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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Aurora Ljungstedt (1821-1908), mest känd under sin livstid med pseudonymen ”Claude 

Gerard”, beskrivs idag som en av sin tids mest populära författare.1 Författarskapet präglades 

av noveller och följetongsberättelser, publicerade i tidningar och familjetidskrifter enligt tidens 

mode under 1800-talets mitt, samtidigt som bokutgivningen av hennes samlade verk beskrivits 

av Karl Otto Bonnier som en av samtidens mest framgångsrika satsningar på svensk 

originallitteratur.2 Ljungstedts skräckromantiska berättelser om brott och mysterier blev dock 

uppenbart omoderna under det sena 1800-talet.3 Efter hennes död var hon i stort sett bortglömd 

i litteraturvetenskapliga sammanhang fram till 1985, då Lars Wendelius återintroducerade 

hennes författarskap. Verken har studerats både med utgångspunkt i genreperspektiv och 

berättarteknik, samt i förhållande till genus- och begärsstrukturer. 

Sam Holmqvist har påpekat att den i Ljungstedts fiktion återkommande manliga 

berättaren – som ohindrad rör sig mellan stadsliv och skogsvandring, upplysta salonger och 

mörka gränder – är avgörande för berättelser från det tidiga författarskapet.4 Endast genom 

denna maskulina berättarposition går det att trovärdigt skildra sådana platser, och äventyren 

som utspelas där samtidens kvinnor inte tilläts vistas på egen hand. Det är också just detta 

berättarjag, och dess maskulinitet, som står i fokus i den här uppsatsen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med följande analys är att undersöka hur maskulinitet fungerar i populärlitterär prosa 

från 1800-talets mitt. Genusvetenskaplig litteraturforskning har ofta återkommit till detta 

århundrade. Michel Foucault har i sin klassiska text Histoire de la sexualité. 1, La volonté de 

savoir (1976) visat att 1800-talets medelklass byggde sin klassidentitet kring sitt kön snarare 

än, som adeln, sitt blod. Viljan att veta, att söka sanningen om könet och identiteten, utgjorde 

därför ett avgörande projekt för denna samhällsklass, vilket bland annat uttrycktes i den 

institutionaliserade medicinska vetenskapen och rättsväsendet genom införandet av olika 

                                                           
1 Sam Holmqvist, Könsväxlingar. Nedslag i svensk translitteraturhistoria 1800-1900: Lars Molin/Lasse-Maja och 

Aurora Ljungstedt/Claude Gerard, lic.-avh., Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala: Uppsala universitet, 

2014, s. 13. 
2 Rickard Berghorn, “Aurora Ljungstedt. Brott och gotisk skräckromantik”, i I nattens korridorer. Artiklar om 

skräck och mörk fantasy, (red.) Rickard Berghorn och Mattias Fyhr, 49-55, Stockholm: Aleph Bokförlag, 2004, s. 

50. 
3 Holmqvist, Könsväxlingar, s. 57. 
4 Sam Holmqvist, ”Omstörtande och återupprättelse: Begärsstrukturer och budskap i Aurora Ljungstedts En 

jägares historier”, kandidatuppsats, Stockholm: Södertörns högskola, 2005, s. 12. 
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kategoriserbara sexuella läggningar och perversioner.5 Sexualitet och sexuell praktik var 

ofrånkomligt sammankopplade med könet, som förstods som dessas källa. Samtidigt 

debatterades under århundradet vad som utgjorde denna inre, könade sanning om jaget, eller 

karaktären, och vad som gjorde en man till en riktig man.6 1800-talets litteratur har därför ofta 

och med rätta studerats ur genus- och queerperspektiv. Genom att undersöka identitet som 

social eller diskursiv konstruktion har dessa perspektiv möjliggjort läsningar av litteratur som 

avslöjar dimensioner av makt och tvång i strukturer vi tidigare betraktat som ”naturliga” – så 

även maskulinitet. Samtidigt finns en oroande trend inom den något yngre traditionen av 

litteraturvetenskapliga maskulinitetsstudier, vilken jag beskriver vidare i avsnittet ”Tidigare 

forskning”, som fokuserar forskningen på mäns författarskap och mäns skildringar av andra 

män. Flera maskulinitetsforskare har förklarat att konstruktionen av maskulinitet har varit 

homosocial, en angelägenhet män emellan, på grund av kvinnors sociala underordning genom 

historien.7 Genom att huvudsakligen studera mäns skönlitterära skildringar och konstruktioner 

av maskulinitet, riskerar dock forskningen att upprepa detta manligt homosociala mönster som 

återigen exkluderar icke-män från inflytande och utrymme inom diskursen om maskulinitet. 

