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Inledning 
Bakgrund 
När jag sommaren år 2004 första gången kom i kontakt med Elin Wägner via hennes roman 

Åsa-Hanna, fann jag ett stort nöje i att läsa romanen � ända fram till slutet vill säga, för när 

jag hade slagit ihop pärmarna var jag inte riktigt säker på vad jag ansåg om karaktären Åsa-

Hanna. För att ni ska förstå mitt dilemma kommer här en sammanfattning av de viktigaste 

händelserna i romanen.  

 Åsa-Hanna är en roman som utspelar sig på den småländska landsbygden och i de första 

kapitlen får man följa Åsa-Hanna under hennes barndomsår som hon upplever tillsammans 

med grannpojken Magnus. Magnus far iväg för att läsa på skola och den suspekta 

handelsmannen Franse1 friar till Åsa-Hanna. Franse och Åsa-Hanna gifter sig, och det som 

sedan följer är Åsa-Hannas kamp att hålla anseendet uppe; att låta folk tro att allting är bra i 

familjen trots att det inte är det. Franse är ingen bra make, han utövar såväl fysiskt som 

psykiskt våld mot Åsa-Hanna. Åsa-Hanna finner sig snart vara ingift i en släkt av mördare: 

Franses far har mördat Franses farfar, och Franse fick hjälpa till med att dölja mordet. Franse 

och Åsa-Hanna hindrar i sin tur Franses far och mor att bekänna sina synder för prosten. I 

sista kapitlet går Åsa-Hanna till länsman för att bekänna de synder som begåtts i 

Mellangården, och utelämnar sig själv så väl som Franse. Magnus � Åsa-Hannas 

barndomsvän � tänker begära skilsmässa från sin fru och vill att Åsa-Hanna tar ut skilsmässa 

från Franse så hon kan följa med Magnus tillbaka till Amerika. Men Åsa-Hanna väljer att 

stanna kvar.  

 Romanen igenom var Wägner tydlig i sin framställning; man fick svar på det man 

undrade över under tiden man läste. Förutom när det gällde slutet. Detta var en roman som 

lämnade mig som ett frågetecken, eller snarare som en osäker läsare.  

 Efter en blick på den forskning som gjorts om Åsa-Hanna, insåg jag att det inte var 

många som hade ställt sig lika frågande när det kom till slutet. Teorierna om varför Åsa-

Hanna väljer att stanna handlar bl. a. om att hon räddar sin själ, dämpar sitt samvete eller att 

hon gör det �rätta�. Däremot har det under arbetets gång framkommit information som 

tidigare varit okänd för mig: romanen har bl.a. tre olika slut och två olika titlar, vilket har 

resulterat i en intresseförskjutning. Från att fokusera på varför Åsa-Hanna stannar i slutet har 

uppsatsen tagit riktningen att i stället fokusera på framställningen av karaktären, samt hur den 

framställningen skiljer sig åt i romanversionerna.  

                                                
1 Namnen Frans samt Franse figurerar växelvis, men jag kommer hålla mig till Franse. 
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Syfte 
Huvudsyftet är att göra en tematisk analys av karaktären Åsa-Hanna där jag utgår från 

karaktären i standardversionen2. Vidare kommer jag göra en jämförelse mellan 

framställningen av karaktären Åsa-Hanna i de tre romanversionerna, dock med fokus på vad 

som skiljer sig åt i karaktärsframställningen. Jag kommer särskilt att ta fast på de teman som 

har en stor betydelse för romanens handling för att få bättre förståelse för karaktären Åsa-

Hanna. 

 

Avgränsningar 
I romanen finns det stråk som handlar om prästvalet i socknen, och om prästdottern Lenas 

öde. Dessa kommer inte att tas någon hänsyn till. Jag betraktar inte dessa som relevanta för 

karaktären Åsa-Hanna � en uppfattning som jag delar med Staffan Björck: �I Åsa-Hanna är de 

avsnitt som berör fröken Lena och de olika adjunkterna i prästgården, att betrakta som 

utväxter.�3 

 Romanversionerna har två olika titlar, och minst tre olika slut. Ett slut i Vansklighetens 

land (1917), ett andra slut i romanen från 1918 och ett tredje slut i romanen från 1946. 

Wägner återgår 1947 till slutet från 1918 och håller sedan fast vid det. Då jag inte har haft 

tillgång till romanen som blev tryckt år 1918 har jag inte kunnat konstatera om det slutet 

skiljer sig eller inte. Jag kommer att utgå från romanen som är tryckt 1979. Eftersom det i 

romanen tryckt 1979 står originalår 1918 förutsätter jag att det inte skiljer sig åt i utgåvorna, 

vilket innebär att slutet i romanversionen från 1979 kommer att behandlas som det andra 

slutet i ordningen. För att dispositionen skall bli enklare kommer jag hädanefter benämna 

romanerna i följande ordning och med följande beteckningar: Vansklighetens land, 

standardversionen samt 1946. 

 

Metod 
Lars-Åke Skalins syn på den traditionalistiska tolkaren som lägger stor vikt vid karaktärens 

betydelse kommer att nyttjas.4 Dock skriver Skalin att �den traditionalistiska sidan tvingas 

göra våld på framställningens egenart när man rycker ut gestalter ur deras funktionella 

                                                
2 Helena Forsås-Scott, �Bibeln, kvinnan och romanen�, Samlaren, 1986:107, Uppsala 1987, s. 55. 
3 Staffan Björck, Romanens formvärld, femte upplagan, Stockholm 1963, s. 208. 
4 Lars-Åke Skalin, �Karaktärer och perspektiv: om statiska och dynamiska karaktärer�, Ordet och köttet, red. 
Lars-Åke Skalin, Örebro universitet 2003, s. 125. 
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sammanhang�5, vilket inte på något sätt är min avsikt med denna karaktärsanalys. Därför 

kommer jag att analysera Åsa-Hanna genom vissa teman. Dessa teman är de som framgår 

tydligast i romanen, och är de som är väsentligast såväl för karaktären Åsa-Hanna som för att 

föra handlingen framåt. Bland dessa kan nämnas hemligheter, tvivel, våldet m.fl.  

 Vidare kommer jag att bruka den puristiska synen som Claes-Göran Holmberg och 

Anders Ohlsson tar upp i Epikanalys En introduktion. Enligt detta synsätt anses det att den 

rätta tolkningen är den som riktar sig mot texten och ser på det som framgår tydligt; man ser 

inte karaktärerna som verkliga människor utan bara som fiktiva gestalter. Holmberg och 

Ohlsson tar också upp den indirekta karakteriseringen, en metod där man som läsare får 

koppla samman element som ger en helhetsbild av karaktären; man tittar då bland annat på 

karaktärens repliker, handlingar och utseende samt miljön.6 Denna metod kommer att 

användas men jag vill främst ha tankarna, handlingarna och replikerna i fokus.  

 Eftersom Åsa-Hannas präktiga och rena yttre kontrasterar mot hennes stormiga inre �

och vice versa i slutkapitlet � kommer jag inte att ta någon notis om hennes yttre i övrigt.7 

Gällande miljön är den betydande för romanens handling, den historia som här läggs fram 

skulle inte göra sig lika bra i en storstad där anonymiteten är mycket större. Detta poängterar 

Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linder i Elin Wägner en biografi: �Långt mer betyder miljön 

[�] föreställningar, seder [�] festers överdåd och kaffereps välvilja bildar ett kraftspel där 

den enskilde har att kämpa och överleva.�8 Flertalet karaktärer florerar i romanen, men dessa 

kommer bara att studeras i analysen i den mån de är viktiga för Åsa-Hanna.  

