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Sammanfattning
I min uppsats undersöker jag hur de manliga karaktärerna framställs i Sara Lidmans romaner 
Tjärdalen och Hjortronlandet. I båda romanerna förekommer motiv och teman som säger att 
männen har svårt med sina roller som just män. Deras självbild säger att de ska möta förväntningar 
som utgår från vissa traditionella ideal. Problemet som det framställs i romanernas story är att 
försöken att anpassa livet till dessa ideal snarare leder till ett olyckligt förhållande till den närmaste 
omgivningen än till ett tillstånd av harmoni med denna. Lidman skildrar denna konflikt mestadels i 
psykologiska termer. Jag har å min sida valt att titta på själva idealen och sökt finna källorna till 
dessa i ett studium av material utanför romantexterna. Mitt förslag är att romanens män har tagit i 
arv inslag av ett mansideal med rötter i nordisk forntid, nämligen vikingaidealet. Jag studerar hur 
detta mansideal framställs i ett par exempel från den isländska sagalitteraturen: Egil  
Skallagrimssons saga och Gunnlaug Ormstungas saga. Därefter gör jag ett par punktnedslag på hur 
detta ideal tagits omhand och använts i senare tid: mina exemplifieringar hämtas här från 
göticismens epok i början på 1800-talet. Utifrån Geijers diktpendanger ”Vikingen” och 
”Odalbonden” föreslår jag att bondeidealet och vikingaidealet, trots att de hos Geijer används som 
varandra kompletterande motsatser, i den nationalistiska rörelsen kom att smälta samman till ett 
dygdigt medborgarideal för den svenske mannen. Priset för denna sammansmältning i politiskt syfte 
är dock, menar jag, att den komplexitet som ändå kan återfinnas i det isländska materialet nu blir en 
tämligen schablonartad bild.

Två sidor av det traditionella idealet har särskild relevans för Lidmans berättelser, en ekonomisk 
och en emotionell. Mannen ska framstå som den aldrig vacklande försörjaren. Det får m.a.o. aldrig 
uppstå något tvivel om hans styrka och möjlighet att svara mot den rollen. Problemet är att 
tolkningen av styrka tar för givet att uttryck för starka känslor, särskilt sådana som tar sig uttryck i 
gråt, visar på svaghet och en oförmåga att leva upp till den givna rollen. Det sorgliga resultatet blir 
att Lidmans manliga karaktärer döms till ensamhet, där de i stället skulle kunna finna styrka och 
självförverkligande i en varm känslomässig relation till sina närmaste. 

Det studerade materialet har dock antydan till öppningar i problematiken. Genom vikingasagorna 
har jag fått fram att här skildras två olika nivåer av maskulinitet. Jag har valt att kalla dem för den 
”världsliga” i kontrast till den ”rättfärdiga” typen av manlighet. Den världsliga typen befinner sig på 
en lägre nivå av medvetande om sin egen roll i samhället. De män som väljer att gå efter den nivån 
eller inte kan annat kan ses som att de dyrkar ett falskt ideal. De män som idealiseras i sagorna är 
starka, stolta och sätter hedern framför allt. Hedern för vikingarna bestod visserligen av att strida 
tappert och aldrig vika sig, men hederns regler gör dem ändå till sociala varelser som kan höja sig 
över rent egoistiska hänsyn. Heder för Lidmans ”världsliga” karaktärer verkar ligga i förmågan att 
kunna försörja en familj och aldrig visa svagheter utåt. Men hedern för den” rättfärdige” är att han 
ser sin roll i ett socialt sammanhang där hänsyn till andra är en självklar plikt; den rollen har Petrus 
i Tjärdalen. Den ”enkelspårighet” vissa kritiker har funnit hos Lidmans karaktärer gäller alltså inte 
alla. Som ”enkelspåriga” framstår de som mäts utifrån den rättfärdiga nivån (och det gäller 
majoriteten) men själva hyllar det falska idealet. De senare räknar bara med en roll att gå upp i, den 
som de kallar mannens. Genom en kontrasterande gestalt som Petrus framgår det att det sanna 
idealet, den rättfärdiges, är att visa att ingen kan vara en verklig man utan att samtidigt vara en sann 
människa. 
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1 Inledning
Sara Lidman, 1923-2004, föddes i Missenträsk i Västerbotten. Hennes debutroman Tjärdalen 

(1953), blev en av de största debutsuccéerna någonsin och framgången fortsatte med 

Hjortronlandet (1955). Hon anses hon vara en av de stora språkförnyarna i Norden (Møller Jensen, 

Finnich och Mai/2000: 178-179) och var delaktig i de stora tidsfrågorna, såsom frågan om svenskt 

atomvapen, apartheiden i Sydafrika och hon hade ett brinnande engagemang emot Vietnamkriget 

(Economou/2003: 109-113).  Hon skrev uppemot 20 romaner och även dramer, journalistiska texter 

och noveller bland mycket annat. 1978 utnämndes hon till hedersdoktor vid Umeå universitet och 

1999 fick hon av den dåvarande regeringen hederstiteln professor. 

I Sara Lidmans tidiga romaner Tjärdalen (1953), och Hjortronlandet (1955), tycks männen sitta fast 

i påhittade föreställningsvärldar om hur de ska bete sig för att uppfattas som män. Verkets norm 

visar hur de skulle kunna ta sig ut ur detta falska identitetssökande, men männens subjektiva 

föreställning om manlighet är så instängd att den identitet som är skapad för dem blir till en 

tvångströja istället för en väg till lycka.

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att visa två saker. Det ena är, att utifrån Sara Lidmans tidigare verk, 

Tjärdalen och Hjortronlandet, lyfta fram hur de manliga karaktärerna styrs av sina föreställningar 

om det egna jaget, och vad som krävs av dem i deras roll som män och hur dessa subjektiva 

föreställningar skapar spänningar i storyn. Det andra är ett försök att leda deras föreställningar om 

vad som krävs av dem som män tillbaka till ett ursprung. Min hypotes är att detta ursprung inte 

behöver sökas i diverse inflytande från främmande kulturer: det är helt enkelt nordiskt och hittas lätt 

i den äldsta nordiska litteraturen, nämligen i den isländska diktning som skildrar vikingatidens 

ideal. 

Birgitta Holm har beskrivit de manliga karaktärerna hos Lidman som ”ensidiga”: bilderna av dem 

är ”karikatyrer”, och de framstår som ”marionetter” (Holm/1998: 142). Jag vill hävda att så inte är 

fallet. Lidmans avsikt kan inte ha varit att skapa karikatyrer; det är männens nedärvda subjektiva 

föreställningar om vad deras roll kräver som inte släpper fram den komplexitet som ligger under 

den antagna masken. Min hypotes är alltså att ursprunget till denna mask kan återfinnas i 

vikingatida ideal och har sedan har följt med i historien. Under tidens gång har de också blivit mera 

schablonartade och ensidiga, särskilt i de medvetna försök att lyfta fram dessa ideal som gjordes 

inom göticismens nationalistiska program i början av 1800-talet. 
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1.2 Frågeställning
I min uppsats kommer jag att utgå ifrån två frågeställningar:

Kan mannens subjektiva norm, som finns i Sara Lidmans romaner Tjärdalen och 
Hjortronlandet kännas igen som ett arv från forntida ideal som man kan identifiera 
genom läsning av fornisländsk litteratur och göticismens diktning?

Vilka konsekvenser i storyn får den norm för manlighet som Lidmans manliga 
karaktärer tar för given i Tjärdalen och Hjortronlandet?

1.3Metod
Jag kommer att använda mig av närläsning och komparation som metod. Genom några exempel ur 

den isländska sagalitteraturen kommer jag att erhålla information om den syn på maskulinitet och 

män som genomsyrar dessa texter. Jag kommer utifrån den informationen att försöka få fram en 

idealbild av mannen och en beskrivning av hur män uppfattades. Den idealbilden kompareras sedan 

med några inslag från göticismens litteratur. Jag sätter därefter skildringen av de manliga 

karaktärerna i Lidmans båda tidiga romaner i relation till de forna idealen för manlighet och gör en 

tolkning av hur de kommer att bestämma vissa motiv och teman i storyn. Jag anser att denna 

tolkning ger ett intressant perspektiv på dessa romaner även om den här kopplingen inte har gjorts 

(åtminstone inte explicit) av Sara Lidman själv. 

1.3.1 Tidigare forskning

Det har inte skrivits mycket om Sara Lidman. Birgitta Holm poängterar att ”Sara Lidman har haft 

en egen och viktig plats i det intellektuella och kulturella livet i Sverige i snart ett halvt sekel . Ändå 

finns det inte mycket skrivet om henne” (Holm/1998: 7), och det som är skrivet har ofta en 

biografisk inriktning. Holm har gjort ett biografiskt vinklat porträtt av Lidman där hon väver 

samman uppväxt, privata texter och de publicerade romanerna till en inblick i Sara Lidmans liv och 

möjligheterna för de olika texterna(Holm/1998: passim). Jag kommer inte använda mig av den 

biografiska metoden, trots att författarens liv i det här fallet har visats ha många detaljer gemensamt 

med motiv i romanerna. Det biografiska perspektivet har dock ingen relevans för de frågor jag 

söker besvara. 

Annan forskning på området Sara Lidman är bland annat Lina Sjöbergs metod att genom 

intertextualitet och kulturorienterad bibelvetenskap tolka Lidmans romaner (Sjöberg/2006: passim). 

De texter som jag har valt att utgå ifrån, de isländska sagorna, är nedskrivna av kristna, lärda män 

på 1200-talet. Åsikterna om huruvida de är uppdiktade av enskilda författare eller bara nedtecknade 
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som ett led av en mycket äldre tradition, går dock isär vilket gör att möjligheten att den syn på män 

som tecknas i sagorna skulle kunna vara en hednisk bild är reell. Eftersom jag vill visa hur den 

subjektiva föreställningen om mannens beteende skulle kunna utgå ifrån ett nordiskt ursprung 

tycker jag att varken bibelstudier eller en biografisk utgångspunkt är relevant i sammanhanget.

Jag har också tittat lite på vad som har benämnts mansforskning, som kan ses som en underkategori 

till genusforskningen. Så kallad ideologisk genusforskning antar ett kulturellt perspektiv, ser genus 

som kulturella konstruktioner och vill beskriva hur dessa konstruktioner ser ut utifrån en bestämt 

ideologisk ståndpunkt. Genusforskningen antar ett antropologiskt och samhällsvetenskapligt 

perspektiv, inte ett biologiskt. I en akademisk debatt blir frågan om mansrollen och manlig identitet 

centrala begrepp. Per Folkesson har sammanställt en kartläggning om nordisk mansforskning; i den 

skriver han att begreppet genus som definition är ett ställningstagande av forskaren i ett försök att 

hävda att manligt kön blir en social och kulturellt fokuserad och konstruerad realitet 

(Folkesson/2000: 109).

Vissa av de texter som jag har tittat på har inte en strikt vetenskaplig karaktär. De är inte skrivna på 

en akademisk nivå och har inte det underlag som krävs för att räknas in i en vetenskaplig diskurs. 

De är däremot reflekterande texter som försöker säga något om män och manlighet, utifrån en 

historisk kontext och idag. I fallet Järn Hans har det verket bidragit till debatten även på en 

akademisk nivå. Forslid skriver att den har setts som en vattendelare inom ideologisk 

genusforskning, trots att den inte är skriven för den publiken (Forslid/2006). Ambjörnssons 

Mansmyter är en essäbok. Vare sig dessa arbeten kan ses som strikt vetenskapliga eller inte så har 

de bidragit till mansforskningen och debatten runt omkring.

Jag kopplar alltså ihop ett mansideal som jag menar präglar den isländska sagalitteraturen med 

romaner i vår egen tid och pekar på nedärvda värderingar. Huruvida den isländska sagalitteraturen 

är ren fiktion eller bygger på historisk tradition går inte att fastställa. Sagorna är nedtecknade av 

lärda kristna män under tolvhundratalet, och det finns ingen som med säkerhet kan säga att det inte 

är rent fabulerande berättelser. Forskningen går isär om vilken plats sagorna bör ha gällande 

historisk folksed, etik och religion, där den ena sidan hävdar att sagorna har lågt sanningsvärde och 

anser att de är alster skrivna av enskilda författare, medan den andra sidan påstår att den muntliga 

traditionens betydelse för islänningarna gör att sagorna kan ha fraktats flera hundra år innan de blev 

nedskrivna och bör därför ses som historiska (Hallberg/1964: 43-44). Om det rör sig om historiska 

texter eller rent uppdiktade tar jag ingen ställning till, lika lite som att jag tar ställning till 

sanningshalten i Sara Lidmans verk. Vad jag föreslår i min uppsats genom komparationen av 

isländsk sagalitteratur och Lidmans romaner är en idé om ett mansideal som inte verkar ha ändrats 
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genom en svit på tusen år. Det bestämmer mycket av hur de isländska karaktärernas liv konkret 

gestaltar sig, och när vi kommer till de moderna romanerna visar det sig att idealet fortfarande är 

verksamt och till stora delar bestämmer karaktärernas öden. 

1.4 Avgränsningar och citatteknikaliteter
Jag har valt att avgränsa mig till två av Sara Lidmans romaner, Tjärdalen och Hjortronlandet. 

Skulle jag ha valt en större textkorpus skulle arbetet ha riskerat att bli för omfattande. Romanerna 

jag valde är utgivna med två års mellanrum, vilket gör att personporträtten uppvisar likheter och att 

författarens uttryckssätt är snarlikt. 

Jag är medveten om att många av de citat jag har använt mig av kan framstå som felstavade, 

speciellt när jag har återgivit talspråk. Det har att göra med att Sara Lidman skrev på västerbottnisk 

dialekt i romanerna. Det handlar alltså inte om rena felstavningar, utan om att skriva som det låter. 

Att vid varje citerat stycke skriva [sic!] kändes därför meningslöst. Likaså kan de isländska sagorna 

kännas ålderdomliga och en del ord är svårbegripliga eller enligt vår stavningsreform felstavade, 

men sagorna skrevs ned för 800 år sedan och översättaren har försökt att återge det högtravande 

språk som ursprungskällan hade.