Den här uppsatsen åsyftar därför att bidra till det pågående arbetet att bredda och utöka 

forskningsfältet bortom mäns författarskap. Aurora Ljungstedts författarskap genomsyras av ett 

återkommande, maskulint berättarperspektiv, och är alltså särskilt intressant för denna typ av 

undersökning. Undersökningens huvudsakliga frågeställning är därför: Hur fungerar berättar-

jagets maskulinitet i fiktion av Aurora Ljungstedt? 

 

1.3 Material och disposition 

Materialet som analyseras består av berättelser ur Dagdrifverier och drömmerier (1857) och En 

jägares historier (1860-61), som publicerats först i följetongsformat i Aftonbladet respektive 

Nya Dagligt Allehanda, samt tillsammans i bokform, i bearbetad gestalt utgörande band 1 av 

Ljungstedts Samlade berättelser (1872).8 De två romanerna utgörs av varsin ramberättelse som 

presenteras i inledningen till respektive verk, men består huvudsakligen av i hög grad fristående 

                                                           
5 Michel Foucault, Sexualitetens historia. 1, Viljan att veta, (övers.) Britta Gröndal, Göteborg: Daidalos, 2002, s. 

66-68, 148. 
6 David Tjeder, The power of character. Middle-class masculinities, 1800-1900, diss., Historiska institutionen, 

Stockholm: Stockholms universitet, 2003. 
7 Torbjörn Forslid, Varför män. Om manlighet i litteraturen, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2006, s. 15. 
8 Aurora Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, i Samlade berättelser: svenskt original. D. 1, Dagdrifverier 

och drömmerier; En jägares historier, Stockholm: Bonnier, 1872. [digitaliserad] http://runeberg.org/ljungste/1/ 

(2016-05-20) 

Aurora Ljungstedt, En jägares historier, i Samlade berättelser: svenskt original. D. 1, Dagdrifverier och 

drömmerier; En jägares historier, Stockholm: Bonnier, 1872. [digitaliserad] http://runeberg.org/ljungste/1/ 

(2016-05-20) 
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berättelser, som knyts samman av ramberättelsernas namnlösa ”jag”, som antyds vara samma i 

båda romaner. Ur Dagdrifverier och drömmerier kommer jag att analysera ”Nattlogi för 

ungkarlar” och ”Var det hon?”; ur En jägares historier, ”En gubbes minnen” och ”Harolds 

skugga”. Urvalet är gjort för att begränsa materialets omfång samt för att fokusera på de 

historier där det gemensamma berättarjaget framträder tydligast och exempelvis deltar aktivt i 

intrigen. Berättaren i Dagdrifverier och drömmerier, av allt att döma en man ur den övre 

medelklassen, beskriver sig själv som en flanör, och miljön är Stockholms gator och gränder. I 

En jägares historier har han tröttnat på stadslivet och begett sig ut i skogen under beteckningen 

jägare, men hans romantiska intresse för människors berättelser och livsöden består. Historierna 

i båda romaner utgörs av berättarens möten med sådana sällsamma öden, präglade av mystik, 

kärlek och dramatik. 

Efter ett avsnitt om den tidigare utförda forskningen om Aurora Ljungstedt, samt 

forskningen om maskulinitet inom det litteraturvetenskapliga fältet, redogör jag för den 

teoribildning som ligger till grund för den huvudsakliga analysen om maskulinitet i relation till 

det litterära materialets berättarperspektiv, nämligen Judith Butlers teori om performativt genus 

och Raewyn Connells begrepp ”hegemonisk maskulinitet”. Analysen kommer först, utifrån 

Butlers teoribildning, undersöka hur berättarjaget befäster det normativa särskiljandet av män 

och kvinnor i en binär genusrelation, genom heteronormativa begärspraktiker. Därefter 

granskas hur berättaren positionerar sig inom en maskulin makthierarki, utifrån ett historiskt, 

kulturellt betingat hegemoniskt maskulinitetsideal. Slutligen undersöker jag hur berättarens 

maskulinitet riktas direkt mot berättandet och berättelsens mottagare eller implicita läsare. 

Undersökningens resultat sammanfattas sedan i en avslutande diskussion. Där det anses vara 

relevant kommer jag att hänvisa till den forskning som finns rörande materialet för 

undersökningen. För att kontextualisera analysen av maskulinitet ur ett historiskt perspektiv 

kommer jag dessutom att hänvisa till David Tjeders avhandling om maskulinitetsideal hos 

1800-talets medelklass.9 

 

2 Tidigare forskning 

2.1 Aurora Ljungstedt 

Forskningen om Aurora Ljungstedt är av begränsad utsträckning, och är därför överblickbar. 