 

Forskningsöversikt 
Helena Forsås-Scott har forskat mycket kring Elin Wägner och hennes texter, där hon oftast 

har utgått från ett feministiskt perspektiv i analyserna. Forsås-Scott har gjort en mer 

djupgående analys av Åsa-Hanna i sin studie �Bibeln, kvinnan och romanen�. I denna studie 

har hon fokuserat på de bibliska tendenserna i romanen. Hon tar även upp de tre sluten ur ett 

bibliskt perspektiv: �De olika romanslut som hon [Wägner] laborerade med innebär i själva 

verkat betydande förskjutningar i förhållandet mellan huvudpersonen och det övergripande 

bibliska mönstret.�9 Detta är något som kommer att diskuteras vidare i analysen.  

                                                
5 Skalin, s. 146. 
6 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys En introduktion, Lund 2003, s. 62ff. 
7  jmfr Helena Forsås-Scott, �Bibeln, kvinnan och romanen�, s. 56. 
8 Ulla Isaksson & Erik Hjalmar Linder, �Åsa-Hanna i Vansklighetens land�, Elin Wägner en biografi, Stockholm 
2003, s. 246. 
9 Forsås-Scott, �Bibeln, kvinnan och romanen�, s. 55. 
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 Den mest omfattande biografin om Elin Wägner är den som är skriven av Ulla Isaksson 

och Erik Hjalmar Linder: Elin Wägner en biografi. Forsås-Scott kritiserar denna biografi för 

att skriva in Elin Wägners liv i texterna, och anser att de skulle försöka se romanerna ur ett 

större helhetsperspektiv.10 Men trots denna kritik vill jag lyfta fram några intressanta 

kopplingar mellan Elin Wägner som person och karaktären Åsa-Hanna som jag fann i denna 

biografi, även om det biografiska perspektivet inte är väsentligt för min undersökning.  

 I det kapitel som har ägnats åt romanen Åsa-Hanna skriver författarna om en Elin som 

under åren som maka ansett sig eller känt sig tvungen att hålla skenet upp. I likhet med Åsa-

Hanna hade hon �pekfingret som ett lås över munnen�11 och teg om det mesta. Vidare är 

stoffet för romanen hämtat ur verkligheten: landsbygden, samhällets struktur, mordet, Åsa-

Hanna och dialekten.12 Gällande de olika utgåvorna skriver Isaksson och Linder: �Romanen 

publicerades som följetong i Idun 1917 under titeln Vansklighetens land; året därpå kom den 

efter vissa ändringar (bland annat i slutet) ut i romanform.�13 

 Holger Ahlenius skriver om Wägner i inledningen till Åsa-Hanna i Bonniers Valda 

skrifter, som gavs ut 1955. Ahlenius nämner Wägners välkända engagemang under första 

världskriget: �Hos Elin Wägner får man [�] räkna med en bitter och varaktig besvikelse över 

kvinnornas maktlöshet inför kriget� vilket leder till en �inåtblickande prövning av 

samvetsfrågorna och de moraliska problemen, en parallell till den som Åsa-Hanna företar [�] 

i romanen.�14 Ahlenius tar också upp �ett allmänt vinddrag i dåtida svensk litteratur� där 

författarna antingen hänföll till kosmopolitismen eller �[å]tervändandet till det förflutna, 

nedärvda och hemvanda�. Wägner var � enligt Ahlenius � mycket delaktig i kosmo-

politismen, och i återvändandet var Wägner delaktig �vare sig hon varit medveten om det eller 

inte�15.   

 Vidare skriver Ahlenius att Wägner lämnade sin post på Idun 1916 för att skriva på 

romanen. Detta var alltså första romanen som hon inte skrev vid sidan om något annat arbete. 

Ahlenius ger upplysning om att Wägner hade tänkt på romanen åtminstone sedan 1910, varpå 

den var både genomtänkt och väl bearbetad.16 Trots detta var Wägner inte nöjd med slutet, 

och ändrade på det minst tre gånger. Under titeln �Vansklighetens land� publicerades 

                                                
10 Helena Forsås-Scott, �Eftervärld och samtid inför Elin Wägners skönlitterära texter�, Scripta Minora, 
1993:17, Växjö 1993, s. 71. 
11 Wägner, 1979, s. 81. 
12 Isaksson & Linder, s. 238ff. 
13 Ibid., s. 240. 
14 Holger Ahlenius, �Inledning�, Valda skrifter Åsa-Hanna, Stockholm 1955, s. 9. 
15 Ibid., s. 8f. 
16 Ibid., s. 7f. 
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romanen som en följetong i tidskriften Idun år 1917, men året därpå kom boken ut i 

romanform dock med ett förändrat slut och en annan titel: Åsa-Hanna. Slutet ändras återigen 

år 1946, men enbart för att 1947 återgår till slutet som återfinns i utgåvan från 1918.17  

 Det finns litteratur om Elin Wägner som är nyare än den jag har valt att använda mig av, 

bl.a. Bibi Jonssons I den värld vi drömmer om utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner, 

(2001), Boel Hackmans Boel Hackman om Elin Wägner, (2005). Dessa har jag valt att 

utesluta då de inte har kunnat tillföra något nytt i ämnet, trots att de båda innehåller stråk som 

behandlar Åsa-Hanna. Främsta anledningen till att de inte har tillfört något nytt är att de är 

inriktade på de biografiska elementen.   

 Då de flesta analyser av Åsa-Hanna har tagit hänsyn till de biografiska och historiska 

perspektiven har jag saknat en analys som enbart varit inriktad på texten, men framförallt har 

jag saknat en karaktärsanalys av Åsa-Hanna. Vidare har jag inte funnit någon konkret 

förklaring i Forsås-Scott och Ahlenius artiklar om vad som verkligen är förändrat i 

romanversionerna, utan bara deras slutsatser av händelserna. Därför anser jag det vara av vikt 

att göra en analys av karaktärerna i texterna där det samtidigt tydligt framgår vad som är 

ändrat i romanversionerna.  

 

Analys 
Episk struktur 
Romanen är mest känd under titeln Åsa-Hanna, men titeln var alltså från början 

Vansklighetens land. Ahlenius skriver att Wägner tänkte låta romanen heta �Jordens salt� 

innan hon bestämde sig och �arbetsjournalen utvisar, att med saltet åsyftades Åsa-Hannas 

morbror�18. Forsås-Scott förklarar: �Med sin exemplariskt skötta gård och sina många och 

stora kommunala förtroendeuppdrag har Anders Petter i Vitamossen [�] i många år »varit en 

pelare och ett salt i församlingen»� och �[m]ed sin kombination av kritisk självständighet, 

moralisk oförvitlighet och aldrig sviktande ansvar för medmänniskorna blir Anders Petter en 

idealgestalt�19. Det är denna morbror som Åsa-Hanna vänder sig till för att få råd innan hon 

går till länsman.  