Gunnarsson 7



2 Tidigare forskning inom området män
Torbjörn Forslid menar att där kvinnoforskning vill framställa kvinnor som individer verkar 

mansforskningens syfte vara att dela in män i kategorier: ”Feministisk genusforskning vill 'avköna' 

kvinnan - hon är inte enbart kvinna utan också människa - har mansforskningen tvärtom ambitionen 

att 'köna' mannen, dvs. mer specifikt beskriva vilken typ av manlighet han representerar” 

(Forslid/2006: 14). Don Juan (Ambjörnsson/1999: 49-72), mannen i Malmö (Forslid/2006: 130-

161), Järn-Hans (Bly/1991, passim) och bonden (Östman/2006: 77-111) är alla kategorier som har 

konventioner att uppfylla och representerar män som grupp, inte som individer. Birgitta Holm kallar 

männen i Sara Lidmans Eckträsk för karikatyrer och marionettdockor (Holm/1998 :142). Min 

uppfattning är, som tidigare antytts, att det inte är Sara Lidmans personporträtt som är karikatyrer 

utan att det finns övertagna ideal som skapar de kategorier som männen placeras in i. Alla 

kategorier är snäva och gör därför männen inom kategorin ensidiga och förutsägbara. Lidman visar 

hur sådana kategoriseringar kan stå i vägen för ett lyckligare liv. 

Robert Bly hävdar att det finns en norm för hur den amerikanske mannen skall vara och bete sig. 

Även om Bly försöker peka ut en någorlunda enhetlig norm, medger han att det verkar finnas olika 

versioner av den amerikanske mannen. Normen kan därför kännas spretig och ramen vag att hålla 

sig innanför. Han påstår att den amerikanske mannen har blivit en mjukis och förlorat sitt ursprung. 

Mjukismannen är inte lycklig. Blys lösning är att den moderna mannen måste finna sitt ursprung. 

Han kallar detta ursprung för ”Vildmannen”(Bly/1991: 13-15). ”Män som lever idag har inte längre 

något gemensamt med den tystlåtne, gammelmanssinnade bonde som, stolt över sin inåtvändhet, 

anlände till New England 1630” (Bly/1991: 13). Det här konstaterandet beskriver hur den 

amerikanske mannen har gått vidare, blivit modern och i processen förlorat sitt ursprung. Torbjörn 

Forslid skriver att Blys sökande efter den arketypiska urmanligheten inte är oproblematisk, men 

ändock har fungerat som en vattendelare inom den idelogiska genusforskningen (Forslid/2006: 17).

Järn Hans är en kontroversiell bok men kan inte fungera som vattendelare i forskning om den 

nordlige mannen. För att närma sig det fältet behövs en annan infallsvinkel. Det har skrivits mycket 

om den amerikanske mannen, inte minst med Järn Hans som utgångspunkt. Låt vara att Bly menar 

att den amerikanske mannen har förlorat kopplingen till sitt ursprung: vildmannen. Så är dock inte 

fallet med den nordlige mannen, skulle jag vilja hävda. Den ursprunglige vilde som amerikanerna 

söker efter finns i Norden. Han är sprungen ur vikingarna och här uppe finns han kvar i 

föreställningen av att män är huggna ur sten, bevarade som stenstoder sedan tidernas begynnelse. 

Bly hävdar (med hänvisning till Jungs djuppsykologi) att män invigda i känslovärlden av kvinnor 

kommer att överta den kvinnliga hållningen gentemot maskulinitet och tillägna sig en rent kvinnlig 
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synvinkel (Bly/1991: 40). Må så vara, men i jämförelse med de verk den här uppsatsen studerar 

närmare kan man dock konstatera att det finns få likheter mellan den amerikanske (civila) 

mjukismannen och den nordiske mannen.

Robert Bly tänker sig att det inte är förrän när mannen har återfunnit vildmannen inom sig som 

denne blir lycklig och tillfreds med sig själv. I nordisk tradition är vildmannen uppenbarligen inte 

lika tillbakatryckt som hos amerikanarna. Arvet efter vikingarna, menar jag, finns påtagligt runt 

omkring i norden och trots att vikingen inte kan sägas vara en mångbottnad karaktär finns det 

alltjämt ett manligt arv sprunget ifrån dem. Vildmannen, enligt Bly, står för handlingskraft och 

beslutsamhet, inte macho-energi och grymhet (Bly/1990: 22) och är något den amerikanske mannen 

har förlorat. Utifrån Blys bild av amerikanska förhållanden skulle man alltså kunna tänka sig att den 

nordiske mannen är lyckligare än den amerikanske, eftersom den nordiske mannen, som jag ska 

försöka visa, har en starkare koppling till sitt ursprung.
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3 Sagaskrivningens vikingar

3.1 Vikingen Egil Skallagrimson - Urtypen av en viking och man?
Egil Skallagrimsson är en väldigt komplicerad karaktär. Jag har valt honom som representant för 

Vikingen eftersom det för honom inte fanns någon annan väg att gå än att bli viking. Hans 

temperament gör att han är för svårhanterlig för att ha att göra med på land: ”Bera menade att i Egil 

var det nog ämne till viking, och det var nog vad som väntade honom, när han blev så gammal, att 

man kunde ge honom härskepp” (Alving/1979: 86). Egil är för oregerlig för att bli något annat än 

viking.

Peter Hallberg skriver att Egil Skallagrimssons fula anlete speglar dunkla stråk i själens djup. 

Bärsärkarraseriet samsas med en skaldegåva som gör honom uppskattad hos höga herrar. För 

Hallberg ter sig Egil Skallagrimsson som en komplex karaktär, mycket baserat på hans skaldegåva 

(Hallberg/1962: 115). Men, utifrån sagan om Egil Skallagrimsson är det enbart vid ytterst få 

tillfällen hans mjuka sida kommer fram, och vid de tillfällena visas det enbart genom en slutenhet 

och i hans diktning. Egil beskrivs redan från sin barndom som vildsint och ful, samtidigt som hans 

förmåga att dikta visor syns redan vid tre års ålder:

Ännu en son fingo Skallagrim och Bera […] 
När han [Egil] växte upp, kunde man tidigt se på honom, att han skulle bli mycket ful och lik 
sin far, svart i håret. När han var tre år gammal var han lika stor och stark som andra pojkar, 
som voro sex eller sju. Han var tidigt talför och ordkunnig (Alving/1979: 69).

Berättaren låter visa att trots att Egil må vara ful till utseendet, är han ett intelligent barn med 

väldigt särpräglade karaktärsdrag. Hans känsla för rättfärdighet kommer fram senare i samma 

avsnitt då Egil, mot sin faders inrådan, smyger med på ett gille som hålls av Yngvar. Egil tycker att 

han har precis lika stor rätt att följa med till gillet som dennes storebror eftersom han känner 

människorna lika väl. Anledningen till att Egils far inte vill ha med honom till gillet är för att Egil 

anses vara oregerlig och ohanterlig. Här visas dock inte någon vildsint sida av Egil upp, utan han 

blir senare hyllad för sina visor. I det första kvädet hyllar han Yngvar, men i slutet blir det tydligt att 

Egil mest av allt håller av sig själv. Kvädet avslutas med ”[s]ent, du guldets slösare,/ månde en 

skald du finna,/ som treårig kväder/ bättre kväden än jag” (71). Under Egils uppväxtår visar han 

prov på sin styrka och vildsinta natur då han vid sju års ålder hugger en yxa i huvudet på en av hans 

lekkamrater. Trots att avsnittet mest är menat för att visa på att Egil har en framtid som viking så 

kan läsaren redan här se att Egil är en pojke som tar hårt åt sin heder. Händelsen med yxan bärs 

fram av att Grim hade behandlat Egil orätt och hotat med att lemlästa honom för att Egil inte kunde 

bära sig åt som folk. Grims mening var alltså att tukta Egil, men den senare följer sina egna regler 

och det hela slutar alltså i ett blodbad (86).
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Egil är väldigt lik sin far och har ett komplicerat förhållande till denne. Efter händelsen med yxan 

var Egils far Skallagrim föga nöjd med honom, och i och med en händelse när Egil var tolv år 

slutade de att tala med varandra. Skallagrim drabbades då av ett raseri i samband med ett bollspel 

som slutade med att ”han lyfte Tord och slog honom i marken så hårt, att han blev alldeles 

sönderbruten och dog på fläcken” (87). Efter den incidenten griper Skallagrim efter Egil, men han 

lyckas komma undan. Efteråt är Egil ursinnig och straffar sin far genom att döda hans närmsta 

gårdsman. Det står ingenting om huruvida Egil och Tord är vänner och om dennes död skulle ha 

inverkat på Egil. Däremot kan vi av texten se att Tord och Egil ofta får ställas mot Skallagrim i 

lekar, vilket visar att de umgicks en del och kanske litade på varandra. Om så är fallet blir Egil en 

djupare person än han antas vara. Är detta inte fallet så kan incidenten med banehugget mot 

Skallagrims närmste man ses som ett bevis på Egils känsla för heder och rättvisa som tar sig de 

mest horribla uttryck eftersom han är så vildsint av naturen.

Till skillnad från den romantiska bilden av vikingen, där dennes avigsidor accepterades (se avsnitt 

”Vikingen ur ett historiskt perspektiv: Från nordisk identitet till ett manligt ideal”) gör sig Egil ovän 

med de som drabbas av hans nitiska känsla för heder och stolthet. Under sin första färd utomlands 

tycker han att han har blivit orätt behandlad av Atlö-Bard då de inte bjuder Egil och hans män på 

något annat än smör och bröd. När det senare visar sig att det på samma ö hålls ett gille för konung 

Eirik och drottning Gunhild slutar det med att Atlö-Bard får sätta livet till efter att han och 

drottningen har försökt förgifta Egil. Konung Eirik är förgrymmad på Egils sätt att hantera Atlö-

Bard men gör ett avtal med honom. Efter den incidenten litar inte Norges kung på Egil längre, och 

ser helst att Egil håller sig borta ifrån landet. (93-98). Många är det som vill se Egil Skallagrimsson 

dö, men med turen på sin sida och ett klyftigt sinne lyckas han ta sig ut ur många knipor.

3.2 Egil Skallagrimsson - karlakarlen och familjefadern
Egil är väl medveten om hur män av hans kaliber skall uppfattas, och som jag har skrivit om 

tidigare har han för det mesta en väldigt känslokall och vildsint karaktär. Vid några tillfällen visas 

dock hans känsliga sida. I avsnittet ”Slaget på Vinaheden” faller Egils bror Torolv och Egil gör ett 

kväde om denne som innehåller frasen: ”Tung är min sorg, och tungt/ tigande bära den” 

(Alving/1979: 125). Den här frasen kan ses som ett uttryck för hur män skulle bete sig. Att vara 

tigande trots att sorgen tynger är något som män i enlighet med traditionen  har fått utstå för att de 

ska ses som maskulina. På samma sätt kan man säga att Mats G. Larsson beskriver Egil i fråga om 

hans manliga heder då han skriver ”att fly genom landet i lönndom ansåg han lönlöst och dessutom 

föga manligt” (Larsson/2005: 41). Egil och Torolv har följts åt genom hela livet, och mellan dem 

har det utvecklats ett starkt band. Broderskärleken följer som ett tema genom sagan, och därför blir 
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det än mer smärtsamt när Egil förlorar brodern Torolv i slaget på Vinaheden.

För Egil är det viktigt att vara manlig. Porträttet av honom kan ses som en beskrivning av ett 

manlighetsideal från vikingatiden. I avsnittet ”Egil åter till Norge och på Island” fallerar Egils hårda 

yta och han visar sig sårbar och dyster i sinnet. För att råda bot på det påminner Arinbjörn honom 

om hur män bör bete sig utåt sett då han säger åt Egil att ”Visst miste du mycket, då du miste din 

bror, men det är manligt att väl bära sin sorg” (Alving/1979: 130). Här kan texten visa hur Egil har 

gått utanför ramen för hur han skall bete sig och då blir han genast påmind om hur en man skall 

vara. För vikingen verkar manlighet vara att inte visa sårbarhet eller sorg: man skall hålla sina 

känslor i schack. I det här avsnittet visar det sig att Egil är olyckligt kär i Torolvs änka, Asgerd. Allt 

löser sig i slutänden till det bästa och de får varandra, men att Egil skulle vara kärlekskrank är ett 

karaktärsdrag som förvånar läsaren. Egil porträtteras ofta som vildsint och ful, det blir då lätt att 

glömma bort hans mer känsliga sida. Det här avvikande karaktärsdraget tycks dock omgivningen 

fästa mindre avseende vid.

I avsnittet ”Bodvar Egilsson drunknar” förolyckas Egils son Bodvar. Det står om honom att ”Egils 

son Bodvar var nu fullvuxen, en mycket lovande ung man, vacker att se på och lika storväxt och 

stark som Egil eller Torolv hade varit vid hans ålder. Egil älskade honom mycket, och Bodvar höll 

också av sin far” (214). Här framträder Egil som en familjefar, och vi får en bild av honom som 

kontrasterar mot den hårda yta som vi hittills lärt känna. Han ses plötsligt vara kärleksfull emot sin 

son och när sonen senare dör i en drunkningsolycka blir Egil än en gång sorgsen. I avsnittet 

”Vikingen Egil Skallagrimson - Urtypen av en viking och man?” påstår jag att sorg är den känsla 

som gör att Egil sluter sig inom sig själv. Det har visats i avsnittet när hans bror Torolv dör, och 

senare i avsnittet om hans trånad efter Asgerd. Men sorg får inte ges vilka uttryck som helst om man 

vill bevara sin manlighet. Egil som familjefar försöker vanligen hålla sina känslor för sig själv. När 

Bodvar dör verkar det bli för mycket för honom och han stänger in sig i sängrummet. Sorgen verkar 

tära på honom från insidan, det är beskrivet hur han på begravningen är klädd i åtsnörda hosor som 

satt hårt om benen och en röd livrock som var trång upptill och snörd i sidan. Det skrivs att Egil 

under begravningen svällde upp så att hans åtsnörda kläder sprack (215).

