

för att gå – då blev även hon fri. 

Då blev hon en mans kvinna. Och då lät hon sig icke längre ägas av ett hemman och 

andra döda ting, som var omkring henne. Då blev hon fullt levande. (s. 251) 
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Håkan menar att han alltid lytt Märit, men att hon inte lyder honom då han vill rymma. Men 

Håkan ställer mycket höga krav på Märit, till exempel att hon inte får ha samlag med Påvel, 

krav som han inte behöver ställa på sig själv. Sedan lämnar han Märit då hon hotas av Påvel 

och menar att hon gjort sitt val. Han lämnar sitt ansvar för en situation han själv varit med att 

skapa. Det är tydligt att det hela tiden är Håkan som väcker Märits begär, men berättaren 

måste konstruera situationen med den våldsamme Påvel för att Märit trots allt ska ta beslutet 

själv. Ändå är Håkan den som frigör Märit och allt hon gör är efter påverkan av honom. 

Det är Märit som förbereder den första kärleksnatten med Håkan, påpekar Mårtensson.
106

 

Detta stämmer, men det hon gör är endast att förbereda platsen, som är orörlig och på så vis 

passiv, medan Håkan är den som kommer med rörelse och aktivitet. Mårtensson skriver 

vidare att romanen främst handlar om Märits vilja, hennes inre strid och hennes uppvaknande 

till medvetenhet och ansvar. "Det hör till saken," skriver Mårtensson, "att kvinnan till en 

början värjer sig i panik, hon förstår vart detta kan leda."
107

 Faktum är att Håkan aldrig tänker 

på de världsliga konsekvenserna av sina handlingar, inte ens vad de kan få för konsekvenser 

för Märit. 

Holmgren menar att Håkan väcker Märits begär och bekräftar henne som kvinna. 

"[M]annen begär sin kvinna, och kvinnan begär att bli sin mans kvinna", men allt sker på 

mannens villkor. Holmgren påpekar också att kvinnans frihet är beroende av mannens frihet. 

Det är inte förrän Håkan är "fri" som Märit också kan bli det. "Mannen går före, och kvinnan 

följer efter", skriver Holmgren, och på detta sätt är Håkan knappast någon modern, frigjord 

man.
108

 

Håkan och Märit är romanens "hjältar", men ingen av dem tycks tillhöra någon ideal 

maskulinitet eller femininitet eftersom de har en utomäktenskaplig relation. Istället söker de 

sig utanför normerna och skapar ett, inom romanen, nytt ideal: att bejaka sin lust och inte låta 

sig bindas till materiella ting. 

Håkan och Elin 

Jag har redan skrivit om hur Elin bryr sig mer om Håkans gård än vad han själv gör. En 

förklaring till detta är att "[u]nder lång tid hade Håkan varit mannen för Elin." (s. 69.) Elin är 

förälskad i Håkan och hon märker väl alla skiftningar i hans humör, men hon grämer sig över 

att han aldrig noterar henne eller märker hur hårt hon sliter på gården. Håkan blir snarare 

irriterad på Elin eftersom han tycker att hon styr och ställer, hon kommenterar hans arbete och 

                                                 
106 Mårtensson 1956, s. 107. 
107 Mårtensson 1956, s. 107. 
108 Holmgren 2005, s. 156ff. 



48 
 

"beter sig som om hon vore herre på gården." (s. 71) Håkan blir alltmer likgiltig inför sin jord, 

och när Elin påpekar att framtiden inte ser ljus ut blir hon avsnäst. 

Då Elin upptäckt Håkans och Märits förhållande berättar hon inget för Påvel till en början 

eftersom hon är rädd att han ska vilja hämnas på Håkan. Kort därefter har Håkan sålt de sista 

djuren på gården och han ger Elin hennes sista lön. Hon vill dock ändå inte lämna honom, 

men funderar över att ta Håkan och Märit på bar gärning för att på så sätt få en hållhake på 

Håkan. Hon tänker att han kanske skulle bli arg och slå henne: 

Ja, han skall slå henne, men det kommer inte att göra ont. [---] Håkan – hon känner hans 

grova fingrar om sina handleder. Han vrider om, men hon önskar att han vred hårdare, för 

det gör inte ont. Hon har ju länge längtat efter denna förnimmelse. Nu har han äntligen 

fått se, att hon har en kropp, som han kan bruka sina händer på. (s. 207) 

Elins längtan efter Håkans närhet har masochistiska drag, vilket gör henne avvikande. Hon tar 

dock aldrig paret på bar gärning, utan avslöjar allt för Påvel istället. När Håkan kommer hem 

igen efter konfrontationen med Påvel har Elin lämnat honom, och det förklaras inte varför hon 

gjort det. Håkan funderar över varför Elin gjort som hon gjort, men kan bara konstatera att 

han inte förstår sig på henne. 

Håkan är mot Elin precis som Påvel är mot Märit, ändå framställs Håkan som den som 

läsaren ska sympatisera med. Håkan är "mannen" både för Märit och för Elin, men Håkan ser 

inte Elin eftersom hon inte är vacker. Håkan tycks endast vara medveten om sitt eget begär, 

efter Märit och efter frihet. 

Diskussion: Mans kvinnas män och kvinnor 

Håkan framställs som en man som, likt Stark-Ingel, är förutbestämd att lämna samhället. Idén 

och begäret efter ett liv i skogen kommer från Håkan; Märit följer efter då det fortsatta livet 

med Påvel blivit outhärdligt. Märit framställs både som att hon "drabbas" av Håkan och som 

att det enbart är han som påverkar henne, samt som en kvinna med egen vilja, men den senare 

delen är inte lika synlig. 