 Titeln blev i stället Vansklighetens land ett uttryck som härstammar från Wallins psalm 

490:2 i 1819 års psalmbok vilket finns på flera ställen i romanen.20 Ahlenius kommenterar 

                                                
17 Ahlenius, s. 18f. 
18 Ibid., s. 12. 
19 Forsås-Scott, Bibeln kvinnan och romanen, s. 52f. 
20 Ahlenius, s. 12. 
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titeländringen med att �den äldre titeln visar [�] hennes avsikt att fälla in Åsa-Hannas 

historia i ett övervärldsligt perspektiv, där jordelivet närmast ter sig som en prövotid till 

evigheten, �till rätta livets njutning�, såsom slutorden i psalmen lyder.�21  

 Vansklighetens land och standardversionen är uppbyggda i två delar, med vardera tio 

kapitel. Åsa-Hanna från 1946 är inte tudelad och innehåller bara 19 kapitel � �Sköna hamnar� 

har tagits bort i denna utgåva och i stället har författaren slagit samman de sista två kapitlen 

under kapitel-rubriken �Lukefärdigt�. Vissa av kapitel-rubrikerna anspelar på bibeln och 

psalmboken: �Consummatum est� (Jesus sista ord på korset innan han dör: �Det är 

fullbordat�), �Jag kommer av ett brusand� hav� (Psalmtitel) och �Ormen och S:t Mikael� 

(Ärkeängeln som bekämpar djävulen och störtar ner honom på jorden, Upp 12).  

 Romanversionerna är �i långa stycken �uppifrån� sedd�22 och det är en allvetande 

författare som för ordet.23 Fokaliseringen är extern24, och fokus på karaktärerna växlar. Det är 

ytterst sällan man får se berättaren ingripa i handlingen, men det händer åtminstone på två 

ställen.25 Berättelsen framställs till största delen i kronologisk ordning, men vissa händelser 

får man bara reda på genom att karaktärerna gör tillbakablickar.  

 Under årens gång har svenska språket moderniserats, men det får ingen större betydelse 

för framställningen. Romanerna är skrivna på småländsk dialekt, vilket främst märks i 

dialogerna.  

 

Hemligheter 
När Åsa-Hanna har gift sig med Franse får hon reda på hemligheter som hon sedan bär på och 

Åsa-Hanna blir själv delaktig i vissa utav dessa. Hemligheterna kommer att finnas som ett 

bakgrundstema genom analysen, då dessa får betydelse för andra teman.   

 Den första hemligheten är att hon ser länsman stjäla en silvergaffel av Franses silver på 

bröllopsdagen. Den andra är att hon får reda på att Franses far har mördat Franses farfar, och 

att Franse hjälpte till att dölja mordet. Den tredje är Åsa-Hannas insikt om att Franse är 

gudsförnekare. Fjärde hemligheten är att hon och Franse hindrar Franses föräldrar att bekänna 

sina synder för prosten innan de dör. Detta kan tyckas vara ganska ofarligt, men Ahlenius 

citerar Wägner från en intervju med Barbro Alving där det står att �[p]å den tiden var bråd 

död alltid ond. Det gällde att få tid på sig, att hinna klara ut saker och ting i livet [�] att få 

                                                
21 Ahlenius, s. 12f. 
22 Isaksson & Linder, s. 242. 
23 Björck, s. 70. 
24 Holmberg & Ohlsson, s. 93. 
25 Wägner, 1979, s. 40, 99. 
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bekänna vad man gjort och underlåtit. Förr kunde man inte dö i frid; därför var Franse 

Adamsons och Åsa-Hannas brott mot de gamla så stort.�26 Därtill ska man tänka på vilket sätt 

som de tystade svärmor på: Åsa-Hanna gav henne medicin så hon somnade och svärmor 

vaknade aldrig igen.   

 
Religion kontra materialism27  
Författaren framställer det som att Åsa-Hannas föräldrar har gett henne de två tydligaste 

karaktärsdragen i romanen: hennes far är snål och tänker bara på pengar, och hennes mor är 

djupt troende men har sina tvivel. Modern är en duktig kvinna när det gäller att sköta hem och 

hushåll, en egenskap som även Åsa-Hanna visar när hon klara av att sköta handelsboden, 

huset och svärföräldrarna samtidigt. De första åren i Åsa-Hannas liv präglas av religionen och 

den rätta vägen, men när hon gifter sig med Franse kommer den materialistiska sidan fram. 

Dessa båda sidor kämpar om övertaget i Åsa-Hanna fram tills dess att hon �ätit av kunskapens 

träd och blivit lik Franse�28, därefter får materialismen övertaget.  

 Vem är då Åsa-Hanna innan hennes religiösa sida resignerar? En viktig händelse för 

karaktären är den välkända scenen där Åsa-Hanna upptäcker att kopparkittlarna i Franses hem 

bara är putsade på den sidan som vetter utåt. Karaktären inser att hon är på väg att bli ingift i 

�ett hus som gömde på något, som teg om något, ett hus där man icke förstod det som den 

enklaste husmor hade i blodet, att ha sina kärl blanka på alla sidor.�29 Åsa-Hanna blir 

avskräckt från giftermålet och när hon ska ge sig av hem i all hast så kör Franse hem henne. 

�Hade Frans anat, att hon funderat på att resa vägen till prostgården?�30 Det står inget om vad 

hon skulle göra för ärende på prostgården, men efter upplevelsen med kopparkittlarna kan jag 

bara ana att hon ville häva lysningen. Åsa-Hanna gör dock inte detta, utan gifter sig med 

Franse och lever till en början ganska normalt. Hon ångrar då och då giftermålet med Franse 

men hon gör inget åt det, trots att det i romanen framgår att hon har tillfällen att göra det. 

Dessutom är Åsa-Hanna lycklig över sin nya sociala status; hon har alltid levt fattigt men nu 

har hon allt: piga, make och bra ställt. Men lever i ofrid på grund av de tunga hemligheter hon 

bär på. Det ter sig dock inte så vanskligt till en början. Åsa-Hanna får reda på en hemlighet i 

taget, och lever ganska normalt under långa tidsperioder. Händelserna i Åsa-Hannas liv fogas 

långsamt samman och kanske är det de långsamma händelseförloppet som gör att hon inte 

                                                
26 Ahlenius, s. 13. 
27  jmfr Forsås-Scott, �Bibeln, kvinnan och romanen�, s. 35, samt Isaksson & Linder, s. 246.  
28 Wägner, 1979, s. 96. 
29 Wägner, 1979, s. 55. 
30 Ibid., s. 56. 
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agerar? När materialismen har vunnit så har Åsa-Hanna slutat att putsa sin insida, i likhet med 

svärmor som inte putsade insidan på kopparkittlarna. Hon har resignerat, och verkar göra allt 

för att insidan skall bli smutsigare än vad den redan är. 