Kanske är kontrasten mellan den vildsinte vikingen och den kärleksfulla familjefadern 

sammankopplad i Egils skaldegåva. Hans raseri och utbrott av vrede kan ligga till grund för hans 

finkänslighet i diktningen. Enbart i diktkonsten är han tillåten att uttrycka intima känslor. Kvädet 

Sonatorrek, översatt ”Förlusten av söner” (217-224), är berömt och Hallberg skriver att det anses 

vara det första stora poetiska uttrycket i Norden för ett personligt känsloliv (Hallberg/1964: 117). I 

Sonatorrek framträder Egils sorg i ett färgstarkt register av känslor. Han diktar om den gamle 
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mannens maktlöshet inför hans söners bane och hur svårt det är att dikta ett kväde då sorgen tynger 

ner tanken. Han är utplundrad på dem han älskar och förtvivlad över att släkten verkar vara på väg 

att dö ut i och med de båda sönernas död. Han trivs inte längre med människor runt omkring sig då 

alla han bryr sig om har blivit tagna ifrån honom och hans huvud är svårt att hålla upprätt. Här 

beskriver Egil alltså att det i slutänden inte var äventyret, slagsmålen eller hävdelsebehovet som var 

det viktigaste i livet. Egil blir oväntat en förespråkare för en annan nivå av maskulinitet än den som 

tidigare har setts; Bland annat av Arinsbjörn som en gång förebrådde honom sorgen över broderns 

död. Kärleken till sönerna är överväldigande och livet verkar meningslöst efter deras bortgång. Egil 

väljer i slutraderna av kvädet att beskriva sig själv som en man som hellre är öppet ovän, än att ha 

falska vänner. Det kan visa på hur han anser att män skall vara. Hellre är han ovän med folk han 

inte litar på än att ha falska vänner som kan smida planer emot honom. Stoltheten och hedern följer 

honom genom livet.

På ålderns höst är Egil föga tillfreds med sig själv. Hans syn, hörsel och leder sviker honom och han 

blir till och med hånad av kvinnorna på gården. I ett kväde av Egil beskriver han sig själv som 

gammal och omanlig, han diktar att ”Huvudet runkar,/ jämt ramlar jag kull, / slak hänger var lem, / 

och hörseln är borta” (254). Att han väljer att beskriva att var lem hänger slak kan ses som en 

omskrivning av att det inte finns någon kraft eller manlighet kvar i honom. Senare förlorar han även 

synen och till och med kvinnorna har förlorat respekten för honom. Matburskvinnan tycker att det 

är underligt att Egil, som var en sådan karl, nu skulle ligga i vägen för deras sysslor (254). Att  bli 

förnedrad av kvinnor tycks vara det slutgiltiga beviset på att det inte finns någon manlighet kvar 

utan bara en lastgammal man. Innan Egil dör vill han dock, som i gamla tider, göra liv om sig. Han 

vill kasta ut allt sitt engelska guld över tinget och se huruvida folket kommer dela upp guldet 

broderligt eller om det kommer utbryta tumult och bli slagsmål. Han blir dock avrådd till tilltaget 

och det hela slutar med att Egil tar sina två kistor med guld och gömmer dem (sägs det) öster om 

Mosfell. Egils envishet och tjurskalliga drag finns alltså med honom ända till hans sista dagar, och 

han dör utan att någon har fått höra om var skatten ligger gömd (256-257)  

3.3 Beskrivning av andra manliga karaktärer i Egil Skallagrimssons saga
Utifrån Egil Skallagrimsson syns ett mönster framträda för hur män skulle bete sig under 

vikingatiden. Egil uppfyller inte alla kraven, men är i hög grad som män bör vara: hans stolthet, 

envishet och känsla för hederns krav understryks på flera ställen. Egils karaktärsdrag har jag gått 

igenom i föregående avsnitt ”Vikingen Egil Skallagrimson- Urtypen av en viking och man” och 

”Egil Skallagrimsson- karlakarlen och familjefadern”. Härnäst kommer jag att ta upp hur andra 

manliga karaktärer har beskrivits i Egil Skallagrimssons saga.
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Genom berättelserna om Egil Skallagrimssons förfäder syns Egils fula och svartmuskiga anlete i 

kontrast till broderns ljusa och muntra lynne. Urfadern Ulv sägs både vara driftig och klok, men 

samtidigt bli som förbytt på kvällen och bli både folkskygg och ondsint. Ulvs två söner beskrivs 

som storväxta och starka men är olika som natt och dag i utseende och karaktärsdrag. Torolv 

Kvällulvsson beskrivs som vacker och en dugande ung man som för det mesta var gladlynt, hurtig, 

dådkraftig och driftig och därför omtyckt av alla. Den andre sonen (Skalla)Grim beskrivs som 

svartmuskig och ful och lik sin far i lynnet. Han var skicklig i hantverk och for ofta ut för att fiska 

(Alving/1979: 3-4). Grim och Torolvs går senare liknande öde till mötes som de två senare 

bröderna, då den fule brodern överlever den vackra brodern.

Egil Skallagrimsson har en bror, Torolv, som beskrivs redan från tidig ålder som fulländad.

När han växte upp blev han snart stor till växten och vacker att se på. Alla sade att ingen 
kunde vara mer lik Torolv Kvällulvsson, som han fått namn efter. Torolv var långt framon sina 
jämnåriga i kroppskrafter, och under uppväxtåren utmärkte han sig i de flesta av de 
färdigheter, som på den tiden voro vanliga bland unga män, som ville räknas för fullgoda. Han 
var munter till lynnet och tidigt stark, att han hölls för fullt jämngod med vuxna män. Han 
blev snart omtyckt av alla, och hans fader och moder älskade honom mycket (69)

Av de karaktärer som beskrivs i sagan är männen oftast storväxta och ståtliga. Drottning Gunhilds 

bröder Eyvind skreyla och Alv beskrivs som storväxta, starka och stridslystna (108) och Kettil 

beskrivs som att han liknade kung Eirik Blodyx: storväxt och ståtlig (141). Ses de inte som 

utskrivet storvuxna så är männen dristiga och män som tar sin rätt. Björn Brynjolvsson ses som en 

dristig och dugande ung man, ibland sågs han som en viking och ibland som en köpman (72).

Av de beskrivningar jag har gjort framträder nyckelord för hur männen skulle bete sig och hur deras 

utseende beskrivs. Männen är storvuxna, driftiga, starka och har en känsla för heder och rättvisa. 

Den man som ses som fulländad är Torolv Skallagrimsson och han beskrivs som vacker, stark, 

munter, brådmogen och omtyckt. Trots alla hans fördelar är det Egil som har intellektet och lever 

till att bli en gammal man. Egil övertar allt det som Torolv ägde, till och med hans maka, och är den 

som för släkten vidare. Slutsatsen kan därför bli att trots Torolvs stora försprång är det ändå den mer 

komplexa karaktären Egil som uppnår ära och berömmelse. Det gör han inte på grund av att han är 

omtyckt, utan snarare för att han vägrar låta någon annan skriva hans öde för honom. Fram till hans 

död styr han sitt öde och låter ingen stå i hans väg. Till skillnad från de män vi kommer att möta i 

Sara Lidmans romaner är Egil mångsidig och har, trots sin vildsinthet, ändå djup som människa. 

3.4 Gunnlaug Ormstungas saga - Heder går före egen lycka
Gunnlaug skildras, precis som Egil, som en stor skald och oregerlig i sin ungdom:

Om Gunnlaug berättas det att han var tidigt mogen, stor och stark, hade ljusbrunt hår, som föll 
väl, svarta ögon, rätt ful näsa men i övrigt ett välskapt ansikte. Han var smal om livet och bred 
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om axlarna och i allo välvuxen. Till sitt väsen var han redan i unga år orolig och ärelysten, 
egensinnig och oböjlig. Han var en god skald, gjorde nidvisor och kallades Gunnlaug 
ormstunga (Alving/1979: 269)

Skillnaden mellan Gunnlaug och Egil är att Gunnlaug, under hans utlandsfärder, tycks tämjas. Från 

att ha varit en oregerlig ung man har han blivit en man som sätter sin ära till sin heder. Trots att hans 

ärkefiende, Hravn Onundsson, blir gift med Helga den fagra så håller Gunnlaug sig någorlunda 

lugn. När de möts vid tinget begär han en holmgång emot Hravn. Det var det lagliga sättet att gå till 

väga när någon blivit förorättad. Holmgången får ett snöpligt slut då Gunnlaug blir träffad av en 

svärdflisa som rispar honom i ansiktet och anses därför vara besegrad (297-298). Det här avsnittet 

kan visa på att Gunnlaug har vuxit upp och blivit en man. Där han innan ansågs vara oregerlig, kan 

han nu använda sig av lagen för att få upprättelse. Likaså, att han kan bli lugnad av sin fader, trots 

att han var både upphetsad och förbittrad över den snöpliga holmgången, visar på att han har vuxit 

som man under sina år utomlands.

Den stora orätten Hravn gör honom när han ”stjäl” Gunnlaugs löfteskvinna, Helga den fagra, 

kommer senare att leda till en strid, man mot man. Ingen list eller något överilat beslut är taget, 

striden sker på bådas villkor, och jarlens vägvisare står utanför striden för att kunna berätta om 

mötets utgång. Hravn däremot beter sig svekfullt. När han känner sig besegrad på grund av sina sår, 

ber han Gunnlaug att vara barmhärtig och hämta vatten åt honom. Gunnlaugs ädelmod gör att han 

svarar mot Hravns bön och bär vatten till honom i sin hjälm. Hravn ger då Gunnlaug ett hugg i det 

oskyddade huvudet; svartsjukan gör honom villig att sälja sin heder på det här sättet. Det sorgliga 

resultatet av denna strid är alltså att båda antagonister dör (302-304).

 

3.5 Egil och Gunnlaug- idealiserade män
Även om både Gunnlaug och Egil ses som komplexa och djupa karaktärer finns det ingen öppen 

sorg. Deras liv kantas av förlust men de får inte visa sin sorg öppet. I Daniel Sävborgs avhandling 

konstateras att det finns en skillnad i sorgeuttryck mellan män och kvinnor i eddadiktningen. ”Det 

är enbart en kvinna som får gråta och göra uttryckliga sorggester, medan mannen håller sorgen 

inom sig och enbart visar den med ett dystert uppträdande, såsom huvudhängande och isolering” 

(Sävborg/1997: 419). Det här gäller inte enbart eddadiktningen utan i hög grad även den 

skaldediktningen som infogas i Egil Skallagrimssons saga och Gunnlaug Ormstungas saga.  

Sävborg skriver om sorg och könsuppdelningen i utomeddisk dikt att ”manlig sorg nämns vid ett 

antal tillfällen i de vikingatida skaldedikterna och delvis omtalar skalderna sorg hos sig själva. 

Särskilt öppen är dock inte denna sorg och den egna sorgen skildras vanligen föga patetiskt och 

utförligt” (Sävborg/1997: 421). För att understryka vikten av att vara maskulin och ses som stark 

kan vi gå till Njals saga där Njal får utstå spe för att han inte anses vara tillräckligt maskulin. Han 
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beskrivs som skägglös, antagligen i både rent utseendemässig bemärkelse, men också att han på det 

sättet skulle likna en kvinna. Det är för övrigt en liknelse Hallgerd gör för Bergtora då hon 

insinuerar på att hon och hennes man Njal skulle likna varandra (Njals saga/2006: 92-93, 113-115). 

Det omanliga med att gråta tas upp även i Njals saga, då Gunnar har fått en sporre i ögat så att ett 

stort sår har rivits upp. Ingen var där som kunde se orätten som hade gjorts honom och en av de 

andra männen säger att ”»om det hade varit en mindre förnäm herre«, sade Skamkel, »så skulle man 

ha sagt att han grät.« »Det var en onsint beskyllning«, sade Runolf, »och du lär nog märka, när ni 

möts härnäst, att han inte verkar förgråten.” (Njals saga/2006: 134)

Med hjälp av Sävborg kan vi utifrån sagorna beskriva ett manligt ideal redan från vikingatiden. 

Männen skall inte gråta. De får ha sorg, men skall bära den väl. Att gråta är enbart till för 

kvinnorna, de får ofta bära sorgen både åt sig själva och åt männen i deras närhet. Andra särdrag 

som har framgått genom läsningen av de båda sagorna Egil Skallagrimssons saga och Gunnlaug 

Ormstungas saga är att de största vikingarna redan från ung ålder visar sina färdigheter och kan 

tidigt gå från att ses som barn till vuxna. Att tidigt kunna visa sin styrka ansågs vara ett gott tecken 

på om någon skulle utvecklas till en bra man. Att ha ett gott lynne och vara munter verkar vara 

fördelaktigt, men inte livsnödvändigt för att en person skulle bli accepterad av människorna runt 

omkring. Framförallt verkar det finnas en stor känsla för heder och att män skall behandlas 

hedersamt. Traditionen som tillåter att män som har något otalt med varandra kan utmana varandra 

till holmgång där styrka och vapenskicklighet skall avgöra tvisten kan ses som en del av vad som 

ingår i hederskänslan. Normalt uppfattas holmgång som en hederlig duell, eftersom båda parter har 

en chans att förbereda sig och att ingen list kan användas eftersom det finns domare som ska avgöra 

striden.

Men som jag tidigare har beskrivit är både Gunnlaug och Egil komplexa karaktärer som inte enbart 

är stora och starka. Framförallt sviker de aldrig plikten mot sin heder. Det finns dock en kontrast 

mellan deras komplexa typ av manlighet och ett falskt ytligt ideal som samtidigt beskrivs i dessa 

forntida texter och tycks syfta på en subjektiv norm för mer enkelspåriga karaktärer. Trots att det är 

av största vikt att männen skall vara starka, visar framförallt Egil hur viktigt det är att vara 

intelligent och hålla på sin heder. I avsnittet ”Egil åter till Norge. Ljot bleke” möter Egil en 

representant för den falska sortens manlighet som utnyttjar sin styrka för att vinna rikedom. 