"Kärleken i en egendomslös frihet skall bereda Håkans och [Märits] lycka" skriver von 

Platen.
109

 Blir Håkan och Märit jämlika då de båda saknar egendom, undrar jag. Vad som 

händer efter att Håkan och Märit lämnat byn är dock inte poängen med romanen. Håkan och 

Märit blir fria från tingen och får därmed leva med varandra. 
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Holmgren menar att Mans kvinna speglar den ambivalens med vilken Moberg både bejakar 

och förnekar moderniteten. Vidare menar Holmgren att romantitelns dubbla innebörd speglar 

konflikten mellan patriarkat och modernitet.
110

 

Mot det gamla ägandeförhållandet, baserat på tvingande fadersmakt och materiell 

egendom, ställs det moderna förhållandet, där mannen vill äga kvinnan, och kvinnan vill 

bli ägd av mannen. Det är inte fadersmakten och den materiella egendomen utan begäret 

som skall bestämma förhållandet mellan man och kvinna. Och vad som ser ut som ett fritt 

erotiskt förhållande mellan könen är alltså uttryck för mannens begär.
111

 

Håkan förblir Märits överhuvud, skriver Holmgren. Vidare menar han att det imaginära är vad 

som kännetecknar den modernistiska genuskonstruktionen i Mans kvinna. Mannen saknar 

bakgrund, medan kvinnan är ett oskrivet blad.
112

 

Liljestrand skriver att handlingen i Mans kvinna egentligen inte är beroende av den 

historiska miljön, men går vidare med att skriva att den historiska miljöns största förtjänst ur 

ett berättartekniskt perspektiv är att fjärma berättelsen från samhällsstrukturerna och därmed 

renodla skildringens konflikter och karaktärsdrag. Den ger också figurerna en möjlighet att 

lämna samhället.
113

 Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att Håkan och Märit faktiskt 

aldrig går in i skogen. Romanen slutar med att Märit lämnar Påvels hus vilket mer gör 

romanen till en berättelse om Märits frigörelse än om lösningen på problemet med egendom. 

Enligt Mosse blev en kvinna som lämnade sin anvisade plats en outsider och detta var en 

allvarlig och svår utmaning för den moderna maskuliniteten.
114

 Märit hotar Påvels 

maskulinitet genom att hon är otrogen mot honom, men genom att Påvels framställs som 

sexuellt oförmögen och omanlig rättfärdigar det, enligt min tolkning, Märits otrohet. 

 

Jämförelse och diskussion 

I jämförelsen diskuterar jag först maskuliniteterna och femininiteterna i anknytning med ett 

antal av de motiv som framkommit i analysens första två delar. I jämförelsens sista tre delar 
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för jag en avslutande diskussion om maskuliniteterna, femininiteterna och relationerna dem 

emellan. I denna analysens sista del kommer jag att besvara mina frågeställningar. 

Otrohet 

Liljestrand påpekar att det i Mobergs romaner figurerar många olyckliga äktenskap, varav 

Rasken och Idas, och Påvel och Märits är två exempel.
115

 Det är mannens begär som är 

"ormen i paradiset" menar Holmgren.
116

 Raskens otrohet drivs definitivt av hans begär, och 

jag menar att det är ett negativt begär. Istället för att ta ut sin lust hos sin hustru driver begäret 

honom till en kvinna som har sin ungdomlighet kvar, och som ger honom lust utan några 

krav. Märits otrohet drivs å andra sidan av ett positivt begär, ett begär som låter henne 

upptäcka sin egen lust och som ger henne sexuell tillfredsställelse. Det är tydligt att Påvel inte 

kan tillfredsställa Märit, men det framkommer aldrig att Ida inte har förmågan att 

tillfredsställa Rasken. 

Liliequist skriver att kvinnans otrohet i äktenskapet ansågs vara dubbelt så skadlig som 

mannens. Ansvaret att upprätthålla den äktenskapliga troheten och kärleken vilade också i 

första hand på kvinnan. Hon skulle visa överseende och ha tålamod om mannen var otrogen. 

Vidare skriver Liliequist att den bedragne äkta mannen representerade den tydligaste 

kopplingen mellan sexualitet och omanlighet i det äldre patriarkala samhället.
117

 I och med att 

Ida endast omtalar Raskens otrohet vid ett tillfälle och att hon endast straffar honom genom 

att låta honom sova på kökssoffan uppfyller hon till viss del kvinnans krav att vara 

överseende. Påvel framstår som desto omanligare då otroheten avslöjas. Märits otrohet å 

andra sidan beskrivs snarare som potentiellt befriande och inte som skadlig. Det som skadar 

Märit är snarare att hon stannar kvar hos Påvel. 

Klangen och Anna är också otrogna, även om det inte berättas lika mycket om deras 

otrohet. Deras begär framstår som negativt eftersom otroheten i deras fall leder till olycka. 

Ingen av de otrogna i romanerna åtalas, vilket de skulle ha kunnat göras med tanke på tiden de 

utspelas i. Ingen i Raskens tycks oroa sig för straff, varken världsligt eller andligt. Detta beror 

på, tror jag, att Moberg koncentrerar sig på romanpersonernas relationer. De eventuella 

straffen lurar i bakgrunden, men relationerna är det viktiga. 

På ett sätt bekräftar otrohet romanpersonernas femininitet respektive maskulinitet eftersom 

otroheten innebär att kvinnan har en (kvinnlig) kropp som åtrås samt att mannen är sexuellt 
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potent. Men eftersom otrohet alltid är ett svek mot en annan människa blir manlig otrohet ett 

tecken på övermanlighet. Kvinnan kliver också utanför sin förväntade position då hon 

förväntas upprätthålla den äktenskapliga troheten och inte främst bejaka sin sexualitet. 

Egendom och beroende 

I miljön i Mans kvinna regleras individuella mellanhavanden i mycket liten grad av samhället, 

skriver Liljestrand. Religiösa och statliga maktapparater utövar som mest ett diffust hot, vilket 

gör att det sociala spelet i byn blir desto viktigare.
118

 De övre klasserna, som präster och adel, 

lyser med sin frånvaro, vilket också till stor del gäller Raskens. Ojämlikhet förekommer ändå 

mellan gestalterna i romanerna på grund av ägande. 