 

Tvivel 
Åsa-Hanna är en mycket stolt och självsäker kvinna till en början. Självsäker i den 

bemärkelsen att hon tror sig kunna rädda Franse från hans dåliga rykte. När Franse friar till 

Åsa-Hanna har han precis blivit friad från misstankarna om medverkan till en ung kvinnas 

död av rätten, men ryktena går fortfarande i byn. Den unga kvinnan � Stina � dog när hon 

försökte göra abort och det ryktades att barnet var Franses samt att han hade hjälpt henne med 

aborten.31 Trots sin självsäkerhet så framgår det att Åsa-Hanna är rädd när det gäller valet av 

make, och vi får veta att hon tvivlar redan på lysningsdagen. Och tvivlet är en väsentlig del av 

Åsa-Hannas karaktär. Detta framgår främst i kapitlet �Ugnsrakan� både i Vansklighetens land 

samt standardversionen. När Franse har berättat om mordet på sin farfar frågar Åsa-Hanna 

vad han hade gjort med Stina, varpå Franse svarar: �Dum hade jag vatt, om jag hade ött en 

sån som hon. [---] Hanna teg. Ett tvivel har uppstått i hennes själ.�32 I versionen från 1946 står 

det inget om tvivlet. När Åsa-Hanna har frågat Franse om Stina och han svarar att han �var 

gla i na som hon va�33 konstaterar Åsa-Hanna att �[d]et har i alla fall funnits ett mänske som 

han tyckt om�34. Här står det inget om något tvivel, och det framställs som att Åsa-Hanna inte 

tror att Franse har någon skuld i Stinas död.  

 I Vansklighetens land och standardversionen tvivlar Åsa-Hanna på Franses ed som han 

avlade på hennes bibel den dagen han friade till henne, då han svor att han inte hade 

medverkat till Stinas död. Detta är något hon anklagar honom för när hon berättar 

Mellangårdens hemligheter för länsman. När Franse får reda på detta blir han rasande, varpå 

Åsa-Hanna ändrar uppfattning och tror att han är oskyldig. �Det hade alltså varit sanningen 

[förf. kurs.], som fängslat henne den gången hon beslöt sig för Franse.�35 Men versionen från 

1946 visar inte på några tvivel i frågan. I denna utgåva anklagar hon inte Franse falskt för att 

vara skyldig till Stinas död hos länsman, �för där visste jag du var oskyldig�36. 

                                                
31 Wägner, 1979, s. 36. 
32 Ibid., s. 81.  
33 Wägner, Åsa-Hanna, Stockholm 1946, s. 106. 
34 Wägner, 1946, s. 106. 
35 Wägner, 1979, s. 231. 
36 Wägner, 1946, s. 293. 
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 I de två versioner där tvivlet finns, framställs det ha varit svårt för karaktären Åsa-

Hanna att i nästan tio år tvivla på det som var anledningen till att hon gifte sig med Franse. 

När Franse friade svor han på hennes bibel att han inte hade något att göra med Stinas död, 

och det framställs som om den främsta anledningen till att Åsa-Hanna gifte sig med Franse 

var för att bevisa hans oskuld. Tvivlet verkar vara en drivkraft i Åsa-Hannas inre när det 

gällde att bekänna för länsman eller inte. Och tvivlet får karaktären att framstå som 

mänskligare, vem hade inte tvivlat på Franse i det läget med tanke på hurdan han är? I 

versionen från 1946 framställs Åsa-Hanna som naiv när hon litar på Franse så fullt ut gällande 

historien om Stina. 

 

Magnus betydelse för Åsa-Hanna  
Barndomsvännen Magnus betyder mycket för Åsa-Hanna. Under barn och ungdomsåren är 

det han som finns vid hennes sida, och de har framtidsdrömmar om att tillsammans ta över 

Magnus fosterföräldrars gård. Men sakta men säkert förändras förhållandet dem emellan. I 

tonåren är de inte längre jämspelta ur social synpunkt, och det är detta Franse utnyttjar när 

han friar till Åsa-Hanna. Han antyder att Magnus skall läsa till präst och få högre social rang 

än vad Åsa-Hanna har, och då börjar Åsa-Hanna tvivla på att Magnus någonsin kommer fria. 

Magnus gifter sig senare med Ida, vars sociala rang är jämställd med Åsa-Hannas innan hon 

gifte sig med Franse. När Åsa-Hanna får reda på detta bryter hon ihop. Alla de frågorna hon 

borde ställt sig tidigare ställer hon sig först nu, ett par månader efter bröllopet.  

 När Åsa-Hanna möter Magnus igen, då Magnus och Idas Nygård brinner för att Ida har 

lämnat barnen hemma utan tillsyn, tänker Åsa-Hanna återigen på sina och Magnus 

barndomsdrömmar. Det finns inte längre något hat gentemot Magnus, bara ett rosa-aktigt 

skimmer över deras barndom och deras drömmar, samt viss bitterhet och t.o.m. skadeglädje: 

�[Åsa-Hanna tänker] Om jag setat på Nygård, hade det varit försäkrat, när det brann, men det 

hade aldrig brunnit för den delen. Jag skulle aldrig lämnat en sexårs pojke att vakta huset och 

småsyskona av bara snålhet om arbetskraften.�37 Ida har inte betalt brandförsäkringen, utan i 

stället köpt ett par skor till ett av barnen. I detta kapitel beskriver Wägner två kontrasterande 

modersroller: å ena sidan den duktiga och handlingskraftiga Åsa-Hanna, å andra sidan den 

dumma och slarviga Ida. Forsås-Scott konstaterar att �[g]enom att lämna barnen ensamma har 

Ida indirekt orsakat branden, och när Åsa-Hanna tar hand om hennes svårt brända lilla dotter, 

                                                
37 Wägner, 1979, s. 123. 
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som dessutom fått sina skador misskötta av modern, ställs två vitt skilda versioner av 

husmoderns rolluppfyllelse emot varandra.�38  

 Franse hjälper Magnus att resa till Amerika för att tjäna ihop pengar till en ny gård och 

det är nu den stora striden börjar. Franse och Ida försöker lura av Magnus gården när han är 

borta, och Åsa-Hanna försöker förhindra det. Tanken på att barndomsvännen Magnus skall bli 

av med sin gård får henne att vakna. Om gården försvinner så försvinner det sista hoppet för 

Åsa-Hanna, vilket framgår tydligt i hennes besvikelse när Magnus säger att han �gav fan i 

hemlandet och gåren�39. Enligt Forsås-Scott låter �Åsa-Hannas reaktion� på detta uttalande 

�oss ana att det är på Nygård som hon i hemlighet har odlat sina förhoppningar om en 

annorlunda, bättre värld�. Vidare skriver Forsås-Scott att �[t]rots sin nedbrända manbyggnad 

förblir Nygård en symbol för kärlekens kraft�.40  

 När Nygård har brunnit så försöker Åsa-Hanna uppmuntra Magnus till att bygga en ny 

gård �med ljusblå veranda�41. Kvällen innan Åsa-Hanna går för att bekänna för länsman läser 

man att �[i]nnan hon slutligen somnade, tänkte hon på Magnus nye går med den ljusblå 

verandan.�42 Den ljusblåa färgen förknippar jag med himlen, vilket ställer sig i kontrast till 

Mellangårdens mörker. Även namnet Mellangården kan tolkas in i karaktären Åsa-Hannas 

livssituation. Åsa-Hanna befinner sig mellan materialism och religion, mellan Franse och 

Magnus, mellan rätt och fel. Det är lätt att dra slutsatsen att Nygård i all sin enkelhet � 

tillsammans med Magnus � framstår som himmeln, jämfört med det helvetet hon lever i på 

Mellangården med Franse, och även om hon har givit upp hoppet om Magnus lever det vidare 

i gården. Det är Nygård som står för drömmar om en lyckligare framtid, om något som kunde 

varit, men aldrig blev.  