Holmgången, som kunde ses som ett lagligt sätt att göra upp orättvisor, används av Ljot bleke för 

att utmana svagare motståndare och på ett omoraliskt vis vinna rikedomar. Han är en 

holmgångsman och bärsärk och därmed enligt tidens uppfattning osårbar så länge han är uppfylld 

av bärsärkarraseriet. Denna egenskap har han utnyttjat till egen fördel och har blivit rik på att 

utmana bönder till holmgång(Alving/1979: 176-180). Han har möjlighet att handla på det här 
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omoraliska viset för att det anses omanligt att neka till en utmaning. Eftersom det är så viktigt att 

vara stark, går det inte att neka ett tillfälle att visa sin styrka, trots att chanserna att lyckas är 

minimala. Nu har en frände till Egil utmanats av denne bärsärk. Egil väljer att hjälpa honom. Här 

talar hans hederskänsla, vilket gör honom till förmer än sin motståndare och han besegrar honom 

förhållandevis lätt. Hjältar och ärorika män måste alltid vara redo att försvara sin heder när den blir 

angripen, men baksidan av detta ideal var att illvilliga män som Ljot bleke kunde utnyttja 

traditionen med holmgång, vars ursprungliga syfte var att ge män en chans att försvara sin heder. 

För bärsärkar kunde nu denna tradition ge plats för de mest ohederliga handlingar. Därför var också 

bärsärkarna hatade av hederliga män. 
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4 Det skapade maskulina idealet

4.1 Vikingen ur ett historiskt perspektiv: Från nordisk identitet till ett manligt ideal
Historiker har pekat på hur föreställningen om vikingen och vikingaidealen varit viktig för att skapa 

en nordisk identitet. Under 1700- och 1800-talet frodades de nationalistiska idealen i västvärlden. 

Sverige hade sedan trettioåriga kriget varit en stormakt, men denna position hade som bekant 

förlorats. Den slutliga nationella förödmjukelsen kom i kriget mot Ryssland 1808-09, när Finland, 

som varit en del av det svenska riket sedan medeltiden, förlorades. Hur skulle den svenska 

självkänslan återupprättas? Litteraturhistorikern Elsa Norberg, som grundligt har studerat den så 

kallade göticistiska rörelsen i Sverige vid denna tid med det Götiska förbundet, har visat på hur den 

politiska krisen som Sverige genomgick 1808-09 hade en utlösande verkan på den nationella dikten. 

En patriotisk diktning som sprängde gamla schabloner skapades med göticismen. (Norberg 

refereras av Mjöberg/1967: 216). Elisabeth Arwill-Nordenbladh, en genusteoretiker som ägnat sig 

åt denna tid, anknyter till denna uppfattning och förklarar det fornnordiska intresset som ett uttryck 

för traditionsskapande. När samhället omstrukturerades under 1800-talet var det ideologiskt viktigt 

att finna enade och identitetsskapande formler. Intresset för det nordiska ursprunget blev ett sätt att 

ena folket som en grupp. Från sitt antagna genusperspektiv argumenterar Arwill-Nordenbladhs att 

detta ideologiska skapande framför allt kom att beröra männen och deras positioner (Arwill-

Nordenbladh/1998: 39). Nationalromantikens sökande efter uppbyggliga ideal i den egna historien 

fann svaret hos de vilda och tappra förfäderna, vilkas uttryck för manlighet nu skulle ge ny 

inspiration till en förödmjukad generation av svenska män. I en tid då urbanisering och 

industrialisering så sakteliga började göra sitt inträde också på svensk mark, skulle Vikingen vara 

det ideal som skulle skapa känslan av identitet.

Många historiker har bekräftat att intresset för fornnordisk litteratur har funnits under lång tid i 

norden, och till viss mån i resten av Europa. Under 1600-talet dominerade också skandinavisk 

göticism de intellektuella rörelserna i Sverige.  

I dess ursprungliga och snäva betydelse refererar begreppet göticism till en nationalistisk syn 
på historien som var utbredd bland svenska intellektuella och som starkt uppmuntrades av 
svenska myndigheter. Enligt denna syn hade goterna, som besegrats av romarna, sitt ursprung 
i Sverige, vilket innebar att Sverige var ett av de äldsta länderna i Europa och hade en kultur 
som var minst lika vördnadsvärd och ärorik som den romerska (Ross och Lönnroth/2001: 33)

Ross och Lönnroth pekar på att de nationalistiska strömningarna inom Norden fick inspiration av ett 

nyupptäckt intresse för runskrifter och de isländska sagorna. Genom fantasifulla tolkningar kunde 

dessa användas för att visa på svenskarnas överlägsenhet inom de flesta kulturområdena. 

I sin studie Drömmen om sagatiden visar litteraturhistorikern Jöran Mjöberg hur vad som under 
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perioden nordisk romantik antogs vara vikingadygder förhärligades. Tapperhet, hjältemod, 

bragdlystnad och hårdhet var drag som tillskrevs vikingen, samtidigt som vikingarnas sämre 

karaktärsdrag kritiklöst accepterades: som grymhet, våldsmentalitet, självöverskattning och råhet 

(Mjöberg/1967: 251). I Geijers dikt Vikingen utmålas diktjaget som en rastlös själ ”Vid femton års 

ålder blef stugan min trång/[...] Jag kunde som förr, ej mer vara glad/ Uti skogen” (Geijer/2006: 

1266) som inte är nöjd förrän han lever viking ute på haven. Diktjagets bragdlystnad visas genom 

att han hellre lever viking som fattig än sitter som konung innanför murarna ”Och fast jag var Kung 

var dock jorden mig trång/ Emot havfet […] Jag strödde mitt gull övfer städer och land/ Och slog 

min krona i kras/ Och fattig, som förr, med ett skepp och ett svärd/ Drog mot okända öden i 

Vikinga-färd”(1266). Diktjaget beskriver vikingarnas slag och hur de oförskräckta möter livsfaran, 

”Kom Vikinga-segel- då gällde det blod: Kom krämaren- så fick han gå./ Men blodig är segern den 

tappre värd/ Och Vikinga-vänskap, den knytes med svärd”(1266-1267). Men kampen handlar om 

ära och demonstration av manlighet inte om sökande efter snöd vinning. Utan vidare låter dessa 

vikingar köpmannen fara vidare. Ett större våldförande på historisk sanning torde inte kunna tänkas, 

eftersom syftet med vikingafärderna var just erövring av rikedom. Dikten avslutas med att diktjaget 

dör i en storm, men eftersom han har varit tapper behöver han inte frukta vare sig dödsriket eller 

minnet av honom ”Det går ej en väg blott till gudarnas sal:/ Och bättre är hinna den snart/ […] Men 

den tappres minne- det blifver” (1266- 1267). 

Med göticismens strävan att inympa på nytt en självkänsla och en fosterlandstanke i ett sargat och 

förödmjukat Sverige kan vi se vad som kanske kan vara en av anledningarna till att synen på hur 

riktiga män skulle bete sig tycks ha hållit i sig ända ner till Sara Lidmans tid. Tapperhet, stolthet och 

rättfärdighet prisades i de politiska försöken att återupprätta den nationella hedern. Som jag tidigare 

har kommit fram till i avsnitt ”Vikingen ur ett historiskt perspektiv: Från nordisk identitet till ett 

manligt ideal” användes bilden av vikingen till att skapa en nationell identitet. Landets invånare 

skulle påminnas om det gemensamma ursprunget i ett folk som kunde upprätthålla sin ära. Därmed 

skulle de få nytt mod i svåra tider. 

4.2 Vikingen- En kvarvarande schablonbild
Från sagadiktningens hjältar har vikingen gått en lång väg genom den nordiska historien. Redan 

från början verkar männen ha varit bundna till den snäva ramen att hålla sina mindre manliga 

känslor för sig själva. Sorg får inte visas för omgivningen, den får på sin höjd göra mannen dyster 

och inåtvänd. Under göticismen blev vikingamyten inte bara hänvisningen till ett hedersamt 

ursprung utan också ett försök att skapa känslan av en gemensam nationell identitet. Under den här 

tiden av skönmålning försvann en del av vikingarnas mer komplexa identitet: kvar fanns bragdlusta 
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och tapperhet och ett romantiserat ädelmod. Deras avigsidor blev accepterade som en del av deras 

kultur, något som inte kan ses i varken Egil Skallagrimssons saga eller Gunnlaug Ormstungas  

saga. Rättfärdighet och heder är karaktärsdrag som har följt med myten genom hela historien och 

som har framställts i konst och litteratur men också fått nedslag i hur den vanligen mannen kommit 

att uppfatta sin roll. 

4.3 Bonden - En politisk idealbild
En annan bild av den nordiska mannen kan ses i den strävsamma bonden. Synen på bönder ser olika 

ut i olika delar av världen och bilden av bonden som uttrycks i på flera håll i Europa genom 

historien stämmer inte överens med den nordiska beskrivningen. Begreppet ”bonde”, i de länder 

som hade fenomenet livegenskap, har en mer trälliknande karaktär. Livegenskap fanns inte i 

Sverige och det kan ha bidragit till att bilden av den nordiska bonden inte är lika nedsvärtad. 

Tvärtom, även om synen på bonden under vissa tider kunde vara nedlåtande, har den i andra 

sammanhang varit mycket positiv. Bonden genom nordisk historia har använts för att beskriva ett 

medborgarideal. Det är särskilt tydligt under göticismens period. ”Den nordiske bonden framställs 

som fri och självständig […] och med dikter som [Geijers] Vikingen och Odalbonden gjordes bilden 

av det nordiska mer maskulin” (Östman/2006: 77). Den nordiske mannen är starkt kopplad till 

bondeidealet och står för en trygghet och stabilitet. I Odalbonden beskrivs bonden som trofast och 

sin egen herre ”Men jag står helst på min egen grund/Och är helst min egen man” utan att för den 

skull bli äregirig ”Mig låckar icke ärans namn” (Geijer/2006: 1267) utan en hederlig 

samhällsmedborgare som tror på överhetens rättvisa ”Med mång' ord talar vår lagman ej/För 

kungen i allmän sak/ Men kraftigt är Allmogens Ja eller Nej/ Under vapnens skallande brak/” 

(1267). Även här beskrivs bonden som tystlåten och arbetsam ”Ej buller älskar jag och bång/ Hvad 

stort sker, det sker tyst/Snart märks ej spår av stormens gång/ Af blixten, se'n den lyst” (1267) och 

en man som är nöjd med sin lott ”Så går jag en stilla stig:/ Man spör om mig ej stort/ Och mina 

bröder likna mig/ Hvar en uppå sin ort” (1267). Östman, som anlägger ett genusperspektiv på den 

historiska bondeuppfattningen, skriver att bondeidealet hade stor politisk betydelse kring 

sekelskiftet år 1900 och användes som ett politiskt redskap för att beskriva en ideal 

samhällsmedborgare genom försöken att skapa en homogen förståelse av manlighet (Östman/2006: 

87-88). Som instrument i politiska ambitioner att forma en ansvarsfull, fosterlandsälskande 

medborgare skulle man kanske kunna säga att ”bonden” blir både upplyft och lidande. Upplyft på 

det sättet att som grupp blir bönderna erkända av samhället medan de blir lidande som män. Hur 

kan man säga så? Jo, man kan framhålla att vad som ger inträde i denna ”upplyfta” roll har sitt pris, 

nämligen att man drabbas av en kategorisering som är ytterligt stereotyp. Den snäva ram som den 

kategoriserade mannen har att röra sig inom ger t.ex. inget utrymme för individualitet eller 

känslouttryck. De män som identifierar sig med myten om bonden riskerar att bli denna kategoris 
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fångar, vilket vi ska se är vi går över till Lidmans manliga karaktärer.

4.4 Vikingen och bonden - Två politiska bilder i samma man
I det här avsnittet har jag diskuterat de två olika manlighetsidealen vikingen och bonden. Jag har 

beskrivit dem ur en historisk kontext och visat på hur idealen kom att anammas för politiska syften 

under vissa perioder och hur de båda bilderna av ideala män kom att bli en karaktäristik av hur män 

i alla tider borde vara.

Vikingen och bonden kan från första stund ses som totalt olika. Där den ena skall verka trofast och 

ansvarstagande har den andre sitt lynne av vildhet och rotlöshet. Men, som jag försökt framhålla 

genom att föra den forntida bilden av vikingen fram till göticismens och även den senare 

nationalismens tid, kan den senare bonden som ideal kan anses vara sprungen ur vikingen. I 

avsnittet ”Bonden” och ”Vikingen ur ett historiskt perspektiv: Från nordisk identitet till ett manligt 

ideal” beskrivs hur både karaktären bonden och vikingen är två politiska begrepp som har använts 

för att ena en vilsen befolkning. Framförallt visar de två olika bilderna på ett ideal, inte en verklig 

människa. Vad som har hänt med både bonden och vikingen kan sägas vara att idealet har blivit 

befäst i kulturen och räknas nu som en typ av maskulinitet. Bonden och vikingen ses som två olika 

typer av maskulina roller och har följts åt genom historien.
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5 Manliga karaktärer i Hjortronlandet

5.1 ”Bonden” Franz
I Sara Lidmans roman Hjortronlandet, kommer jag att hävda, kan man se negativa konsekvenser av 

hur bilden av män och maskulinitet har skönmålats genom historiens gång. Som jag tidigare sagt, 

skriver Birgitta Holm att ”Ön [...] befolkas av män [i Hjortronlandet] som är karikatyrfäder och 

marionetter” (Holm: 142). Jag anser att om man ser de individuella porträtten av männen i 

Hjortronlandet som karikatyrer förminskas karaktärernas roll i verket. Holm gör inte bara deras roll 

som män en otjänst utan förpassar dem som ett slags comic relief. Vad Holm uppfattar som 

karikatyriska porträtt uppfattar jag som ett försök från Lidman att visa hur oönskade, och till och 

med tragiska, resultat kan uppstå när en individ drabbas av en syn på sin roll som bara kan leda till 

spänningar och olycka. 