Mårtensson skriver om Mans kvinna att det finns en stor kontrast mellan den slutna byn 

och den omkringliggande vida skogen.
119

 Bygden står för trygghet, skriver Holmes, men 

också för krav på att anpassa sig. Skogen å sin sida står för frihet, men också isolering och 

fara. Vidare skriver Holmes att innehavet av en gård förslavar och förpliktigar, samt att det 

finns ett krav att föra släkten vidare, ett krav på uppoffring av personlig lycka.
120

 

Mans kvinna handlar väldigt tydligt om hur egendomen leder till bundenhet och motverkar 

frihet. Även om romanen också tydligt handlar om sexuell frigörelse menar von Platen att det 

inte är denna som Moberg predikar ivrigast, utan just att vi måste göra oss oberoende av våra 

ägodelar. Att Håkan och Herman söker lyckan i en egendomslös frihet är dock snarare 

nödtvång än ett fritt val eller en moralisk föresats, menar von Platen. Han påpekar också att 

Märit är den enda som frivilligt avsäger sig sitt materiella goda.
121

 

Jordägande uppfyllde viktiga delar i ett maskulinitetsideal, skriver Östman.
122

 I Raskens 

innebär ägande olika maktförhållanden. Tydligast är kanske att Rasken är beroende av 

rotebönderna, och att Oskar har makt eftersom han har den största gården. Även kvinnorna 

drabbas av egendomen, eller snarare bristen på den, även om detta inte framställs explicit i 

romanen. De gifta kvinnorna är bundna till sina män. Det finns dock tre kvinnor, Idas mor, 

Socken-Klaran och Anna, som bor i egna torp, men de kan aldrig vara bönder eller 

jordägande. I Mans kvinna står det att Märit äger ett bälte av silver. Detta har hon ärvt och 

hon protesterar när Håkan tycker att hon ska ta med sig det när de rymmer och sälja det. I 
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slutet tar hon dock ändå med sig bältet, vilket blir det sista beviset på att hon inte längre fäster 

några emotionella värden vid ting. 

Rasken försöker arbeta sig fram till ägande, men i Mans kvinna presenteras ett annat 

förslag på lösning: att bege sig ut i skogen och lämna all egendom. Men som Liljestrand 

skriver: detta fungerar tack vare att romanen utspelar sig på 1790-talet då bebyggelsen var 

gles. Är det dock en lösning att "rymma" från samhället? Kanske är Håkan och Märits flykt 

till skogen en tillfällig lösning tills samhället i stort har ändrats. De kan inte leva som de vill i 

1790-talets Sverige. 

Utseende 

Två kvinnor, Elin och Klangens andra hustru, beskrivs tydligt som avvikande genom deras 

mörka uppsyn. Elin skildras som en svart korp som smider ränker och som kommer med onda 

nyheter till Påvel. Klangens andra hustru framstår som rent igenom dominant och elak. 

Brownmiller påpekar att den vedertagna estetiska uppfattningen länge har varit att kvinnans 

hy bör vara ljusare och mjukare än mannens.
123

 I de två undersökta romanerna är det endast 

kvinnor som delas upp i ljusa och mörka, medan männens hud- och hårfärg inte alls tycks ha 

samma betydelse. Däremot framställs i regel långa män som manliga och korta män som 

omanliga. 

Både Annas och Märits hy beskrivs uttryckligen som vita, och dessa två kvinnor är också 

tydligt åtrådda av män. Brownmiller skriver att ljus hy anses stå för hälsa, renlighet och 

friskhet
124

 vilket måste innebära att den mörka hyn står för motsatsen: sjuklighet och 

smutsighet. Att Elin och Klangens andra hustru presenteras som "mörka" blir som ett 

förebådande för deras senare handlingar: elakhet, stöld, övergivande och avslöjande av 

hemligheter. 

Elin och Klangens andra hustru kan definieras som mottyper, även om Mosse själv främst 

applicerar begreppet på män. Genom sina dåliga handlingar och sitt avvikande utseende 

förstärker Elin och Klangens andra hustru de "vita" kvinnornas skönhet och goda handlingar. 

Våld och alkohol 

Då Rasken och Edvard ska slåss i början av Raskens beskrivs våldet som en inneboende drift 

som inte förnuftet rår att styra. De två unga männen beskrivs som "djurhannarna, som i 

brunsttiden slåss om honan." (s. 21). Att Påvel förväntas bli våldsam om han får reda på 
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otroheten och att Elin förväntar sig att Håkan ska bli våldsam om hon avslöjar densamma 

visar en bild av mannen som ständigt potentiellt våldsam, om något retar upp honom. I 

Raskens förkommer våldet nästan alltid i kombination med brännvin, men i Mans kvinna 

spelar inte brännvinet någon stor roll. 

Våld förekommer som bestraffning i båda romanerna. Rasken blir bestraffad av sin 

husbonde som vill upprätthålla sin auktoritet. Rasken själv bestraffar både Klangen och Axel 

med våld, men inget av dessa straff får någon positiv konsekvens. Axel slås ihjäl av Oskar, 

som vill bestraffa honom för att han gjort Ingrid med barn. Påvel hotar visserligen bara om 

bestraffning, men även ett hot är en maktutövning. Påvel måste hota om våld för att upprätta 

sin maskulinitet, som fått sig en ordentlig törn. Även om han aldrig genomför hotet har han ett 

behov att hävda sin fysiska överlägsenhet över sin otrogna hustru. 