 Tydligare blir det när Åsa-Hanna har tagit avsked av sina sovande barn i slutkapitlet och 

skall göra upp med Franse, då hon tänker: �Skrivelse? Vittnen? Behövdes inte. Magnus var ju 

hemma och han ga fan i gården.�43 Detta gäller i alla fall Vansklighetens land och 

standardversionen, däremot skiljer det sig i romanen från 1946. I denna så utspelar sig 

följande: �[Magnus] Jag ger fan i Nygård� och Åsa-Hanna svarar �[t]änk om jag hade vetat 

det lite förr!�44, och sedan nämns inte gården mer. I Vansklighetens land däremot så får 

gården större betydelse och det står på näst sista sidan: �Det var lika själffallet för honom att 

                                                
38 Forsås-Scott, �Bibeln, kvinnan och romanen�, s. 49. 
39 Wägner, 1979, s. 220. 
40 Forsås-Scott, �Bibeln, kvinnan och romanen�, s. 53. 
41 Wägner, 1979, s. 128. 
42 Ibid., s. 205. 
43 Wägner, 1979, s. 229. 
44 Wägner, 1946, s. 288. 
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hugga af och ge se bort som för henne att stanna. [---] Han gaf fan i det hon velat offra hela 

lifvet för att rädda åt honom.�45 När Åsa-Hanna inser att Magnus inte bryr sig om gården, tar 

hon det personligt och blir såväl uppgiven som bitter och besviken.  

 

Våldet 
Franse misshandlar Åsa-Hanna fysiskt minst två gånger. En misshandel får man följa i en 

scen som utspelar sig mellan makarna, där Franse hotar Åsa-Hanna med kniv och kastar 

henne på golvet.46 Åsa-Hanna har handlat som Franse sagt åt henne att göra, hon har varnat 

svärfar för att bekänna för prosten när denna kommer på besök. Men när Franse frågar Åsa-

Hanna så talar hon inte om sanningen, utan antyder att hon inte har varnat svärfar. Vidare får 

man reda på att Franse har misshandlat Åsa-Hanna när hon berättade att Snabben47 skulle 

komma ut från fängelset tidigare än väntat.48 Båda gånger leder det till 

förlossningskomplikationer: första gången missfall, andra gången för tidigt fött barn � detta 

barn överlever dock. Dessa båda händelser är de samma i alla tre romanversionerna.  

 Även om vi får följa våldet tydligt i första misshandeln, kan jag inte låta bli att tycka att 

karaktären Åsa-Hanna framställs som dum då hon hade kunnat undvika att reta upp Franse 

genom att tala sanning; i stället chockeras man som läsaren då man läser att �hon tycktes 

finna ett besynnerligt behag i misshandeln�49. Det framgår i texten att det finns en anledning 

till varför Åsa-Hanna retar Franse på detta sätt: Åsa-Hanna har klivit över på de ondas sida, 

och hon lider alla helvetes kval. Hon tycker att Franse också borde få lida, och därför retar 

hon honom.50 Enligt Helena Forsås-Scott så �är det för att hon faktiskt vill förlora det väntade 

barnet som skulle inlett en ny generation på Mellangården�, en tolkning grundad i bibliska 

händelser: �som en småländsk konkretisering av Gamla Testamentets arvssynd blir missfallet 

den omutlige Gudens skoningslösa straff, hämnden som drabbar barn och efterkommande 

intill tredje och fjärde led�51. Denna tolkning anser jag vara ologisk med tanke på att Åsa-

Hanna får barn senare i äktenskapet. Att Åsa-Hanna skulle försätta sig i denna situation och 

förlora sitt barn frivilligt, det förefaller långsökt. Det framstår som mer troligt att Åsa-Hanna 

anser att hon förtjänar misshandeln som straff för den ogärning hon har begått.  

                                                
45 Elin Wägner, Vansklighetens land Iduns romanbibliotek, Stockholm 1917, s. 398f.  
46 Wägner, 1979, s. 112ff. 
47 Stinas far som tror att Franse är skyldig till hennes död. 
48 Wägner, 1979, s. 168. 
49 Ibid., s. 113. 
50 Ibid., s. 112f. 
51 Forsås-Scott, �Bibeln, kvinnan och romanen�, s. 47. 
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 Det skall dock nämnas att det framställs som att Åsa-Hanna inte verkar ha särskilt 

mycket val i frågan om graviditeterna. När karaktären erkänner hemligheterna för sin morbror 

och han ber henne gå till länsman får han till svar: �Jag har nyss vänjt å den minsta, sade hon. 

Och nu ska jag kanske ha ett barn till. I kan inte förstå hur sånt håller en fast. Franse han 

förstår at han, det är hans bästa medel, när han börjar å märka, att han inte vet var han har 

me.�52 Franse kontrollerar alltså Åsa-Hanna genom att göra henne gravid.   

 Den andra misshandeln som leder till den svåra förlossningen �kan tolkas som Åsa-

Hannas desperata protest mot att behöva föda ytterligare en medlem till släkten på 

Mellangården�53, enligt Forsås-Scott. Att Åsa-Hanna här skulle riskera sitt barns liv, och även 

sitt eget är befängt. Det framgår att Åsa-Hanna tror att Franse �blen rakt som vilder�54 om hon 

berättade att Snabben skulle bli benådad, men på barnmorskans uppmaning berättar hon om 

det för Franse, i ett försök för att bli av med Ida från Mellangården. Ida har sedan branden på 

Nygård bott på Mellangården med sina barn, och under tiden hon bor där har hon ett 

förhållande med Franse. Och det är det som den andra misshandeln handlar om, att försöka bli 

av med Ida, och inte sitt ofödda barn.  

 I slutstriden i Vansklighetens land utspelar sig ett samtal mellan Franse och Åsa-Hanna, 

där Franse frågar vad Åsa-Hanna trodde han skulle göra när han fick reda på vad hon hade 

gjort. Åsa-Hanna svarar att hon trodde han skulle misshandla henne. �Har jag misshandlat de, 

förr va?� svarar Franse, och Åsa-Hanna svarar: �Nej, [�] och skämdes�55. Varför vill inte 

Åsa-Hanna erkänna misshandeln? Hon har ju trots allt förlorat ett barn på grund av denna 

händelse. Antingen anser sig Åsa-Hanna förtjäna misshandel, eller så har hon förträngt 

händelserna. Oavsett vilket så får det karaktären att framstå som undergiven.   

 I standardversionen utspelar sig samma händelser som i Vansklighetens land, men med 

betydande förändringar. Det som skiljer här är främst den dialog som utspelar sig där 

författaren har ändrat svaret i slutkapitlet gällande vad Franse skulle göra om han fick reda på 

vad Åsa-Hanna hade gjort. �Har jag misshandlat de, förr va?� svarar Franse, och Åsa-Hanna 

svarar här: �Har du glömt å de?�56 I denna romanversion drar sig Franse till minnes den första 

misshandeln, men den andra tänker han inte på. Borde Franse rimligtvis inte tänk på den 

andra också, om han drar sig till minnes den första? Det finns tre alternativ till varför Franse 

bara drar sig till minnes en misshandel. Det första kan vara att Wägner glömde den andra 

                                                
52 Wägner, 1979, s. 200. 
53 Ibid., s. 50. 
54 Ibid., s. 163. 
55 Wägner, 1917, s. 391. 
56 Wägner, 1979, s. 230. 
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misshandeln när hon ändrade i slutet. Det andra kan vara att Franse inte ansåg den andra 

misshandeln vara av vikt. Det tredje och sista alternativet är att den andra misshandeln aldrig 

har existerat, då det är Åsa-Hanna som ger upplysningen om misshandeln och jag litar inte på 

Åsa-Hanna. Anledningen till att jag inte litar på Åsa-Hanna är p.g.a. det karaktären själv säger 

när hon berättar hemligheterna för sin morbror: �Nyss sa du, att du inte rådde, att du ble hotad 

med kniv, sade Anders Petter lugnande. � Ja, men det ljög jag, för ljuga är mitt liv.�57 Om 

karaktärens liv går ut på att ljuga, är jag inte säker på hur mycket man skall lita på det som 

författaren låter henne förmedla. När det gäller den andra misshandeln tolkar jag det som om 

att något har hänt, men att Åsa-Hanna gör historien värre än vad den är. Trots detta så 

framstår karaktären som mer självsäker här än i Vansklighetens land. 