I fallet ”Bonden” Franz har Sara Lidman på ett kraftfullt sätt förgjort den politiska bilden av bonden 

och visat på dess baksida. Karaktären Frans i Hjortronlandet är urtypen av den arbetsvillige bonden 

och blir central i berättelsen, inte för sin egen skull, utan i egenskap av att vara fader till Claudette, 

den enda karaktären som tar sig ifrån Ön. Ofrivilligt öppnar Franz berättelsen om Ön med att bli 

beskriven som ”den försnämste torparen och så målmedveten att grannarna kallade honom bonden” 

(Lidman/1955: 7). Han är missförstådd av alla, speciellt kvinnorna, och för det blir han bitter. Han 

ser sig själv som för snäll, inte ens när han slutar upp med att vara för snäll verkar den nya lyckliga 

hustrun förstå att så är fallet. Han känner sig ständigt förnärmad och i första avsnittet drar han sin 

sista suck som social varelse och som man och far och sluter sig för alla ”Han blinkade snabbt och 

drog fastän han inte var snorig. Det lät som ett barns sista snyftning efter en gråt eller som en 

fnysning” (9). Efter den väldigt talande inledningen om den förorättade Franz, som enligt sin egen 

uppfattning själv borde ha varit hemmansägare (8) sluter han sig och blir en figur i periferin. Franz 

går helt upp i att vara den arbetande bonden och kvinnorna runtomkring honom, hustrun Frida och 

dottern Claudette, får nöja sig med bonden Franz, inte människan Franz. Han vet inte hur han skall 

kombinera sin roll som bonden med rollen som privatperson och väljer att utesluta den senare. Som 

jag tidigare har pekat på i avsnitt ”Tidigare forskning inom området män och manlighet” finns det, 

enligt Forslid, inom mansforskningen en tradition av att dela in manligheter i olika kategorier. 

Utifrån en sådan uppfattning skulle man kunna säga att Franz är fången inom den snäva ramen 

Bonden. Han väljer att helt utesluta de andra aspekterna av sin personlighet som inte går in under 

den kategorin.  

Han var arbetselak. Myren var hans fiende, den han slaktade dag för dag. […] 
Vreden gav honom kraft, svordomarna var små styrkedroppar för hjärtat. 
Hon blev rädd när hon såg honom sådan, han var så olik den tröge man som satt till bords […] 
Det är detta som kallas att slita ont. Den som sliter så ont kan omöjligen också ha kraft att 
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vara snäll tänkte Claudette (126).
För Claudette blir pappa Frans roll som bonde och försörjare en förklaring till hans beteende. 

Eftersom han är tvungen att slita hårt ute på myren varje dag så kan det inte finnas någon plats  för 

glädje och lycka. Karaktären Frans är enbart bonde, det finns ingen plats kvar inom honom att vara 

något mer. Claudette blir senare i samma avsnitt vittne till hur lite känslouttryck det finns för Frans 

och hans sort. Istället för att brusa upp och bli arg fortsätter Franz att vara tigande, trots att världen 

ofta gör honom orätt.

Säg ut din vrede pappa, säg ord, många ord, det lättar. Klaga, gråt och var ledsen, säg ord till 
mej. Jag vet inte riktigt vad jag ska trösta dej med, men häv din ledsnad över mej ändå […] 
Men han teg. Han hade sin uppgörelse med myren […] 
Pappa Franz är utan glädje. (128)

Trots sin ringa ålder förstår Claudette hur instängd hennes far är. Trots att Franz och Claudette är 

ensamma ute i den Västerbottniska skogen och det inte finns några vittnen till känsloutbrott kan han 

inte ta sig för att gråta. Hon förstår att han skulle må bättre om han fick visa sina känslor, men att 

den enda han kan förmå sig att bli känslosam emot är myren, och då enbart i ilska. Far och dotter 

står i kontrast till varandra och Claudette inser att hon får gråta för sin far också. Eftersom hon är 

både kvinna och barn är det tillåtet och hon låter tårarna flöda. ”Hon sprang därifrån och lät gråten 

rasa[...]Hon skrek av gråt vid tanken.”  (128-129). Genom historien har det varit kvinnor som får 

gråta. I avsnittet Egil och Gunnlaug- idealiserade män har jag påpekat att redan under 

sagaskrivningen var det omanligt för män att gråta, att visa sin sorg öppet var enbart ett sorguttryck 

för kvinnorna.

Franz gör försök till att gå utanför ramen under berättelsens gång, men blir ständigt påmind av sig 

själv om var han hör hemma, eller så har han inte kunskapen för att ta sig ut. I avsnittet när Stina 

och Franz har en affär visar Franz upp en annan sida av sig själv. Han låter begäret styra över 

förnuftet och begår äktenskapsbrott. Dock blir han påmind om sin lott i livet när Stina jämför sig 

själv med en häst. Franz blir sentimental och känslofylld ”Han satt och mindes hästar och såg ut i 

det skinande höstvädret och hörde bibelns djärva tal om skönhet och älskog. Det var ovana 

förnimmelser, han kände sig så utlämnad och ömtålig att han blev full i gråt.” (150). Avsnittet 

fortsätter med att han rusar ut ur kolarkojan för att han inser att hans affär inte går ihop med hans 

karaktär bonden, här kallad hemmansägaren.

För skulle man låta det där med sköna angå sig
- sätta bort tid och kraft på något som det inte fanns några garantier om- då finge man inte ha 
något annat viktigt för sig, anade han. Och han hade lovat bort sin tid och kraft, försvurit den 
åt myren och hemmanstanken (150).

Här blir det tydligt att Franz befinner sig i en konflikt. Han känner inte att han har rätt att gå utanför 

ramen, han har redan vigt sitt liv åt något annat än att bry sig om sköna ting i livet. Reaktionen som 

följer blir att han gråter, han vet inte hur han skall handskas med sitt känsloliv. För att råda bot på 

sin otillräcklighet sluter han sig åter igen och blir enbart bonden. ”Den bättre delen av vreden for ut 
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i odlingen, han dikade och plöjde som en besatt hela hösten” (151). Följden av Stina och Franz affär 

blir en plågsam förlossning. Franz gör ett försök att ta på sig ansvaret, inte för situationen han har 

satt en gift kvinna i, utan ansvaret för att fostra sin dotter Claudette till att inte hamna i samma 

situation. Tyvärr är han så ovan i fadersrollen att han inte kan uttrycka sig ”Han fortsatte att 

förmana från husbondeplatsen vid bordsändan.  Låt int nån karl du... Ligg int ilag me nån när du 

blir stor. Gör int det, sa han bedjande. För det är ingenting... å du ser vilket elände som kan bli... 

Flicka, du...” (169)  Resultatet blir ett fragmentariskt försök till kontakt mellan far och dotter som 

inte leder någonstans.

Dagen då Överheten har varit och inspekterat Ön har Franz äntligen sin stora dag. Hans slit har 

lönat sig och han blir livligt prisad av dem. Överheten kallar honom för en sann pionjär och en 

heder för sitt land, en idé helt i enlighet med tiden som jag uttryckt i avsnitt Bonden. ”Franz blåste 

fram sitt osmorda skratt som så sällan var i gång, detta var hans stora dag, han gav pojkarna varsin 

femtiöring och önskade att de varit stora nog att tala med om arbete och manliga ting” (95). Även i 

detta avsnitt visas hur snäv ramen Franz lever inom är. Han är fast i sin föreställning om vad han 

bör tala om, och kan inte ens till sina söner gå utanför den ramen.

Sönerna kan annars ses som Franz enda källa till glädje: ”Franz blev mindre ensam eftersom 

sönerna växte till. Han tog sig an dem med en iver han annars bara visade hästen. Han lärde dem att 

arbeta, vörda pengar och förakta kvinnfolk. Hans söner var lydiga och läraktiga” (112). Det här 

citatet kan ses som ytterligare en indikator på Franz begränsade intressesfär. Han överför sin 

världsbild på sina söner som sannolikt kommer att växa upp med deras faders förmaningar i 

bakhuvudet.

5.2 Skrattar-Jani - en bortglömd man
En känsla av att inte ha lärt känna Jani, skrattarfadern, efter berättelsens slut kan tyckas delas 

mellan karaktären Claudette och läsaren. De andra karaktärernas syfte, mål och drömmar har under 

berättelsen kommit fram, men det kan kännas som en omöjlighet att få ett fullständigt porträtt av 

Jani. Det är framförallt i sista avsnittet som Jani tar en plats i någon annans medvetande, då 

Claudette inser hur lite hon har tänkt på Jani under sin uppväxt.

Jani satt och bänglade med seltyget över knäna.
  Nu heter det att man har en häst, sa han. 
Han hade blivit allt mer skrovartad med åren, hans skratt hade ingenting alls att göra med 
glädje längre, det liknade ofrivilliga kramper.
  För tie år sen hade man väl skrattat ihjäl sej för en nåt så storbra som en häst. Å nu är he 
knappt att man ids draga på mun,  Skrattet riste honom så han nästan miste andan.
  Tokas int på så där, mumlade Elof. Han såg på fadern med oro. 
Claudette skulle resa nu, hon lyssnade på skrattartjattret som en främling. Såg Janis liv  att det 
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var något som höll på att gå sönder inom honom. 
Så litet hon hade funderat över Jani förr. Hon ursäktade sig med en frikostig tanke.  Jag ska ta 
reda på om dej Jani, söka en förklaring för dej. Världen har nog många öden som ditt- fast 
större och i ädlare stil (272)

Utifrån den slutliga beskrivningen kan Jani ses som en ofullständig karaktär. Hans öde är inte unikt 

och han har inga utmärkande drag. Det kan tyckas att Skrattar-Jani enbart lever vidare genom sin 

familj. Skrattars beskrivs sällan i unika karaktärsporträtt utan tecknas som en grupp. Den enda som 

får ett enskilt öde är Märit. Hon har redan från början varit annorlunda och tecknas som ett 

ofrivilligt geni. Med ofrivilligt menar jag att hon egentligen vill tillhöra flocken Skrattars, trots att 

hon har alla förutsättningar för att bli en ”egen människa”.

Det enda som tycks känneteckna Jani är hans skratt. Till skillnad från hustruns muntra kynne, som 

aldrig låter sig nedslås, har inte Janis skratt samma förmåga att ge liv åt dem som befinner sig runt 

omkring honom. Hans skratt kopplar visserligen ihop honom med resten av familjen, men det är 

glädjelöst och känns ihåligt. Han verkar likt Franz vara utan glädje. De två männen liknar varandra i 

vissa avseenden. Men de kommer också av ödets ironi att kopplas ihop av en episod med 

konsekvenser. Jani har sett till att hans Stina ständigt går gravid och sedan med lätthet föder fram 

välskapta nya torpare. Men vid ett märkligt tillfälle förekommer honom grannen Frans i rollen som 

alstrare. Liksom Franz beskrivs Jani som en arbetsför karl, dock är han arbetsför utan den 

övertygelse och förväntan som Franz har och likheten mellan hur de hanterar situationen mellan 

Stina och Franz är slående. Där Franz dikade ur åkern för att ta kontroll över sina känslor hugger 

Jani istället ved ”Jani stod ute vid vedhuset och högg ved, det mörknade mer och mer, han högg ved 

och låtsades som ingenting” (167). Istället för att bli känslosam, rädd, ursinnig eller ledsen gör Jani 

det som han vet bäst. Han arbetar och låter omvärlden försvinna.

Skrattar-Jani tycks bli en ihålig karaktär som från början kan ses som väldigt självständig i ljuset av 

sin familj, men tittar man enbart på det individuella porträttet av Jani ses en man som har nöjt sig 

med sin lott. Han försöker inte ta sig ur sin roll som kronotorpare och den ironi som skrattet skulle 

kunna ha symboliserat verkar nu ihålig och bortglömd i strävan att kunna försörja sin familj. 

Skrattarbarnen är de händigaste barnen i hela bygden och de beskrivs som om de arbetar för ro skull 

(34-35), som om det som för andra är en börda vore en lek för dem. De tar inte sig själva eller livet i 

allmänhet på stort allvar. Trots att det mest är kollektivet ”skrattarfamiljen” som beskrivs och inte 

individen Jani framgår ändå hans betydelse och roll inom denna familj. Hustrun Stina styr 

visserligen hemmet med en järnhand men det är kring Jani som barnen flockas när han stiger 

innanför dörren.

Husfader Jani kom in […] han hade varit rallare och Stina kocka men de hade måst sluta med 
det livet därför att hon födde stup i ett och rallarbarackerna var inte avsedda för barn. 
Jani var senig och nött och hans skratt lät känslolöst. Det var som ett kärrlast med sten som 
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ideligen stjälptes utför ett stup. Pojkarna klängde kring honom och bad att få dra fingerkrok 
och kallade honom latoxe när han tröttnade (40-41).

Slutligen verkar det finnas en sida av honom som antyds men som inte exemplifieras konkret i 

Hjortronlandet. Janis son Elof berättar för Franz att under Janis lugna yta kan det finnas 

känslouttryck som ingen borde få se  ” Nej du karl! He jer du som köör, n'Jani ha hålli käftn hela 

fjolhösten å hela vintern. N'Jani jer ingen småakti karl, men val han rassan jer han farli” (168). Men 

eftersom det inte nämns något mer om att Jani skulle kunna bli rasande, och rent ut sagt farlig, får 

läsaren nöja sig med att Jani förblir en närmast ofullständig individ. Jani har potential till att vara en 

fulländad karaktär: han är arbetsam, en fadersgestalt och känslofylld (enligt Elof). Tyvärr har livet 

artat sig så att han istället har nöjt sig med sin lott och accepterat sin litenhet. Inte ens då han 

äntligen har råd att skaffa sig en häst, som han tidigare har nämnt för överheten att det skulle 

underlätta i arbetet, kan han känna sig glad och förnöjd. Han känns som en ihålig karaktär, böjd av 

livets motgångar.

5.3 Nordmark- för fattig för att vara en man
Franz och Jani är arbetsföra män som trots sin ringa lott i livet gör det bästa av situationen. De är 

män i den bemärkelsen att de sätter arbete och försörjning av familjen i det främsta rummet och de 

har likheter mellan varandra i hur de tar tag i uppgifter och kommer ur svårigheter. Trots att de alla 

beskrivs som bittra män på olika sätt – Franz är utan glädje, Jani har ett glädjelöst skratt och 

Nordmark är alltjämt bitter från början till sista sidan av romanen – har Nordmark ingen 

tillstymmelse till att vara på samma nivå som de två övriga. Han beskrivs för övrigt inte ens som en 

man i berättelsen, mer än ur en rent biologisk aspekt.