Connell menar att våld är en del av ett system som är byggt på dominans, men att det 

samtidigt är ett mått på ofullkomlighet.
125

 Att Axel aldrig slår tillbaka då Rasken slår honom 

visar både att han är fysiskt underlägsen och därmed omanlig, men också att han, trots 

misshandeln, besinnar sig och inte låter känslorna styra och få honom att slå igen. Det våld 

som Rasken utövar både stärker och sänker hans maskulinitet. Han visar sin överlägsenhet 

över andra män, men visar också att han inte kan kontrollera sina känslor och vara måttlig. 

Både Mosse och Tjeder skriver att självbehärskning var viktigt för maskuliniteten. Enligt 

Mosse tycks bristen på självbehärskning göra en man omanlig, medan Tjeder skriver att 

"karaktär", eller förmågan att motstå lidelser, var det som legitimerade att vissa män skulle ha 

makt över andra.
126

 Jag tycker att det blir problematiskt att tala om omanlighet här eftersom 

våldet i dessa två romaner trots allt har en manlighetsförstärkande funktion. Just därför tycker 

jag att begreppet övermanlighet passar bättre. Här är det också snarare våldet som legitimerar 

att vissa män har makt över andra, inte självbehärskning eller "karaktär" som Tjeder skriver. 

Detta stämmer dock inte i alla avseenden. Rasken blir till exempel befordrad till korpral tack 

vare att han har "karaktär" och motstår brännvin, slagsmål och "dåliga fruntimmer" medan 

han är i tjänst. Viktigt att notera är också att de övermanliga handlingarna ibland leder till 

omanlighet, som för Rasken då han envist inte vill låta amputera sitt ben och därigenom dör. 

Håkan är aldrig lika våldsam som männen i Raskens, men då han får reda på att Märit haft 

samlag med Påvel knuffar han henne till marken. Han vill dock inte slå henne eftersom han 

vet att han skulle skämmas efteråt. På så vis visar Håkan, trots allt, att han besitter en viss 

moral och måttlighet. Att han ändå knuffar Märit kan kopplas till Håkans maskulinitet, som 
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kränks i och med att Märit valt att vara med en annan man. Knuffen blir ett slags hämnd och 

försök till upprättande av det kränkta jaget. 

Våldet i romanerna är negativt i alla fall utom ett. Det är också det enda tillfället då det är 

en kvinna som utför våldet, nämligen då Ida slår knallen medvetslös. Detta gör hon i nyktert 

tillstånd och i självförsvar. Hon brukar dessutom inte mer våld än hon måste för att bli av med 

knallen. Männen står tydligt för det negativa och destruktiva våldet. När de brukar våld är det 

oftast för att stärka sin maskulinitet och/eller upprätta sitt kränkta jag. Männen väljer att bruka 

våld i situationer då de kunde ha avstått. Även om Påvel inte brukar våld handlar hans hot om 

att återupprätta sin maskulinitet. Genom att slå knallen undviker Ida att få sin femininitet 

kränkt genom våldtäkt. Om hon förblivit passiv skulle hon själv ha skadats. Idas brukande av 

våld stärker nästan hennes femininitet då hon visar sig kapabel att försvara sig. Hon skyddar 

inte bara sig själv utan även hennes äktenskap från kränkning. 

Hämnd och försoning 

Elias och Oskar hämnas mot Rasken eftersom de menar att han stal knekttjänsten från Elias 

andra son. Oskar hämnas mot Ida eftersom hon ratade honom och mot Axel för att han gjorde 

Ingrid med barn. Rasken hämnas mot Ida eftersom han tror att hon varit otrogen. Klangen 

hämnas på sin tredje fru för hur de första två behandlade honom. Påvel vill hämnas på Märit 

och Håkan för deras otrohet. Det finns ett stort behov hos de manliga romanpersonerna att 

återupprätta förlorad heder, vilket i förlängningen innebär att återupprätta en skadad 

maskulinitet. Kvinnorna hämnas i regel inte, även om de kan känna avundsjuka för varandra. 

Elin kan dock sägas hämnas mot Märit genom att berätta för Påvel att hon känner till Märits 

och Håkans förhållande. I männens fall innebär hämnden oftast en fysisk och ibland våldsam 

handling, medan Elin hämnas genom att avslöja en hemlighet. 

I Raskens sista avsnitt bjuder Ida in Anna och hennes dotter till sig och visar på så sätt att 

hon har försonats med sitt öde och allt som Rasken har gjort. Romanens sista avsnitt borde ha 

strukits, tycker von Platen, så att den skulle ha avslutats med att Rasken dör med Idas hand i 

sin. "Dessa ord hade varit de värdiga orden för en roman om ett samliv att utmynna i, en 

slutvinjett i stenstil" menar von Platen.
127

 Men om romanen avslutats på det sättet menar jag 

att det skulle ha blivit Raskens historia. Med det sista avsnittet gör Moberg det till Idas 

historia. Försoningen blir då viktigare eftersom den får avsluta romanen, snarare än Raskens 

stolthet, som ju tar död på honom. Ida är den enda av Raskens gestalter som försonas i slutet 
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och hon är också den enda som något så när står kvar då de övriga fallit. Hon blir nära nog ett 

slags Jesus-gestalt, som får lida för andras synder, men som ändå inte skuldbelägger någon. 

Maskuliniteterna 

Rasken har likheter både med Håkan och Påvel, men på vitt skilda sätt. Likt Håkan tycker inte 

Rasken om att behöva be om hjälp och vara beroende av andra. Rasken strävar dock efter att 

bli självägande bonde då han går i pension från soldattjänsten, medan Håkan vill bli 

oberoende genom att lämna gård och ägodelar bakom sig. Rasken vill uppnå ägande, medan 

Håkan vill bli egendomslös. På så sätt finns ägandet som manlighetsideal i Raskens, men inte 

i Mans kvinna. 