 Det samtal som utspelar sig i slutstriden mellan Franse och Åsa-Hanna återfinns inte 

alls i versionen från 1946. I stället får man läsa om hur Franse tar tag i Åsa-Hannas handled så 

hårt �att hon trodde dess ben skulle krossas i smulor�58 och att han dessutom kastar Åsa-

Hanna i �vilt raseri�59 på sängen så att Åsa-Hanna skär sig på en spik och det börjar droppa 

blod. Det råder inget tvivel om att Franse är våldsam.  

 Romanversionerna innehåller även våld i form av skjutvapen. I Vansklighetens land 

samt standardversionen ger sig Magnus av med ett skjutvapen i handen till stugan där Franse 

och Ida befinner sig. Magnus skjuter skrämselskott utanför stugan för att skrämma Franse.60 

Franse sätter av hemmåt för att hämta sitt egna vapen, men Åsa-Hanna � som stått vid 

Magnus sida � förstår Franses avsikter och rusar åt samma håll. Åsa-Hanna får tag på vapnet 

först, varpå hon och Franse kämpar om det på golvet. Ett skott går av och träffar Åsa-Hanna i 

armen.61 Detta inträffar inte i versionen från 1946. Kampen om vapnet mellan Franse och 

Åsa-Hanna  uteblir, därför blir Åsa-Hanna inte skjuten i denna version. Kanske är det också 

därför som Franse framställs vara mer fysiskt våldsam i denna version.  

 

Ogärningarna 
Åsa-Hanna lovar prosten på lysningsdagen att inte avvika från den rätta vägen som han och 

hennes mor har lärt henne, �vad som än skedde�.62 Detta är ett löfte som Åsa-Hanna bryter 

redan på bröllopsdagen, då hon stjäl tillbaka gaffeln från länsmans ficka.63 Åsa-Hanna har 

                                                
57 Wägner, 1979, s. 199.  
58 Wägner, 1946, s. 290. 
59 Ibid., s. 292. 
60 Wägner, 1979, s. 222.  
61 Ibid., s. 225f. 
62 Ibid., s. 41. 
63 Ibid., s. 75f. 
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stulit, låt vara att det var länsman som stal först, men hon har ändock begått en brottslig 

handling. Anledningen till att hon inte ser denna handling som en ogärning kan vara för att 

hon får beröm av Franse för det, och i utgåvan från 1946 får hon dessutom en guldbrosch av 

honom för att hon var så duktig som stal tillbaka silvergaffeln. Denna ogärning räknar inte 

Åsa-Hanna till de tre gånger då hon har hjälpt Franse, när hon bekänner för länsman. 

 Den första gången Åsa-Hanna hjälper Franse är när Franse är bortrest och prosten 

kommer för att besöka svärfar. Åsa-Hanna varnar nu svärfar för att bekänna något om mordet. 

Huvuddragen är desamma i alla tre romanversioner, men i Vansklighetens land springer Åsa-

Hanna och varnar sin svärfar två gånger. I de andra versionerna gör hon det bara en gång och 

enligt Ahlenius har då händelsen �blivit enklare, mer rätlinjig och därmed klarare�64. Men ur 

ett karaktärsperspektiv sett har det inte det. Det som framställs i Vansklighetens land tydliggör 

hennes ogärning. 

 Den andra gången Åsa-Hanna hjälper Franse är när svärfar dör. Detta får vi reda på 

långt senare i romanen genom en återblick sett ur Åsa-Hannas perspektiv.65 Åsa-Hanna blir 

förskräckt över sitt egna handfallenhet: hon lyder Franse i minsta vink och står bara bredvid 

och tittar på. Först nu känner hon fasan över den handling hon aldrig utförde. Det intressanta 

är att man här får inblick i Åsa-Hannas snikna sida. De pengar som de kommer ärva efter 

svärfar kommer gå till att inreda boden, och när Åsa-Hanna tänker på detta vänder hon genast 

på resonemanget: hon fick ju inte gå därifrån för Franse, så vad kunde hon ha gjort?  

 Tredje gången är när svärmor ligger på dödsbädden och Åsa-Hanna försänker henne i 

djup sömn genom att ge henne medicin. Frågan är om Åsa-Hanna har sjunkit så lågt att hon 

mördar på eget intiativ, eller om Franse tvingar henne. Det framgår inte i standardversionen 

och Vansklighetens land om Åsa-Hanna gav svärmor medicinen på eget bevåg, eller om 

Franse sade åt henne att göra det. I romanen från 1946 antyder Franse att det var han som bad 

henne göra det.66 När historien läggs fram för länsman talar Åsa-Hanna om �vi� i alla tre 

utgåvor och hävdar att det var för att svärmor inte skulle kunna donera bort sina pengar. 

Återigen vinner karaktärens materialistiska sida över den religiösa. 

 Det är tydligt att i kampen mellan religionen och det materialistiska så har det 

materialistiska vunnit. Religionen försöker få tillbaka övertaget i Åsa-Hannas återblick till 

svärfaderns död, men det materialistiska vinner då hon skyller sitt ickehandlande på Franse.  

 

                                                
64 Ahlenius, s. 19. 
65 Wägner, 1979, s. 173ff. 
66 Wägner, 1946, s. 293. 
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Lågan 
Efter det att Åsa-Hanna har varit hos länsman så förnimmer hon en låga i bröstet. Åsa-Hanna 

frågar vad denna låga kan vara för något, �[j]ag kan inte kristna na, för jag var inte känder me 

sådan eld förr. Men hon måtte ändå va en gnista av en gnista av det himmelska ljuset?�67 Jag 

ställer mig samma fråga som Åsa-Hanna, vad är �lågan� för något? Är den himmelsk? Eller är 

det lättnaden över att tio års hemligheter äntligen kommit i dager? Åsa-Hanna säger det bäst 

själv: �[O]ch när hon kom till sin egen skuld, hade hon känt en sådan lättnad och lycka att hon 

önskat att hon kunnat minnas varenda vardagslögn under alla åren och rätta den.�68 Jag tolkar 

inte låga som himmelsk, utan snarare som ett tecken på den lättnad som hon känner över att 

äntligen fått ha talat ut. Denna händelse är densamma i alla tre romanversioner, det som 

skiljer sig är vad lågan får för betydelse för karaktären i romanen. 