Hustrun Hilda är den som håller ihop familjen och gör både de manliga och kvinnliga sysslorna 

”Hilda tog nästan alltid hand om veden, hon hade inte ont av det” (Lidman/1955: 46) medan 

Nordmark ligger på sofflocket och spelar Kluns. Franz säger om Nordmark att ”hjälpa dem latom är 

som att ösa ut havet med en fingerborg” (50) och Jani delar den synen: ”  den late har ingen talan” 

(260) tillsammans med resten av Ön. Anna blir illa till mods då Claudette frågar om det är 

meningen att man skall tycka synd om Nordmarks och menar att de får arbeta som alla andra för att 

överleva (117) och Claudette själv vet att det egentligen bara finns en enkel sanning som för Ön 

(Nordmarks ej inräknade)  är unison, och det är att Nordmarks är latoxar. Men Nordmark själv 

beskriver sig inte som lat utan fattig ”Alltid talas det om att den som icke arbetar icke heller skall 

äta. Få begriper att den som inte äter inte kan arbeta. Nordmarks begrep och spelade Kluns” (48). 

Han skyller fattigdomen på sin ofullständighet och förpassas till att vara ett barn: ”Han var fri från 

den list som planlägger månadsvis, han var som ett barn i hela sitt liv” (42). Att Nordmark aldrig 

har blivit man illustreras av hans behov av hermelinskinnet, det används som en snuttefilt efter att 
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han har fått tandvärk och gråter som ett barn (44-45) och blir en representant för Nordmarks 

oduglighet, det är hermelinskinnets fel: det gjorde Nordmarkarnas hud känslig och anspråksfull, 

inte hårdhudad som en karl skulle vara (45).

Närheten mellan olika karaktärer och djur syns på flera ställen i Hjortronlandet. Stina frågar i 

förförelsens ögonblick Frans om han vill jämföra henne med en märr, Anna har vid ett tillfälle en 

ripa som följer henne, Claudette anser sig vara förmer än en råtta och Stefan är en hästkarl. När 

Nordmarks jämförs med ett djur blir det inte som något mer än larver:

Men nu låg mansfolken utsträckta på golvet- en kort stund låg de och älskade livet. Sedan 
blev mansfolken hopkurade och gnyende- som en hop larver man kastet en kvist på började de 
vrida sig. Resten av dagen sprang de ut och in vitgröna i ansiktet.
  Är det inte själva satan att man skall vara så fattig att man inte tål att äta, sa Nordmark (48-
49).

Jämförelsen mellan Nordmarks och larver kan ses som makaber, men är egentligen inte mer än ett 

målande uttryck för hur människorna runt omkring dem uppfattar Nordmarks. Genom hela 

berättelsen är de svaga, usla och oförmögna till att göra ett bra jobb: ”Hemmansägarna eller de 

arbetare som på grund av muskelstyrka, idoghet eller allmän karaktärsfasthet alltid hade något för 

händer hur arbetslöst den än blev visade AK:arna ett halvdovt förakt” (230). Nordmarkarna har inga 

av de karaktärsdrag som behövs för att vara riktiga män. Nordmark uppfyller bara ett av kraven för 

att vara en kronotorpare, och det är att vara svensk medborgare (42), han blir ingen bra arbetare i 

Kronans maskineri och han är ingen bra fader. Hans söner dör, och trots att det föds nya växer inte 

heller de upp till att bli bra män, Robert beskrivs precis som sin far som ett pjaller och ”ser ut som 

upphängd och nersläppt å dränkt i i skummjölk” (232).

Nordmarks kan ses som en paradox och kan kännas svårtolkad. Å ena sidan beskrivs de som en 

börda på samhället, oförmögna att göra ett gott dagsverke och de som blir slagna i ansiktet med 

frasen ”Jorden är alltid frusen för lata svin”. Å andra sidan får läsaren en förståelse för deras 

situation, den som äter kan inte arbeta. Gränsen mellan vad som är komik och karikatyr är hårfin till 

vad som anses vara djup tragik. Nordmark kan ses som endera ytterligheten, men kan aldrig ses 

som en man utifrån de kriterier jag har ställt upp som norm. Han är en sorglig figur, oförmögen att 

se utifrån någon annan än sig själv. Ett barn i en vuxen kropp ”I hunger avlad jämväl sedan i alla 

sina livsdagar svältfödd kom han aldrig att stå stadigt nog för att få sikte på sina plikter” (42). Den 

subjektiva normen för männen i verket är plikten, vare sig det handlar om arbete eller familjen så 

misslyckas Nordmarks med båda.
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6 Manliga karaktärer i Tjärdalen

6.1 Petrus- En hedersam man i en inre konflikt
Petrus har, till skillnad från andra manliga karaktärer i Tjärdalen ett komplicerat förhållande till 

omvärlden. Med komplicerat menar jag att hans roll i samhället är tudelad, vilket gör att hans yttre 

värderingar inte alltid stämmer överens med hans inre vilja och behov.  Å ena sidan är han den ende 

i byn som har en egen bokhylla, vilket visar på en sorts naiv bildning, och när problemen hopar sig 

är det honom byborna kommer till för att ställa saken till rätta. När Petrus ställer byborna till svars 

på Jonas begravning höjs han genom de andra och sig själv till en nivå högre än resten av byn ”-

Tänk vad förmer du är en vi de nader! Och det oregerliga leendet överföll honom, hur han än 

spjärnade emot var leendet där, skälmigt och utan minsta trots: JA JAG ÄR FÖRMER.” 

(Lidman/1967: 130). Men, i och med positioneringen över de andra byborna förväntar både han 

själv och omgivningen sig mer av honom än av de övriga. Byborna kan därför utan svårigheter 

lämna över det som grämer deras samvete och låta Petrus ta hand om Albert, som har skott sig på 

Nils tjärdal och tjänat pengar på Agdas ovett, när han köpte dalen billigt. Det ligger på Petrus bord 

att berätta för Albert att han gjorde orätt, när han köpte dalen till ett rövarpris, och att han borde 

ställa allt till rätta på något vis. Problemet är att Petrus ligger efter med pengar till banken och att 

den enda som skulle kunna låna honom pengar är Albert. Albert som Petrus har fått i uppdrag att 

skälla ut. Eftersom han ses som förmer än de andra borde han göra det kollektiva rätta men hans 

privata problem ligger i vägen. Genom att ta emot pengar ifrån Albert, istället för att skälla ut 

honom, kommer fasaden som Petrus har byggt upp att raseras. Det kanske visar sig att han inte är 

förmer än någon annan.

Konflikten mellan Petrus offentliga och privata jag, visar en man som försöker ta sig ur den rollen 

som har tilldelats honom. Han drömmer tillsammans med Betty om att ta sig iväg ifrån Eckträsk 

och börja jobba i en gruva och slippa vara bonde och skuldsatt.

  Varför måste vi nödvändigt vara bönder? He gör väl desamma va man gör, bara man kan 
försörja sej. Du kan göra som bror min- gå i gruva […]
  Dem tjänar storkovan ska du veta, å för en arbetsför kvinna finns he massor att göra […] Å 
tänk på stinten då dem bli större- va skull dem göre me en bonngårl? På gruvsamhälle finns 
de realskola du, å så gott dem hava för att lära nog klarar dem opp taga realen. Man får lov att 
tänka nalta framåt ock (134-135)

Petrus inser att det kan finnas ett liv utanför Eckträsk, ett drägligare liv till och med. Förmågan att 

se bortom Eckträsk kan han inte dela med någon annan i byn. Eftersom Petrus har tilldelats rollen 

som förmer än de andra, vet han att det bara är han, Petrus, som skulle kunna ta sig därifrån. Det 

finns en annan längtan i honom än hos de övriga byborna. Det syns redan i presentationen av Petrus 

då han spelar upp en roll som främmande bonde nedifrån kusten, är hästhandlarskrytsam och låtsas 

vara nasare ifrån Småland (20-21). Men trots hans förmåga att föreställa sig ett liv utanför Eckträsk 
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vågar han inte ta steget att förverkliga vad Betty och han talade om. Framtiden verkar vara alltför 

oviss och i slutänden verkar beslutet vara alldeles för osäkert. Det viktigaste för en man är att 

försörja sin familj, och även om framtiden är knaper för Petrus som fortsatt försörjare i byn, så är 

det ändock mer ovisst att bryta upp. Detta kan understrykas av det föregående citatet där ett 

huvudsyfte visar upp sig för Petrus som man och människa. Ett syfte han delar med de andra 

männen i Tjärdalen:  ”He gör väl desamma va man gör, bara man kan försörja sej” (134). Att 

försörja sig och sin familj är det viktigaste för både Petrus och hustrun Betty. Lycka och 

självförverkligande är det inte tal om. När Petrus lite försynt frågar om det var tre gånger man fick 

komma försent till gruvan innan man fick sparken; ifall morgonrodnadens ögonbryn skulle få 

honom att stanna upp i två minuter, eller hur långt ner i gruvan han skulle arbeta, drar Betty 

armarna intill sig och visar att det är slutdiskuterat (135).  

Petrus är fångad inte enbart av den subjektiva normen hos sig själv utan har även krav på sig 

utifrån. Inte enbart från familjen utan i högsta grad även ifrån byn. Byn Eckträsk klarar sig inte utan 

Petrus, och Petrus ställning i byn är något som han ogärna väljer bort. Men, i och med att han väljer 

att ta emot de pengar som Albert  har tjänat på tjärdalen, befinner sig Petrus i en form av limbo. Den 

roll som Petrus tidigare har spelat blir honom övermäktig. Han tar sig an omaket med att köra ner 

Jonas kista till samhället och det kan tyckas att byn har tagit avstånd från honom. ”En kista med lik 

bör man vara två om att lyfta” (149) men ingen hjälper honom. Han försöker fylla ut den rollen han 

tidigare har spelat, men det finns ingen tacksamhet kvar ifrån byn som helhet. Han fraktar kistan 

utan att någon finns att uppmärksamma eller uppskatta det. Betty klagar på honom att han har fel 

kläder på sig till prästen, men Petrus, som inte längre är förmer utan inser sin litenhet försvarar sitt 

klädval med att han inte skall klä upp sig som om han är något mer än en fattig bonde.

  Men ska du fara i busaron karl? Å gå in till prästn på de där viset! 
Han blev röd och försvarade sig som mot en grov orättvisa.
  Jag är väl ändå ingen herre, nog må väl den här busaron duga! Jag har ju ändåhelgdagsbyxen 
på mej! He jer ju ändå vardagslag å jag kan väl int klä ut mej som om ja voor nångting finare 
än jag är! (148).

När Petrus dyker upp hos prästen höjs han än en gång ovanför gemene man, prästen berömmer hans 

slit och gudfruktigthet. Efter en pratstund ber pastorn Petrus att slänga bort deras titlar och kalla 

varandra du, och i det ögonblicket är Petrus än en gång förmer än resten av Eckträsk.

  … och käre broder så länge vi känt varandra och så djupa frågor som vi varit inne på är det 
inte snart på tiden att vi slänger våra titlar Adolf tackar att du heter Petrus det vet jag redan 
och att det andliga livet i Eckträsk har en sannskyldig klippa i dig det har jag haft på känn 
länge och fortsätt du på den vägen. 
Så drucko de kaffe i broderlig sämja […] 
Var kaffeklunk smakade DU, ett starkt och gott och varmt DU, hördudu Adolf, jag kom att 
tänka på en sak som du sa... Med en bildad man var han du, på lika fot med en man som tagit 
studenten och legat i Uppsala! (159-160).

Men, än en gång är det omgivningen som sänker Petrus ifrån toppen till att bara vara en 
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Eckträskbonde: När Petrus senare i samma stycke frågar prästen om denne tror på helvetet, klipper 

pastorn abrupt av ämnet och Petrus glömmer att han nyss var DU med pastorn (161).

Att vara förmer i Tjärdalen tycks handla om att sätta rättrådighet och samvete i första rummet och 

låta försörjning och andra världsliga ting hamna på andra plats. Petrus kämpar genom hela romanen 

med att få en balans mellan de två, de övriga männen i romanen valde tidigare att låta det privata 

och världsliga komma före, i och med att de valde att låta Jonas vara istället för att ta honom till 

doktorn (29). Även Petrus försonar sig med tanken att han inte är bättre än någon annan i byn på 

hemvägen från samhället, då han har lämnat Jonas hos prästen. Han är medveten om att en rättrådig 

människa skulle ha handlat annorlunda än vad den världslige Petrus gjorde och Petrus försonas då 

med tanken på att bara vara en i mängden.

Vilken seger för rättrådigheten det skulle varit! 
Eller bara för Petrus? 
Han som vilken dag som helst skulle ha lämnat byn. Hedrad eller hatad? Vet man aldrig, en by 
är så oberäknelig. […] 
Dyrt att predika nåd, kostar så mycket som oförvitlighet. Vem kan betala ett så högt pris? 
(163).

På hemvägen, efter hans försoning med att bara vara en vanlig eckträskare, träffar Petrus Nils. Nils 

spikar på sitt ladugårdstak ”[s]om hade någon tjärdal aldrig varit” (164) och berättar att han skall 

dra ihop till en ny tjärdal till vintern. Tiden fortsätter alltså sin gång i Eckträsk och Petrus verkar ha 

bestämt sig för att inte lägga sig i andras liv. Men, i nästa avsnitt välkomnar åter byn honom som 

förmer än resten av byborna. Gustav, som gått i täten för att störta Petrus från dennes höga hästar, 

ber om hjälp med en utdragen kalvning. Både Gustav och Tore viker undan för att ge Petrus plats 

och efter dramatiken är ordningen återställd ”[s]om hade Jonas aldrig varit” (166).