Raskens strävsamhet kan jämföras med Påvels. De bryr sig båda om framgång och 

förmögenhet, men hos Rasken framställs det som något positivt och hos Påvel är det något 

som gör honom bunden. I Sverige under förindustriell tid fanns det en stark betoning på att en 

man måste vara nyttig för att ses som en fullvärdig man och samhällsmedlem, skriver 

Ekenstam.
128

 Rasken strävar efter att vara nyttig, men misslyckas i slutet. Håkan ger upp. 

Jämfört med deras startposition gör ändå Rasken en resa uppåt, medan Håkan gör en resa 

nedåt. Endast Påvel och Oskar uppfyller ägandets maskulinitetsideal. 

Williams skriver att mannens kraft att bruka jorden knyts till den sexuella potensen i 

Mobergs 30-talssviter.
129

 Detta stämmer även bra in på Rasken, som kan kallas både för en 

framgångsrik torpare och en framgångsrik älskare. Håkan å sin sida tappar förmågan att bruka 

jorden allt mer, och i takt med det ökar hans sexuella drift. För både Rasken och Håkan är 

sexualiteten viktig. För Håkan blir lusten något att bejaka och något som står över allt annat. 

Både Håkan och Rasken kan sägas vara översexualiserade eftersom de inte kan hålla sig ifrån 

kvinnor de egentligen inte "får" vara med. För Rasken blir sexualiteten en källa både till lust 

och till samvetskval. Håkan vill vara som Stark-Ingel, men Rasken kan på ett sätt redan sägas 

vara som han. Likheterna mellan de två sistnämnda är stoltheten som i båda fallen leder till 

deras död. 

Herman och Klangen kan jämföras eftersom de båda är/blir hemlösa, i båda fallen utan att 

ha valt det själva. Då Herman i alla fall inbillar sig att fattigdomen är en frihet, lever Klangen 

betydligt värre, främst på grund av brännvinet. Klangen uppfyller kraven för en mottyp på ett 

sätt som inte Herman gör. Klangen saknar mod, stolthet och känsla för rättvisa, de kvalitéer 
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som Mosse nämner som manliga.
130

 Herman har däremot tidigare visat prov på både rikedom 

och sexuell potens. Nu är han fattig och hemlös, vilket kan klassa honom som en mottyp 

enligt Mosse, men jag menar att han framställs på ett så pass sympatiskt sätt att hans filosofi 

kring friheten från egendom premieras framför andra traditionella manliga kvaliteter. 

"De flesta manliga hjältarna i Mobergs romaner före utvandrarserien representerar på ett 

eller annat sätt en hegemonisk och överordnad maskulinitet", skriver Liljestrand, "samtidigt 

som de alla bär på avvikande och problematiska drag." Rasken har en fysisk vitalitet, men är 

stormig och okontrollerad, precis som Håkan.
131

 I Raskens och i Mans kvinna tycks det finnas 

två olika hegemoniska, eller auktoritära, maskuliniteter, sådana som genom romanernas 

handling premieras. I Raskens menar jag att det är Rasken själv som är den hegemoniska 

maskuliniteten. Hans strävsamhet och viljestyrka gör honom framgångsrik och ger honom 

respekt från andra män. Han är dessutom stor, stark och sexuellt vital även på äldre dar. I 

Mans kvinna står Håkan för hegemonin, detta genom sin sexuella kapacitet, men även för sin 

starka kropp. Trots de negativa egenskaper dessa båda romanherrar har, som jag redan tagit 

upp och som kan kallas omanliga (främst Håkan) och övermanliga (främst Rasken), lyfts just 

dessa egenskaper upp i respektive roman som något dominerande och positivt. 

Wikander skriver att maskuliniteten kring sekelskiftet 1900 kännetecknades av skapande, 

styrka, framsteg och logik.
132

 Rasken kan sägas inneha de tre första egenskaperna då han till 

exempel förbättrar sitt torp och gör det framgångsrikt. Däremot gör han även mycket som är 

irrationellt och som inte är till hans bästa, till exempel brännvinsdrickande, våldsamheter och 

otrohet. Håkan beskrivs som stark, men han skapar ingenting och gör inga framsteg, 

åtminstone agerar han inte så som borde vara det mest logiska, det vill säga att ta hand om sin 

gård och försöka leva ett bra liv där. På detta sätt är varken Rasken eller Håkan några 

idealmän. 

De underordnade maskuliniteterna är fysiskt svaga (Axel), omåttliga och ansvarslösa 

(Klangen), sexuellt inkapabla (Påvel), bittra och saknar förmågan att arbeta sig igenom 

svårigheter (Oskar), fattiga och hemlösa (Herman). Rasken och Håkan är de mest komplexa 

maskuliniteterna i romanerna, menar jag, främst för att de får ta upp störst plats. De övriga 

männen blir mer typer som får stå för olika specifika funktioner i romanerna, men de bidrar 

till att måla upp en bild av en komplex maskulinitet, en maskulinitet som männen inte har lätt 

att förhålla sig till. 
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Femininiteterna 

Ida och Elin är i samma situation, som pigor, i början av respektive roman. Båda två är 

strävsamma, men Elin har oturen att vara "mörk". Ida är därför den som blir åtrådd av sin 

husbonde och inte Elin. Att inte vara tillräckligt kvinnlig, skriver Brownmiller, uppfattas som 

att man misslyckats med att uppnå sin sexuella identitet eller att man inte bryr sig om sig själv 

tillräckligt mycket. "En kvinna med sådana brister anses (och kommer att anse sig själv) som 

karlaktig eller könslös eller helt enkelt oattraktiv, så som män definierat termerna."
133

 Elin 

tycks dock inte tänka sämre om sig själv bara för att Håkan inte bryr sig om henne. Om något 

så längtar hon efter att få vara samman med honom och få leva ut sin sexualitet. I takt med att 

tiden går förlorar Ida sitt yttre vilket gör henne mindre attraktiv och mindre kvinnlig. Hon 

grämer sig visserligen över detta, men främst för att hennes arbetsförmåga försämras. Det är 

snarast männen runt Elin och Ida som definierar dem som mindre kvinnliga. 