 I Vansklighetens land står det att �[d]et lopp en ilning genom hennes armar och 

handflator, den var [�] en välkomsthälsning till arbetet och lifvet igen�69 bara för att på nästa 

sida: �[S]teg [�] Lågan.�70 Är lågan och ilningen det samma i denna utgåvan? Troligen. 

Även om de symboliserar två olika saker � längtan till livet och lättnaden � så får det samma 

betydelse för Åsa-Hanna.  

 I standardversionen dyker lågan upp på sista sidan, lite i förbifarten, då Magnus 

betraktar Åsa-Hanna: �Aldrig hade han sett något mer tilltygat och besudlat, tyckte han och 

visste ju intet om att denna besudlade lekamen var en lampa, som närde en hemlig låga.�71 

 I romanen från 1946 låter det dock annorlunda då Åsa-Hanna får reda på att Magnus 

kommer att komma i tid för att vinna tillbaka Nygård �[m]en om han kommit i sällskap med 

sin koffer, då hade besöket hos länsman inte blett av�, och om hon inte hade gått till länsman 

då hade hon �[i]nte vetat om lågan, inte vetat hur det kändes att vara så långt borta från allting 

och så nära slutet�72.Därefter nämns inte lågan mer.  

 Personligen kan jag inte se att lågan betyder särskilt mycket, främst för att den inte får 

någon större uppmärksamhet i romanen, men också för att lågan framställs mer som en känsla 

av lättnad, än en religiös uppenbarelse.  

 

 

                                                
67 Wägner, 1979, s. 211. 
68 Ibid., s. 273.  
69 Wägner, 1917, s. 397f. 
70 Ibid., s. 399. 
71 Wägner, 1979, s. 237. 
72 Wägner, 1946, s. 281. 
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Slutet i Vansklighetens land  
Följande dialog mellan Åsa-Hanna och Magnus utspelar sig på sista sidan: �Du sär ingenting. 

Följer du me? � Jag har gjort upp me Franse! [�] � Ja, farväl me de då Hanna [�] och tack 

för det som har vatt. � Inget att tacka för, sade Hanna och stängde fönstret�73 och här slutar 

romanen. Åsa-Hanna har som hon säger, gjort upp med Franse. Han anser att han kan reda 

upp den situation hon har försatt dem i och frågar om hon vill stanna. Vidare hävdar han att 

det inte ska bli fler hemligheter, han orkar inte med det.74 

 Enligt Holger Ahlenius så �skymtar ännu en förlikning mellan Franse och hans hustru�, 

och Åsa-Hanna som karaktär har fått kompromissa.75 Jag anser att Ahlenius gör en underdrift 

när han använder ordet �skymtar�, för personligen upplever jag det som att Åsa-Hanna och 

Franse är överens, men framför allt så har Franse erkänt Åsa-Hanna som någon som han inte 

vill ge upp � främst p.g.a. att hon sköter boden så bra. Det framgår inte av Ahlenius skrift vad 

Åsa-Hanna skulle ha kompromissat med, och när man läser Vansklighetens land är det svårt 

att se att Åsa-Hanna har så många valmöjligheter. Hon har fått det löfte hon ville ha av 

Franse, och får dessutom stanna. Att hon inte driver historien vidare kan ses mot bakgrund av 

den undergivenhet som hon visar när det gäller misshandeln.   

 Helena Forsås-Scott anser att �förlikningen mellan makarna blir här mot bakgrunden av 

Åsa-Hannas bestämda avståndstagande från all orätt som har begåtts på Mellangården ett 

uttryck för de kristna idealens seger.�76 Vilka kristna ideal syftar Forsås-Scott på? Franse 

tänker muta länsman och klara sig undan rättvisa både för egen och Åsa-Hannas del. 

Dessutom har Åsa-Hanna inte kunskap om �all orätt� som Franse har sysslat med.77 Åsa-

Hannas kristna ideal har inte heller helt och hållet vunnit � enligt mig �, utan det har snarare 

slutits fred mellan hennes båda karaktärsdrag: den rätta vägen och materialismen. Jag anser att 

karaktärens religiösa sida skulle vunnit helt och hållet för att de kristna idealen skulle ha 

segrat.  

 
Slutet i standardversionen 
I denna romanen är det inte lika tydligt varför Åsa-Hanna stannar kvar i slutet. Det finns 

fortfarande en antydan till en uppgörelse mellan Åsa-Hanna och Franse, då han ber henne 

muta Snabben medan han själv mutar länsman. Men Åsa-Hanna säger hon att hon inte tänker 

                                                
73 Wägner, 1917, s. 399. 
74 Ibid., s. 395ff. 
75 Ahlenius, s. 19. 
76 Forsås-Scott, �Bibeln, kvinnan och romanen�, s. 55. 
77 Wägner, 1917, s. 395. 
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gå Franses ärenden mer. Franse frågar vad hon ska göra i stället, men Åsa-Hanna svarar att 

hon inte vet det. Här svarar Franse att �du ska få tiga och arbeta [förf. kurs.]�78. Senare 

utspelar sig följande dialog mellan Magnus och Åsa-Hanna: �Sa du ble hos han? � Ja, va sulle 

ja ska ta me te? frågade hon buttert. Äss ja inte kommer på häkte förstås [---] Jag kan inte 

flyga från alltihop som väntar, sade hon.�79 

 Det finns ingen bra anledning till varför hon stannar här. Här är det fortfarande osäkert 

hur Franse ställer sig till hennes handlande. Det blir ingen tydlig uppgörelse, inget löfte om att 

det ska vara slut på hemligheterna och inget beröm för att hon är så bra på att sköta boden. 

Dessutom vet hon inte om hon kommer hamna i fängelse för de ogärningar hon har begått. 

Även om det är samma grundtanke i Franses sätt att se på Åsa-Hanna som arbetare här precis 

som i Vansklighetens land, är tonen mycket mer brutal och han framställs som dominerande i 

denna utgåva.  

 Ahlenius anser att Åsa-Hannas fortsatta livsväg verkar vara mörker och ensamhet, och 

som den undergivna kvinnan till Franse så ska hon tiga och arbeta. Vidare anser Ahlenius att 

detta slut är det mest psykologiskt riktiga, och det som är mest förankrat i verkligheten.80 Jag 

kan inte på något sätt se hur Ahlenius kan dra dessa slutsatser med tanke på hur otydligt slutet 

är. Och vad har ett romanslut med verkligheten att göra?   

 Forsås-Scott å sin sida skriver att här föreligger �en fingervisning om att det via Åsa-

Hanna finns räddning för Franse själv. I standardversionen av romanen har emellertid Elin 

Wägner nöjt sig med att låta denna möjlighet förbli en implicit antydan.�81 Detta är en 

tolkning som ter sig mer riktig än Ahlenius, åtminstone när det gäller antydan till förlåtelsen. 

Men som sagt, eftersom man inte vet med säkerhet vad som händer, kan man bara spekulera. 

Att Forsås-Scott sedan anser att: �I standardversionen [�] symboliseras det kristna 

kärleksbudskapet och nödvändigheten av dess slutliga seger bara av lågan, som osynlig 

sprider sin värme i Åsa-Hannas bröst.�82 är en annan fråga. Denna lågan finns med i alla 

utgåvor och ändock är det bara här som den får betydelse för Forsås-Scott.  