6.2 Nils - Från fulländad till en spillra
Tragedin i Eckträsk är ett faktum när Nils tjärdal blir förstörd av Jonas. Det kan tyckas som att det 

är ännu värre eftersom det är just Nils det drabbar. Han kan ses som svaret på hur mannen skall bete 

sig för att behaga sin omgivning. I inledningen av Tjärdalen beskrivs Nils av hans hustru Agda som 

omtänksam och arbetsför  och hon säger att ”[n]är man har en omtänksam karl som snickar kanor 

om kvällen och sätter den oppi vrån å torka å bli fina är det ingen konst att vara hustru om morron 

och få fräs på spisen och pannan” (Lidman/1967 sid. 5). Agda avgudar sin make och ser upp till 

honom, ”Han svarade inte, han var en vuxen man, Och Agda var nöjd med det”(6). Det är inte 

enbart Agda som ser honom som en fulländad utan den allmänna uppfattningen om Nils tycks vara 

att han är en arbetsför, ärlig och trofast man. Det sägs om Nils att ”[m]å vara att detta kaffet var 

kritsat, han var dock en sådan man som utan vidare fick på kredit” (5). Gustav, som genom 

berättelsen representerar den vanliga bybon, jämför honom med en av bygdens mest arbetsföra 
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män, Storaugust ” Ja du ha gjort det bra, Nisj, he je då visst. Så pass till tjärdal ha vi int sett i byn 

sen n'Storaugust slutade driva” (10). Komplimangen, given av Gustav, kan ses som ett tecken på 

hur hela bygden ser Nils. I avsnittet Petrus har jag visat att den subjektiva normen för männen i 

Tjärdalen är att försörja sin familj, Nils är, enligt normen, fulländad. Han har funnit ett sätt att 

balansera de olika rollerna i livet ”Det är varken pappa eller Gud eller Nils men en blandning av 

dessa tre som håller henne ovan jord” (8) tänker Agda när Nils svingar omkring henne på sina axlar. 

Agda jämför Nils med hennes egen pappa och likställer honom med Gud. Genom att likställa Nils 

med Gud glorifierar Agda sin man. Eftersom Nils kan ses som det manliga idealet kan det tyckas 

som att det blir en glorifiering av mannen. Trots att det kan tyckas vara oskyldigt att upphöja Nils 

till skyarna för sin duglighet som man, blir fallet desto högre när det kommer. När Nils blir 

glorifierad för sin duglighet blir han prisad som ett ideal, när tjärdalen har rasat finns ingenting kvar 

av det idealet. Den brutna människa som syns efter tjärdalsraset är ett skal av sitt forna jag. All Nils 

duglighet låg i hans sätt att försörja familjen, utifrån det var han en bra man, far och make, efter 

händelsen finns ingen av de tre rollerna kvar i samma form som de var innan.  

Skillnaden mellan Nils och Petrus är att den förstnämnda, trots sin framgång, inte ser sig som 

förmer än någon annan i byn. Han är en av byborna, och ingen, utom Jonas, verkar missunna 

honom att han kommer att tjäna pengar på sin tjärdal. De andra männen i byn vet hur mycket Nils 

har slitit för att få ihop tjärdalen och därför finns det ingen osämja eller illvilja hos någon av dem. 

”Han spottade ofta, det var ett slags sätt att skryta han hade”(9), att Nils skryter genom att spotta 

visar hur medveten han är om sin obetydlighet. Där Petrus inte kunde sluta flina, som jag har skrivit 

om i avsnittet Petrus, spottar bara Nils. På grund av hans harmlösa sätt att vara blir hans olycka alla 

andras olycka också. Petrus kallar det ”tjärdalsprovet” (163), alla blev lidande när Jonas rev ut 

tjärdalen.

Eftersom alla blev lidande finns det en kollektiv känsla av att någon/alla borde hjälpa Nils. Petrus, 

som för alla är den självklara ledaren och som borde veta vad som borde göras, blir tyvärr inte 

indragen förrän skadan redan är skedd. Han kan ses som byns rättesnöre eftersom han har en 

förmåga att se bortom sig själv. Gustav, som i ett osäkert ögonblick tar över som byns talesman är 

fortfarande bara en världslig man som i första hand tänker på det egna hemmet. Han och övriga 

bybor vet att något borde göras men de vet inte hur de ska hjälpa honom. Slutligen finns Albert, den 

man som har pengar att hjälpa Nils. Han väljer istället att lura av Nils de pengar som finns och 

tjänar pengar själv. Vad som i slutänden görs för att hjälpa Nils är att byborna stöder honom i hans 

nyfunna religiositet. När det anordnas väckelsemöte i Nils hus, stödjer de andra honom och 

närvarar. Ingen säger någonsin ett ont ord om Nils, trots att de blir obekväma när Nils går från att 

vara en fulländad man till att vara en spillra av sitt forna jag.
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Efter raseringen av tjärdalen blir Nils som förbytt. Den människa som Nils var innan tjärdalsraset 

verkar ha försvunnit. Nils själv tror att det är djävulen som har kommit för att hämta honom. ”De 

löser upp Nisj inifrån och ut. Och när stunden är kommen då går han ut som ett får. Och så far Nisj 

åt helvete” (32), allt det som Nils var försvann med tjärdalen. Hans handlingskraft, kärlek och slit är 

undanträngt av den förtvivlan som tjärdalsraset förde med sig. Kvar finns ett tomt skal. Det skalet 

passar predikanten Blom på att fylla upp med frälsning. Det går så långt att Nils gråter: ”Husbonden 

ligger och gråter. Blom säger att det är syndamedvetandet som vaknat. Den nödvändiga ångerns 

tårar är det som flöder, nu är nåden nära (74), att visa sin sorg öppet och gråta är inte ett accepterat 

sorguttryck för män. När Nils gråter sållas han till en kategori av ickemän. De enda manliga 

karaktärerna som gråter i Tjärdalen och Hjortronlandet  är Nordmark; han ses som ett barn, Fröken 

ses som omanlig, Robert är lika oduglig som sin far och de andra manliga ungdomarna som får sitt 

hjärta krossat av Märit vilka inte heller ses som män utan bara halvkölingar. När Nils gråter raserar 

han det sista av fasaden som finns kvar runt omkring honom och han blir en ickeman.

6.3 Gustav och de vanliga
Gustav beskrivs som den goda grannen. Alla bybor kan intyga att han är varken listig eller elak. 

Han är som folk är mest. Men, Gustav spelar en avgörande roll i ödet med Jonas, eftersom han 

träffar på Petrus men tiger om Jonas tillstånd. Han börjar hata Petrus för att de träffades och Gustav 

inte berättade hur det var fatt med Jonas (Lidman(1967: 56). I nästa stund är Petrus omkullkastad 

ifrån sina höga hästar och Gustav är den som talar för byn. Hur mycket Gustav än försöker ge 

Petrus skulden genom att tala bakom hans rygg och förvränga de ord som Petrus sa vid deras möte, 

så mår Gustav dåligt över det hela. Han vet inte hur han ska tackla skulden utan börjar skälla på sin 

hustru.

Gustav och de andra byborna har anammat det falska idealets snäva ram. Det viktigaste är hedern 

och förmågan att försörja sin familj. Allt utanför familjen kommer i andra hand. De vill gärna hjälpa 

Nils med att bränna av tjärdalen, men efter det egna gårdsarbetet är klart, vilket slutar med att 

Albert lyckas lura av Agda tjärdalen ” Vi kund ju ha bränt hela rasket mot en skälig dagspenning så 

hade du förlorat måttligt. Agdas glädje kom på obestånd för så hårda attacker.  Det var ingen annan 

än n'Albert som bjöd ut sig att göra nå.” (90). Byborna är medvetna om hur de bör bete sig, men 

utan en ledare som tänker på konsekvenserna av att inte handla, kommer de inte ha modet att göra 

något själva. Lidman skriver byborna som en kollektiv röst, antagligen för att de inte har någon 

offentlig röst själva.
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När Lidman använder sig av kollektivet som narrativ är det Gustav som har blivit namngiven 

senast. Det visas i avsnittet när Petrus känner igen Gustavs mössa hemma i Nils farstu (138); men 

framförallt under begravningen då Gustav med hjälp av de andra männen anklagar Petrus (127-

131). Gustav har tagit över rollen som ledare över de vanliga byarna ”Gustav sa jadåså och 

lämnade rävgården med uttråkad min. De vanliga följde honom åt”(131). Byborna verkar vara 

medvetna om att det finns olika nivåer av medvetande, det finns en rättrådig väg de skulle kunna gå. 

De vanliga vet om att Petrus är värdefull just eftersom hans medvetande ligger på en annan nivå än 

de övriga, men känner samtidigt att hans närvaro stör den lugna tillvaron som byborna vill leva. 

Den kollektiva rösten säger att ”[s]om människa i å försej är måhända n'Petrus värdifullare. Men 

som byabo betraktad så tacka vet man en karl man kan begripa om än han är djävlig.” (140). För 

byborna är det viktigast att inte sticka ut, att sköta sitt. Betty påpekar även det till Petrus ” Ingen 

begär väl mer än att du ska sköta dig själv.  Såvitt man bor i en by måste man bry sig. Det gör inte 

alls detsamma om de andra.” (132). Här syns nivåskillnaden tydligt. De vanliga byborna tycker att 

det är viktigast att man skall sköta sitt, medan Petrus ser till helheten. Byborna tycks inte förstå att 

för att deras liv skall kunna fortgå som det gjort tidigare, så krävs det att Petrus finns och kan ta tag 

i de bekymmer som står utanför den egna sfären. Byborna tycker att det är viktigt att människorna 

som bor i byn är vanliga, men utan Petrus kan inte deras vanliga liv fortgå.

Även om kvinnorna i Tjärdalen har en framträdande roll inom hemmets ramar så är det ändock en 

manlig roll som blir deras kollektiva talan. Betty är den som driver på Petrus om att flytta, Agda tar 

hand om hemmet (och försöker även sköta ekonomin) när Nils blir apatisk, Vela sköter om Jonas 

och Amalia Viktorsson ber sin man att göra något för Jonas. Trots att det är kvinnorna som är 

drivande inom familjen är det i de offentliga sammanhangen männen som skall föra deras talan. De 

gamla värderingarna om att Oikus, den privata sfären drivs av kvinnorna och Polis, den offentliga 

sfären drivs av männen gäller fortfarande och påverkar historiens utgång. Kvinnorna kan hjälplöst 

titta på när männen bestämmer åt dem och försöka att göra det bättre i nästa led.

Samtidigt som det är Gustav som lyckas att putta ner Petrus från sina höga hästar, är det i slutänden 

Gustav som ger tillbaka ställningen till Petrus. Han är den som visar att saker bör återgå till det 

normala, när han börjar prata med Petrus om slåttermaskinen (166). När kalvningen går snett och 

Gustav inser att han inte klarar av det själv, kan läsaren se det som att Gustav inser att byn inte 

klarar sig utan Petrus.

6.4 De blivande männen i Tjärdalen och Hjortronlandet
Det är inte många ungdomar som blir hörda av de många röster som finns i de båda verken. Den 
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mest utmärkande är Tore, Gustavs son, i Tjärdalen. Han gör sitt bästa för att passa in och växa upp 

fort. Att vara i det mellanläge som han befinner sig i, inte barn och inte vuxen, påverkar honom, och 

han är redan vid sexton års ålder en ganska bitter ung man:

Men han hatade sitt halvkölingskap och männen. Om nån annan hängt hans ord på det tjocka 
tankesträcket som satt uppspänt mellan dem då skulle det ha dugt. Att tycka och tala och 
spotta och jobba som en man. Men alltid petas undan, sopas ner i barnhålet (Lidman/1967: 
26-).

Vad han än gör ser männen honom fortfarande som ett barn, men han själv känner sig som en vuxen 

man:

Slit som ett djur och hugg i lika mycket som farsgubben. 
Jag tror pajken din är brådgör. Och så en skamlig fnitterblick mellan karlarna  Jo då man var i 
dom åren. De löjliga outslitliga förhatliga vänteåren. O man kunde bli liknöjd, skita i huruvida 
de nånsin tog upp en i sin självgoda mannaring (27).

Tore blir efter ett tag upptagen i den åtråvärda manliga gemenskapen då han ger Petrus ett 

smeknamn. Petrus blir utfryst från gemenskapen och Tore stiger upp i rang”  Ja vi är väl inga 

överstepräster åt byn. Tore. Den här gången passade han, fy fan vad rolig! De måste skratta” (29). 

Tore finns med i bakgrunden, följer sin far i spåren och kan sägas bli Gustavs största stöd i kampen 

om att behålla ledarrollen. Men i den slutliga scenen, då Petrus får tillbaka sin status genom sin 

kunskap om kalvningar, ger Tore tillbaka platsen i den manliga gemenskapen. Han visar att han inte 

är redo att upptagas ännu eftersom han börjar gråta, han blir en liten pojke igen: ”Tore satt med 

bortvänt huvud och var en liten pojke som inte fick gråta” (165). Ännu en sekvens som gör Tore till 

ett barn igen är att Petrus agerar lärare och berättar att han kan lära Tore hur en kalvning går till. 

Tore blir då elev, en traditionell roll för barn att befinna sig i. Petrus verkar vara medveten om Tores 

förändring och kallar  honom karl, men i samma mening säger ”vad stor du har blivit”, vilket mer är 

ett påstående oftast riktat till barn (165). Tore får nöja sig med att återigen befinna sig i det 

ingensmansland som kallas ungdom.

Andra ynglingar blir nämnda i förbifarten, då oftast som en grupp. De pojkar som dyker upp runt 

omkring Märit nämns bara kort, men gör ändå ett stort intryck. Det märks att även de har 

konventioner som de försöker att uppfylla. Mestadels handlar det om att de måste hålla inne sina 

känslor, som de vuxna karlarna; det är inte accepterat ens för ungdomarna att visa känslor. ”Tursamt 

nog var det mörkt så att ingen såg den andres tårar” (Lidman/1955: 237). De gör allt för att vara 

vuxna, men ibland lyser de små pojkarnas känslouttryck igenom. Claudette påpekar i 

Hjortronlandet att ett synligt känslouttryck är ofördelaktigt även i pojkåren, innan de blivit 

ungdomar: ”Småpojkar kunde det vara synd om ibland därför att de måste slåss och inte hade lov att 

gråta när de fick stryk” (192).

Även om många av de scener som innehåller ungdomar inte bådar gott för någon form av 

förändring i de traditionella könsmönstren kommer ändå ungdomarna med hopp om världen. 
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Tanken om att det finns något utanför bygden runt Eckträsk. Ungdomen som grupp målas upp som 

njutningsfulla: ”Om yrbäckarna varit tämligen livliga förut blir de som rasande sedan hon kommit. 