Raskens första betraktande av Ida och Håkans första betraktande av Märit har många 

likheter. Mannen ser kvinnan arbeta och hon har ännu inte sett honom. Båda kvinnorna har 

uppkavlade kjolar för vattnets skull och deras bröst pressas nästan ut ur kläderna. Här finns 

samma typ av betraktande och åtrå, men i fortsättningen menar jag att Rasken fastnar mer för 

Idas egenskaper, medan det för Håkan förblir den ytliga, sexuella lusten som driver honom i 

förhållandet med Märit. 

Brownmiller påpekar att höga, runda bröst associeras med ungdom. Hon skriver vidare att 

utseendet är det främsta fysiska vapnet i kampen kvinna mot kvinna. Utseende, inte framgång 

som för männen, är kvinnors medel att visa sitt värde och sin åtråvärdhet, skriver hon.
134

 

Detta märks i romanerna på så sätt att Märit är åtråvärd för att hon är ung (även Ingrid), och 

att Anna är åtråvärd för att hon lyckas behålla sin ungdoms utseende. Brösten som spänner 

mot klänningstyget uppmärksammans hos både Märit, Anna och Ida, då hon är ung. Genom 

sin ungdomlighet "vinner" Märit över Elin och Anna över Ida vad gäller männens intresse.  

"Nästan alla civilisationer har velat föreskriva kvinnokroppen en gemensam form, en 

kvinnoestetik som innebär en försvagning genom att omplacera, accentuera, eller drastiskt 

reducera någon del av den kvinnliga anatomin eller någon naturlig kroppslig utformning", 

skriver Brownmiller.
135

 Detta kan stämma på den frånvarande överklassen i romanerna, men 

knappast på de kvinnliga romanfigurerna själva. Dock visar romanerna att kvinnornas 

klänningar ibland är till besvär. Ida måste kavla upp kjolen då hon går på madängen, Märit 
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gör detsamma då hon tvättar i bäcken. Detta banar dock väg för den manliga blicken att 

betrakta vad som finns under kläderna och som vanligtvis inte syns. 

Den uppoffrande kvinnligheten som Brownmiller skriver om stämmer mer in på Ida än på 

Märit. Långt in på 1960-talet, skriver Brownmiller, "var det vanligt i böcker, filmer, skådespel 

och psykoanalytiska avhandlingar att betrakta kvinnors framgångar, prestationer och framför 

allt undergång som följder av uteblivet moderskap."
136

 Märit fördriver sitt eget foster för att 

slippa föda ett barn med okänd far. Men är hennes uteblivna moderskap en väg till framgång – 

eller undergång? Framgången är att hon inte binds till Påvel och att hon blir fri att lämna 

honom. Eftersom hennes vidare öden är okända är det svårt att säga om det är positivt eller 

negativt. Inom romanens ramar skapar aborten i alla fall frihet. I Mobergs Långt från 

landsvägen (1929) finns en kvinnlig romanperson som dränker sitt förstfödda barn. Williams 

kommenterar detta och påpekar att det är kvinnan som bryter den uråldriga arvsordningen i 

bondekulturen.
137

 Märit gör detsamma. Liksom Emma i Långt från landsvägen bryter hon 

mot traditionen och förgör Påvels arvtagare. Hon uppfyller inte heller det som Hirdman 

benämner som kvinnans livsuppgift: att bli mor.
138

 På så sätt bryter hon mot normerna. 

Det finns inte mycket förtroende mellan kvinnor, inte i någon av romanerna. Varken Ida 

eller Märit tycks ha några vänner. Rasken och Klangen beskrivs som vänner. Påvel och Håkan 

hjälps åt, och Påvel ser i alla fall Håkan som sin vän. Ida hjälper i och för sig Anna ibland, 

men Ida har inga vänner, främst på grund av förtalet om henne och knallen. Bergströmskan 

vill gärna umgås med Ida efter att hon blivit korpralska, men Ida känner inget förtroende för 

henne. Mellan Märit och Elin råder bara misstänksamhet och avundsjuka. 

Brownmiller menar att kvinnans känslor specialiserar sig på sentimentalitet, medkänsla 

och ett uppgående i sin egen ömtålighet och att detta är tre drag som de flesta män försöker 

undvika.
139

 I romanerna tycks det finnas en idealisering av kvinnor som aldrig brusar upp i 

vrede. Det skulle också kunna vara en stereotypisk uppfattning om kvinnan som innehavare 

av just de tre egenskaper som Brownmiller nämner. Kring sekelskiftet 1900 ansågs 

femininiteten vara passiv, självuppgivande, svag och irrationell, skriver Wikander.
140

 Detta, 

menar jag, stämmer dåligt in på romanernas kvinnliga huvudpersoner. De flesta kvinnliga 

romanpersonerna i de båda romanerna har mer eller mindre skinn på näsan och handlar 
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mycket på eget bevåg, vilket knappast gör dem passiva eller svaga, även om de också hamnar 

i utsatta situationer. 

Eftersom det skiljer uppemot hundra år mellan handlingen i Raskens och den i Mans 

kvinna skulle kvinnoidealet kunna skilja sig åt. Däremot är de utgivna med endast sex års 

mellanrum vilket betyder att Moberg kan ha haft samma ideal i tankarna då han skrev båda 

böckerna. Ida och Märit tycks stå för de "goda" femininiteterna. De är båda strävsamma och 

duktiga. Idealet för kvinnor i romanerna tycks vara just dessa egenskaper, gärna i kombination 

med skönhet. Elin har visserligen positiva egenskaper, men hennes okvinnliga utseende och 

svartsjuka beteende blir det som dominerar i romanen. Trots Märits negativa drag, som att 

hon är otrogen och ljuger, framstår hennes behov av sexuell tillfredsställelse som så mycket 

viktigare. Otroheten och ljugandet blir något nödvändigt ont eftersom hon och Håkan inte kan 

vara öppna med sin relation. 