 

Slutet i Åsa-Hanna 1946 
Franse är förkrossad när han får höra vad Åsa-Hanna har gjort, och till skillnad från i de andra 

romansluten kommer här länsman och bultar på dörren på sista sidan. Åsa-Hanna 

                                                
78 Wägner, 1979, s. 236. 
79 Ibid., s. 237. 
80 Ahlenius, s. 18f. 
81 Forsås-Scott, �Bibeln, kvinnan och romanen�, s. 55. 
82 Ibid., s. 55. 
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kommenderar Franse att öppna; eftersom han har krossat hennes hand kan hon inte göra det 

själv. Här slutar romanen med att länsman frågar vad Franse har gjort med sin fru och får 

svaret: �Bättre å fråga vad hon har gjort med me, sa Frans Adamson.�83 Franse är i denna 

version helt förkrossad över att hon har gått till länsman, vilket tydligt märks i 

framställningen av hans kroppsställning: �Han satt på en stol med armbågarna på knäna och 

ansiktet gömt i händerna.�84 Franses uppgivna inställning gör att karaktären Åsa-Hanna 

framställs som betydligt starkare än honom.  

 Ahlenius anser att Åsa-Hanna står som den moraliska segraren i detta slut.85 Enligt mig 

framstår hon inte bara som den moraliska segraren, utan även som den psykiskt starka av de 

båda makarna. Åsa-Hanna har här tagit över Franses roll som härskare och bestämmer.  

 När det gäller denna utgåva skriver Forsås-Scott �framstår [�] länsman och 

fjärdingsmans myndiga bultande [�] som en alltför grov version av Kristi knackande och  

[�] framför allt Åsa-Hannas bräckliga men betydelsefulla självständighet kommer helt i 

skymundan.�86 Personligen anser jag att karaktären Åsa-Hanna här framställs som mer 

självständig än i de andra romanerna, men framförallt framstår hon som mer självsäker än 

Franse.  

 
Slutdiskussion 
Åsa-Hannas två viljor � materialismen och religionen � tycks vara de två starkaste motiven 

som driver historien framåt. När materialismen har fått övertaget ger religionen och det rätta 

med sig. Åsa-Hanna begår nu själv ogärningar samtidigt som hon får stå ut med sin 

våldsamma make. Det som gör att karaktären försöker bryta sig ur materialismens grepp är 

tanken på att Magnus skall bli av med sin gård, vilket visar på hur betydelsefull han är för 

Åsa-Hanna. När Åsa-Hanna har bekänt hemligheterna och ogärningarna för länsman, får hon 

lågan. Dock är tvivlet � som är en väsentlig del av karaktären � inte till gagn för denna låga, 

då karaktären tvivlar på dess betydelse.   

 I Vansklighetens land framställs karaktären som mer undergiven än i de andra 

romanerna. Detta är en framställning som författaren håller genom hela romanen. Romanen 

slutar med att makarna gör upp om att Åsa-Hanna ska stanna och sköta boden, medan Franse 

skall muta länsman för att han ska glömma vad Åsa-Hanna har sagt. Karaktären Åsa-Hanna 

                                                
83 Wägner, 1946, s. 294. 
84 Ibid., s. 294. 
85 Ahlenius, s. 19. 
86 Forsås-Scott, �Bibeln, kvinnan och romanen�, s. 55. 
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har varken vunnit eller förlorat i denna romanen: däremot får jag känslan av att hennes två 

viljor � materialismen och religionen � nu har slutit fred med varandra. Om detta varit den 

romanversion jag läst först, hade jag inte ställt mig så frågande till varför Åsa-Hanna stannade 

kvar då framställningen av karaktärens undergivenhet är konstant. 

 Karaktären framställs som lika undergiven i standardversionen som i Vansklighetens 

land, men det skiljer sig i slutet då Åsa-Hanna framställs vara mera självsäker i tonen. Dock 

har författaren lämnat åt läsaren att gissa vad som händer efter sista sidan, då Åsa-Hanna 

väljer att stanna kvar. Man får aldrig veta om Åsa-Hanna hamnar i häktet eller inte, och man 

får aldrig reda på om Franse väljer att försöka reda ut härvan hon har försatt dem i. Det är 

fortfarande oklart för mig varför hon stannar i denna romanen. Anledningen till att jag 

ifrågasätter att hon stannar här och inte i Vansklighetens land är förmodligen för att 

karaktären framställs mer självsäker på slutet i denna romanen.  

 I romanen från 1946 är framställningen av karaktären i princip densamma, fast med mer 

dragning åt naivitet än vad de två andra Åsa-Hanna-karaktärerna har. Vid romanens slut 

framställs Åsa-Hanna vara mer självsäker och psykiskt starkare än i de andra utgåvorna. Här 

står Åsa-Hanna som ensam och stolt segrare i kampen mot Franse och materialismen. Den 

helomvändning som sker i slutet hade inte lämnat mig undrande: detta är ett lyckligt slut där 

det rätta segrar.  

 Framställningen av karaktären Åsa-Hanna i romanversionerna är skiftande, och 

personligen anser jag att karaktärerna i versionen Vansklighetens land samt Åsa-Hanna från 

1946 är lättast att begripa. På grund av detta ställer jag mig frågande till varför Wägner har 

valt att återgå till standardversionen för att sedan behålla den. Kanske är det just för att den 

karaktären är svårbegriplig, och för att man får skapa sig en egen uppfattning om vad som 

händer efter romanens slut. Eftersom jag i denna analys har valt att fokusera på texten vore 

det intressant att i stället undersöka varför Wägner ändrade i de olika utgåvorna, och varför 

hon ändrade just de saker hon ändrade på.  

 

Sammanfattning 
Jag har i uppsatsen gjort en tematisk analys av karaktären Åsa-Hanna samt en jämförelse 

mellan framställningen av Åsa-Hanna i de tre romanversionerna. Jag har utgått från Skalins 

syn på den traditionalistiska tolkaren som lägger stor vikt vid karaktärens betydelse och 

analyserat Åsa-Hanna genom vissa teman. Vidare har jag att brukat den puristiska synen där 

den rätta tolkningen är den som riktar sig mot texten och man ser inte karaktärerna som 
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verkliga människor utan bara som fiktiva gestalter. Jag har kopplat samman element för att få 

en helhetsbild av karaktären; bland annat karaktärens repliker och handlingar.   

 Materialismen och religionen tycks vara de två starkaste motiven som driver historien 

framåt. När materialismen har fått övertaget ger religionen med sig. Åsa-Hanna begår nu själv 

ogärningar samtidigt som hon får stå ut med sin våldsamma make. Det som gör att karaktären 

försöker bryta sig ur materialismens grepp är tanken på att Magnus skall bli av med sin gård. 

När Åsa-Hanna har bekänt hemligheterna och ogärningarna för länsman, får hon lågan. 

 I Vansklighetens land framställs karaktären som mer undergiven än i de andra 

romanerna. Karaktären framställs som lika undergiven i standardversionen som i 

Vansklighetens land, men det skiljer sig i slutet då Åsa-Hanna framställs vara mera självsäker 

i tonen. I romanen från 1946 är framställningen av karaktären i princip densamma, fast med 

mer dragning åt naivitet än vad de två andra Åsa-Hanna-karaktärerna har. Framställningen av 

karaktären är skiftande, och personligen anser jag att karaktärerna i versionen Vansklighetens 

land samt Åsa-Hanna från 1946 är lättast att begripa. 
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