Ungdomen skulle dansa varenda vecka, man skulle skrinna på isen i månljuset och komma samman 

jämt och ständigt” (209) och moderna. I och med dansen, verkar livet te sig lite ljusare i bygden, 

och ungdomen är den generation som kommer att få uppleva det ”men som sagt de hade kommit sig 

ut i att dansa och börjat misstänka att jorden inte enbart var en jämmerdal” (262). Claudette fick sin 

far att dra in elektriskt ljus i stugan och pratar om mjölkningsmaskin och lyckas ta sig ifrån Ön vid 

femton års ålder. Hon kan ses som en vägvisare för andra ungdomar, och hon kommer inte enbart 

att komma ut i världen, utan kommer antagligen ta med sig en del av världen till Ön.
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7 Slutsats- Det falska idealets grepp om den vanliga människan
I analysen av Hjortronlandet och Tjärdalen utifrån Egil Skallagrimssons saga och Gunnlaug 

Ormtungas saga framträder ett nivåbegrepp av två olika typer av manlighet. Jag kallar dem den 

rättfärdiga - och den världsliga typen av maskulinitet. Medvetandet om sin påverkan av 

omgivningen representerar den verkliga normen gentemot den subjektiva normen i verken. De blir 

som ett sant och ett falskt ideal om hur män skall bete sig för att uppträda maskulint. Det falska 

idealet blir det ytliga, ensidiga idealet som är en följd av att männen ses i första hand som försörjare 

och arbetare medan det andra idealet blir det rättfärdiga som inser att varje människa är en individ 

och påverkar sin omgivning. Petrus är den enda karaktären som inser att samvetet och 

rättfärdigheten är det som gör en människa förmer än de andra. När han höjer sig över de andra i 

byn inser de övriga att det finns något annat att sträva efter än att ingå i gruppen. Istället för att 

anamma den idéen väljer de istället att frysa ut Petrus och blunda för sanningen. Det falska idealet 

är djupt inpräntat i deras medvetande och vägrar att släppa taget om deras föreställningsvärld.

Tore är den karaktär som utmärker sig gällande föreställningen om den falska världsbilden. Han vill 

inget hellre än att upptagas i mannaringen och gör allt för att passa in gruppen. Han arbetar hårt, 

fäller vitsiga kommentarer och följer i sin faders fortspår. Han är medveten om hur han skall bete 

sig för att ingå i gemenskapen, men accepteras ändå inte för att han anses för ung, och blir istället 

en betraktare utifrån av den föreställningsvärld de andra ingår i och som han snart är invald i. När 

Petrus inser att den föreställning de andra lever efter inte är den enda vägen väljer han att ställa sig 

över de andra, genom den handlingen blir Tore istället upptagen i gemenskapen för att han är fast i 

samma föreställning som de andra, och Petrus blir bortvald.

I Hjortronlandet och Tjärdalen kan det tyckas som om männen är bittra varelser utan känslor eller 

begär. Vad jag har försökt beskriva i min uppsats är en möjlig historisk utveckling som skulle kunna 

ses som en förklaring till varför männen i Sara Lidmans romaner beter sig som de gör. Jag har i min 

analysdel visat upp olika porträtt av män som alla har gemensamt att de saknar ett accepterat 

känslouttryck. Med termen ”accepterat känslouttryck” menar jag ett uttryck för att visa sorg 

offentligt. Bristen på accepterade känslouttryck kan vara en följd av en gammal tradition som kan 

spåras tillbaka till vikingatiden. Redan då sågs det som omanligt att gråta, uppföra sig okontrollerat 

eller på annat sätt visa sin sorg öppet.

Jag har tidigare sökt visa att det finns en tradition av att sortera in olika maskulina roller i fack. I 

Sara Lidmans romaner kan det tyckas att normen i verken ligger i otakt gentemot den subjektiva 

normen gällande det maskulina. Där författaren vill visa vad som egentligen är viktigt – familjen, 
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vänner och släkt – är den subjektiva normen för männen inriktade på heder, försörjning och därför 

mestadels arbete. De arbetar hårt för att passa in i den stöpta ramen som är tillägnad dem att de 

glömmer bort att vara människor och sociala varelser. De beskrivs utifrån den högre nivån av 

maskulinitet (det sanna, rättfärdiga idealet) och blir därför misslyckade eftersom de själva utgår 

ifrån det falska idealet. Sara Lidmans porträtt av maskulinitet kan ses som en konsekvens av den 

ensidiga behandling av männen som har formats genom tidens krav på ett maskulint ideal. Männens 

ensidiga porträtt visar en bild män som har slutat att vara människor och istället blivit vad någon 

annan har sagt åt dem att vara. Deras oförmåga att ta sig ur den snäva formuleringen som någon 

annan har skapat gör att de blir tragiska varelser, oförmögna att uttrycka känslor i varken ord eller 

gärningar.  

Det finns inget svar på vem som skapade det manliga idealet, men i min uppsats har jag försökt visa 

att föreskrifterna för män inte verkar ha ändrats mellan vikingarnas syn på män och den i Sara 

Lidmans romaner Tjärdalen och Hjortronlandet. Det förbjudna i att visa sorg öppet, hedern framför 

lyckan och den kollektiva uppmaningen att ”ta det som en man” verkar vara djupt rotade i den syn 

på mäns roller som visas upp i verken. Genom att se till den historiska utvecklingen av hur 

mansidealet har blivit påverkat av det politiska klimatet och senare spridit sig till gemene man kan 

det tyckas vara ett skapat ideal som är svårt att uppfylla för de verkliga männen. Det är skillnad på 

att vara en samhällsmedborgare och en människa, men gränsen verkar ha suddats och glömts bort.

Konsekvensen av en ensidig typ av manlighet kan ses i Lidmans verk, männen känns instängda och 

deras personlighet har blivit bortträngd av förväntningar utifrån. Framförallt tycks det vara politiska 

förväntningar som har haft en sådan framgång att de har skapat traditioner där det tidigare fanns 

förvirring. De förväntningarna har tagits upp av allmänheten och ses nu som en självklarhet. I Sara 

Lidmans verk är det framförallt kvinnorna som uttryckligen vill  hålla på normen ”För arbete 

befrämjar hälsa och välstånd” säger Agda (sid. 141) och Betty är den som tycker att det är viktigast 

med försörjning före lycka. Samtidigt som det är kvinnorna som säger att det viktigaste är 

försörjning av familjen, är det männen som förväntas uppfylla det kravet. Besvikelsen och 

förödmjukelsen över att inte lyckas med de krav som ställs på dem, gör att de hellre lägger sig på en 

nivå som går att uppfylla, om än utan vare sig själslig lycka eller ett överflöd  av kapital, vilket gör 

männen till enkelriktade karaktärer.  
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8 Didaktisk användning 
I min uppsats har jag försökt påvisa att det kan finnas vissa svårigheter för män att uttrycka sig i 

Sara Lidmans romaner. Jag har genom att koppla det tillbaka genom historien försökt att visa vilken 

lång tradition av att idealisera en viss typ av män som verkar finnas i Sverige. Jag har enbart gjort 

en koppling mellan ett urval av berättelser och har inte för avsikt att implementera mina slutsatser i 

ett perspektiv utanför de ramar jag har valt att sätta upp. Däremot skulle det material och den 

slutsats jag har kommit fram till kunna användas på ett didaktiskt sätt i skolan.

Jag skulle vilja att min uppsats skulle användas till att starta en diskussion om svenskämnet i 

skolan. Genom att ta upp de olika manliga porträtten, som jag har gjort i min analys, skulle jag 

kunna visa på hur komplexa människor är. Det finns många elever i dagens skola som tycker att 

svenskämnet är onödigt och svårgripbart eftersom många av momenten inte har en direkt 

verklighetsanknytning. Många elever tycks känna att alla moment som inte direkt har en anknytning 

till deras yrkesval eller till det faktum att de ska klara sig som vuxna individer är onödiga och 

meningslösa. Det kan mycket väl ligga en poäng i deras argument eftersom skolan framförallt skall 

förbereda eleverna för vuxenlivet och i och med det samtidigt förbereda dem för arbetslivet. Men 

enligt mig är en människa mycket mer än bara en yrkesarbetare. De karaktärer som jag har använt 

mig av i min uppsats kan på ett relativt enkelt sätt visa att det krävs mer än att arbeta hårt för att bli 

en lycklig och hel människa. Min uppsats och framförallt min slutsats kan vara startskottet till en 

diskussion om vad som är viktigt i livet och hur mycket mer som finns utanför ramen av yrke. 

Karaktären Petrus i Tjärdalen är den enda mannen i båda romanerna som inte enbart identifierar sig 

med sin yrkesroll. Nog för att Petrus fortfarande mår dåligt över sin situation som skuldsatt bonde, 

men tanken sträcker sig längre för honom än den gör för de andra männen i bygden. När Petrus 

känner sig nere och håglös vänder han sig till Bibeln och låter det vackra språket och 

livsvisdomarna skölja över honom [sig]. Likaså är han den enda av männen som kan se sig komma 

bort ifrån Eckträsk- om än motvilligt. Genom att han är bildad ser han sig själv som ”förmer” än de 

andra, men inte i den negativa betydelsen av ordet utan som något mer än bara en bonde, han är en 

hel individ. Han är den som vågar ifrågasätta predikanten Blom och som har kontakt med 

yttervärlden- det är han som sköter kontakten med doktorn och prästen. Genom Petrus bildning ger 

porträttet av honom inte ett lika tragiskt intryck som bilderna av de andra männen.   

Jag har under tidigare verksamhetsförlagd utbildningstid på högstadieskolor och gymnasium stött 

på elever- mestadels pojkar- som tycker att de inte behöver läsa böcker, skriva tidningsartiklar eller 
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hålla tal inför klassen för att de ska bli elektriker, lastbilschaufförer eller bönder (och andra praktiskt 

inriktade yrken). Deras argument brukar vara att de inte kommer att ha någon användning för den 

kunskapen de lär sig inom svenskämnet så länge de kan läsa och skriva hjälpligt. Jag hävdar att det 

finns mer i livet än att vara en yrkesarbetare. I min uppsats har jag påpekat hur viktigt det är för 

männen att kunna försörja sig och sin familj, och att traditionen har gjort det till männens uppgift. 

Jag påstår absolut inte att det är något fel i att vara stolt över sitt yrke eller att arbeta hårt, men vad 

jag har kommit fram till i min slutsats är att de män som har valt att enbart identifiera sig med sin 

yrkesroll har svårigheter att balansera ett själsligt liv. De verkar inte veta hur man uttrycker känslor 

och inte heller hur de ska hantera obekväma situationer. Genom att öva upp eleverna i svenskämnet 

i att kunna hantera olika sorters genrer och ge eleverna ett självförtroende i sitt språk så kommer 

kanske inte morgondagens elever att känna sig lika instängda som de manliga karaktärer vi möter i 

Tjärdalen och Hjortronlandet. Det finns inget som säger att bara för att någon har valt att bli 

lastbilschaufför så har inte denne lika mycket känslor som en poet. Som jag tidigare i min uppsats 

har påvisat kan karaktären Franz i Hjortronlandet ses som en man som helt identifierar sig med sitt 

yrke och har stora svårigheter med att balansera yrkesrollen med det privata livet. Han vägrar att 

låta ”det sköna” angå honom, för han kan inte se att det passar ihop med rollen som man och bonde. 

Konsekvenserna av hans handlande går ut över honom själv, han blir en glädjelös människa.  

Lars-Åke Skalin höll ett föredrag på alumndagen 2011 på Örebro Universitet där han förklarade att 

tanken bakom den moderna humanismen utgår ifrån att bildade människor brukar uppfattas ha ett 

rikare liv än den som saknar bildning. Att vara bildad handlar om att förvärva kunskaper som 

hjälper individen att utveckla sin unika kvalité som människa, inte om att samla på sig ett kulturellt 

kapital eller att läsa flest böcker. Att vara en bildad människa är ett mål som varje person kan 

uppställa för sig just i rollen som enbart människa. Skalin menar att genom att ge eleven ett 

självförtroende och en insikt i de olika områdena inom svenskämnet kan eleven upptäcka olika 

sidor hos sig själv och förhoppningsvis öka dennes livskvalité (Skalin/2011). Att enbart identifiera 

sig med sin framtida/nuvarande yrkesroll kan göra att människan känner sig instängd och utan 

mervärde. Vad händer om personen står utan jobb? I min uppsats kan vi referera tillbaka till 

karaktären Nils, som blir helt utom sig när hans tjärdal rasar. Nils blir vilsen och förlorar all kontakt 

med sig själv och omgivningen. Han identifierade sig med sin yrkesroll- utifrån hans framgång 

inom yrket var han en bra make, far och granne. Efter tjärdalsraset tycks Nils vara en bortkommen 

själ och han gör det han bli tillsagd av Blom. Antagligen inte för att han har blivit överdrivet 

religiös, men för att han inte vet vad han annars ska göra.
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Vikten av att bilda eleverna kan ses på flera håll i landet idag. En rädsla för det okända kan lätt 

uppstå om personen genom litteratur och kultur aldrig upplevt något liknande. Genom att vidga 

vyerna för eleverna kan skolan förebygga främlingsfientlighet, bakåtsträvande och likgiltighet. Icke 

att förglömma är förståelsen för vår egen historia. Genom att läsa skönlitteratur från olika epoker lär 

sig eleven inte bara om andra kulturer utan likväl om vår egen. Det är enbart genom kultur som 

dagens människor kan få en inblick i hur det var att leva före vår egen tid. Att bilda människor 

skapar förstående människor. Förstående människor är viktigt för ett öppet samhälle. I läroplanen 

står det att: ”[s]kolväsendet vilar på demokratins grund”(Lgr 11:”Skolans värdegrund och 

uppdrag”), ”[s]kolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom sitt bästa i ansvarig frihet” (Lgr 11:”Skolans värdegrund och 

uppdrag”) och att ”[d]et svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald” (Lgr 11:”Skolans värdegrund och uppdrag”). Genom att man för upp 

diskussionen om bildning, livskvalité och människovärde till eleverna själva och inte bara förfäras 

över dåliga studieresultat och bristande entusiasm i skolbänken kan man kanske bidra till att 

morgondagens elever blir förstående och hoppfulla individer.
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