Lena Gemzöe skriver att "Horan" representerar patriarkatets förtryck av kvinnors 

sexualitet, medan "Modern/Madonnan" är bilden av det exploaterade moderskapet.
141

 Anna, i 

egenskap av "Horan", utnyttjas av män utan att få någonting tillbaka. Det vill säga, hon är 

fortfarande fattig och ogift i slutet av romanen. Ida kan sägas vara en exploaterad "Moder" då 

hon ger Rasken nio barn och tar hand om deras hem, men kastas åt sidan av Rasken då hon 

(på grund av just alla födslar och allt hårt arbete) inte längre är vacker och attraktiv för 

honom. Om Ida är Modern, som Holmgren skriver, är det därför äktenskapet med Rasken 

fallerar? Ida övergår från att vara Hustru till att vara Moder och tappar därför Raskens begär. 

De femininiteter som avviker är de som är översexualiserade och icke arbetsamma (Anna), 

bortskämda och naiva (Ingrid) samt mörka och fula (Elin), trots att dessa även har positiva 

egenskaper. Ingrid och Anna är kvinnliga på ett sätt som Elin inte är, tack vare sina vackra 

och åtråvärda kroppar. Ida är den kvinna som framstår som mest ideal då hon har ytterst få 

negativa egenskaper. Hon och Märit förblir de mest komplexa av de kvinnliga gestalterna då 

deras inre tankar får ta störst plats. 

Relationen man–kvinna 

Mosse skriver att den manliga kroppen uppfattades som en symbol för samhällets behov av 

ordning och framsteg, samt dygder som självbehärskning och måttlighet. Den ideala kvinnliga 

kroppen var sensuell och sexuell, i kontrast till den ideale mannens hjältekropp. De som inte 

passade in i mönstret för män och kvinnor blev fiender till samhället, menar Mosse.
142

 Det är 
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knappast någon av de manliga romanpersonerna som uppvisar självbehärskning och 

måttlighet. En "hjältekropp" tolkar jag som en stark kropp, vilket framställs som manligt i 

båda romanerna. De vackra kvinnorna, Märit, Anna och Ingrid, premieras av de manliga 

gestalterna. De avvikande personerna, som jag beskrivit ovan, hotar kanske inte samhället så 

mycket som de hotar individer. Alla negativa egenskaper får skadliga konsekvenser för 

personerna runt omkring. 

Brownmiller menar att femininitet behagar män, eftersom kontrasten får dem att verka mer 

manliga. Maskuliniteten är ofta ett försök att behaga kvinnorna, men där maskuliniteten är 

känd för att behaga med uppvisningar av makt och duglighet, behagar femininiteten genom att 

låta förstå att den inte strävar efter makt. "Att vara rörig, oförutsägbar och i sitt tänkande och 

beteende styrd av känslor, som tårfyllda uttryck för sentimentalitet och rädsla, anses kvinnligt 

just därför att dessa egenskaper vanligtvis inte leder till framgång", skriver Brownmiller. 

Vidare skriver hon att i den folkliga föreställningen innefattar maskulinitet alltid begrepp som 

kraftfull och stor, medan liten och svag är adjektiv som beskriver kvinnor.
143

 De manliga 

begreppen stämmer väl in på romanernas bild av maskulinitet. De kvinnliga begreppen är 

svårare att passa in. Ida, Märit och Elin arbetar hårt och klagar aldrig över om något är för 

tungt eller svårt. Anna kan sägas vara rörig och oförutsägbar, och kanske är hon den 

kvinnligaste kvinnan av dem alla, om kvinnlighet definieras utifrån utseende och åtråvärdhet. 

Ekenstam skriver att uppfattningen att män och kvinnor skulle vara varandras kontraster i 

allt ofta kommer till uttryck i 1800-talets tänkande.
144

 Romanernas män och kvinnor skiljer 

sig åt, men några egenskaper framställs som eftersträvansvärda hos båda könen, nämligen 

styrka och strävsamhet. Detta stämmer in på vad Östman skriver om bönderna, att det för en 

duglig bondhustru var viktigt att kunna utföra arbete på åkern, samt att den "duktiga" kvinnan 

inte framstod som okvinnlig.
145

 

Under 1800-talet ansågs mannens begär innebära befruktande, kopulerande och 

individuellt uppfyllande, skriver Liliequist. Kvinnans könsdrift å andra sidan ansågs innebära 

alstrande, moderskap och släktets fortlevnad.
146

 Detta stämmer in på de sexuellt aktiva 

Rasken och Håkan, som är de som tar initiativen till sexuellt umgänge. Även Axel och 

Klangen kan räknas hit. Ida uppfyller verkligen sin uppgift som alstrande moder då hon föder 

nio barn. Märit sticker ut som en kvinna som tillåts ha ett eget sexuellt begär. Vi får inte veta 

särskilt mycket om Ingrids motiv, men det kan tänkas att även hon drivs av sitt sexuella begär. 
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För henne straffar sig dock detta då barnet dör och hon mister förståndet. I Mans kvinna har 

Moberg skapat en möjlighet för en kvinna att få leva ut sin sexualitet. 

Ida och Märit får egna röster i romanerna vilket uppmanar till sympati med deras 

situationer. Kvinnorna hotar dock aldrig männens maktpositioner. Den enda som gör det är 

Märit, som hotar Påvels maktposition genom att han framstås som omanlig på grund av 

hennes otrohet. Hon väljer också att inte föra hans gener vidare. Men redan innan dess 

framställs Påvel som omanlig på grund av att han inte kan tillfredsställa Märit sexuellt, och 

därför blir han en omanlig man som en kvinna kan överkomma, inte en ideal eller hegemonisk 

man. 

Avslutning 

I romanerna framställs män och kvinnor till stor del enligt komplementstanken, den som 

Hirdman ger formeln A – B. Butler talar om "begripliga" genus, vilka är genus "som upprättar 

och upprätthåller en viss koherens och kontinuitet mellan kön, genus, begär och sexuellt 

beteende."
147

 I Raskens och i Mans kvinna förekommer endast begripliga genus. Även om 

vissa av gestalterna kliver utanför sin förväntade roll är det aldrig någon fråga om vilka som 

är män respektive kvinnor, och begäret är alltid det "korrekta" heterosexuella. 

I Raskens och i Mans kvinna framkommer en maskulinitet och en femininitet som bär på 

historiens kvarlevor. Moberg ville fånga bondelevnaden i dess sista skede av oberördhet, 

skriver von Platen, innan teknikens påfund, världshändelserna och modern oro trängt in.
148

 

Detta avspeglas på romanernas män och kvinnor. Dock menar jag att den aggressiva 

maskuliniteten i Raskens problematiseras genom att de våldsamma och berusade männen går 

under och även orsakar andras undergång. I Mans kvinna problematiseras förhållandet till 

egendomen, vilket visar att makten som kommer med ägande inte behöver vara det mest 

eftersträvansvärda. I Raskens är det Ida, kvinnan som arbetar hårt och har en försonande 

inställning, som idealiseras, medan Mans kvinna fokuserar på kvinnans bejakande av sexuell 

lust. Eidevall skriver att det enligt Moberg är hos kvinnan som kärlekens möjligheter och 

styrka finns, men att männens och samhällets bundenhet och lagar i många fall stänger in och 

bryter ner kvinnan, samt förkväver kärleken.
149

 Kvinnornas utsatthet uppmärksammas i de 

båda romanerna, menar jag, främst deras fångenskap i äktenskapet och utsattheten för 

omgivningens dömande och fördomsfullhet. 
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I romanerna är det främst männen som har en driftkraft framåt. För kvinnorna tycks det 

snarare vara att bli mans kvinna som är att fullborda sin kvinnoroll. Mobergs gestaltade 

maskulinitet framstår som både negativ, komplex och problematisk. Femininiteten kan 

beskrivas på samma sätt. Kvinnorna kan inte leva som de vill, men även männen är fast i 

mönster. Jag menar att Moberg bär på en traditionell bild av Mannen och Kvinnan, men att 

han problematiserar denna genom att visa upp de traditionella rollernas baksidor och negativa 

konsekvenser. Trots att Mans kvinna handlar om en kvinnas sexuella frigörelse menar jag att 

könsrollerna ändå är mer konservativa än de i Raskens. Trots sin fångenskap i äktenskapet är 

Ida en betydligt mer självständig kvinna med mer skinn på näsan. Moberg uppmuntrar 

dessutom till mer sympati för henne än till någon av de andra romanpersonerna. Hela Märits 

liv kretsar kring att vara en mans kvinna, antingen den enes eller den andres. Både Håkan och 

Påvel vill och anser sig äga Märit, medan Rasken, åtminstone till en början, behandlar Ida 

med respekt. Då Märit lämnar Påvel gör hon det för att övergå till att ägas av Håkan istället. 

Brownmiller menar att maskulinitetens extremer hotar att skada andra, medan 

femininitetens extremer är skadliga endast för kvinnorna själva i form av självpålagd 

masochism. Masochismen kan bestå av tvång, hämningar, självförnekelse, slöseri med tankar 

och tid, skriver Brownmiller, och hon menar att detta avsiktligt misstas för kvinnans "sanna 

natur".
150

 Maskulinitetens extremer, menar jag, är de övermanliga beteenden som jag har 

funnit hos romanpersonerna och som tydligt är destruktiva mot andra, men också till viss del 

mot dem själva. Jag har svårt att se några kvinnliga extremer i romanerna, men i Raskens 

skulle Idas självpålagda masochism kunna vara hennes acceptans av Raskens icke upphörande 

otrohet. Även Lena kan beskrivas som masochistisk då hon stannar kvar i det destruktiva 

äktenskapet med Klangen. Dock får vi aldrig veta om Lena ser några alternativ då hennes 

tankar förblir dolda. 

Det finns en syn att mannen tillhör den offentliga produktiva sfären, medan kvinnan tillhör 

den privata reproduktiva sfären, skriver Gemzöe.
151

 Männen producerar och kvinnorna 

reproducerar. I Raskens stämmer den här uppdelningen bra in på huvudpersonerna, där 

Rasken producerar i arbetet på torpet, medan Ida reproducerar då hon föder barn och tar hand 

om hushållet. I Mans kvinna stämmer inte detta längre. Håkan slutar att producera då han ger 

upp sin gård och Märit avbryter reproduktionen då hon fördriver sitt foster. På detta vis är det 

i Mans kvinna som de traditionella rollerna utmanas, samtidigt som de befästs genom det 

ständiga påpekandet att Märit tillhör Håkan och/eller Påvel. 
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Trots att jag ville ta med så många bipersoner som möjligt har fokus ändå kommit att ligga 

på huvudpersonerna. Dessa är de mest komplexa av gestalterna. Bipersonerna förblir en aning 

"platta" eller endimensionella och fyller ofta bara en funktion. Alla gestalter sammanlagt visar 

ändå upp olika bilder av vad femininitet och maskulinitet kan vara. Inget är givet eller 

självklart, ingen är ett ideal. Även om Ida idealiseras uppnår hon inget idealt liv. 

Överhuvudtaget kämpar samtliga av romanernas gestalter för att passa in i sina givna roller, 

och ingen finner sig helt till rätta. Kanske var det just detta som Moberg ville visa med sina 

historiska romaner. 
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