Ett av de största bidragen till den samtida forskningen om författarskapet kan tillskrivas 

litteraturvetaren Sam Holmqvist, vars avhandling Könsväxlingar. Nedslag i svensk 

                                                           
9 Tjeder. 
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translitteraturhistoria 1800-1900: Lars Molin/Lasse-Maja och Aurora Ljungstedt/Claude 

Gerard (2014) behandlar Aurora Ljungstedts författargärning ur ett translitteraturhistoriskt 

perspektiv.10 Avhandlingen undersöker transmotiv, deras funktioner och förutsättningar i 1800-

talslitteratur och låter Ljungstedts romaner Jernringen (1871) och Moderna typer (1872) utgöra 

en väsentlig del av det skönlitterära materialet. Som även jag ämnar göra, använder analysen 

Judith Butlers performativitetsteori för att förstå genus, och kan genom denna visa att 

föreställningen om ett äkta, inre kön, oberoende av yttre kroppsliga beteenden eller 

förklädnader, är central i 1800-talets spänningslitteratur.11 Avhandlingen innehåller en utförlig 

redogörelse för den begränsade forskning som ändå finns om Ljungstedt, som jag tacksamt tar 

hjälp av i det här kapitlet. Holmqvist har dessutom skrivit artikeln ”Herr författaren och fru 

Ljungstedt: Aurora Ljungstedts manliga författaridentitet och författarskapets förutsättningar” 

(2014) som antar ett mer historiskt-sociologiskt perspektiv i analysen av Ljungstedts 

författarroll, med fokus på den manliga pseudonymen som förklaras vara en avgörande aspekt 

av den maskulint kodade författaridentiteten.12 Det finns även en kandidatuppsats av Holmqvist 

som behandlar begärsstrukturer Ljungstedts En jägares historier.13 

Som Holmqvist påpekar var Lars Wendelius den första forskaren att skriva om 

Ljungstedts författarskap; Pengar, brott och andeväsen: En studie i Aurora Ljungstedts 

författarskap (1985) är ett försök att ”inplacera henne i 1800-talets populärlitterära traditioner”, 

och det genom att beskriva och analysera de schabloner författaren, ”som sina kollegor i 

underhållningsbranschen”, arbetat med.14 Wendelius studie är en viktig gärning för det tidigare 

bortglömda författarskapet. Samtidigt tycks studien förhålla sig med distans till denna gärning 

genom att upprepat betona författarskapet som förströelselitteratur baserad på nämnda 

schabloner, och avfärdar därmed möjliga analyser av ideologiska eller litteraturhistoriskt 

nydanande aspekter av litteraturen, åberopande författarens underhållningsmässiga intention.15 

Litteraturvetaren Yvonne Lefflers avhandling I skräckens lustgård. Skräckromantik i 

svenska 1800-talsromaner (1991) innehåller ett kapitel om Ljungstedts Hin Ondes hus (1853), 

som behandlar romanen med utgångspunkt i den svenska skräckromanen och visar på verkets 

                                                           
10 Holmqvist, Könsväxlingar. 
11 Holmqvist, Könsväxlingar, s. 29-30. 
12 Sam Holmqvist, ”Herr författaren och fru Ljungstedt. Aurora Ljungstedts manliga författaridentitet och 

författarskapets förutsättningar”, Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 44, nr. 1 (2014): 17-27. 
13 Holmqvist, ”Omstörtande och återupprättelse: Begärsstrukturer och budskap i Aurora Ljungstedts En jägares 

historier”. 
14 Holmqvist, Könsväxlingar, s. 57-58. 

Lars Wendelius, Pengar, brott och andeväsen: En studie i Aurora Ljungstedts författarskap, Avd. för 

litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala: Uppsala universitet, 1985 (i serien: Litteratur 

och samhälle, 1985:1), s. 8. 
15 Wendelius, s. 8, 48. 
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influenser från den engelska gotiska romanen och den tyska schauerromanen.16 Intressant är att 

kapitlet, i jämförelse med Wendelius studie, visar betydande skillnader i tolkningen av 

Ljungstedts fiktion; bland annat skriver Leffler om Hin Ondes hus att ”[genren 

s]kräckromanens genomgående uppdelning mellan goda och onda personer finns inte heller i 

romanen”, medan Wendelius hävdar att Ljungstedt ”rör sig med en fast värdeskala där gott och 

ont noga hålls isär”.17 Leffler har även skrivit två artiklar om författaren, varav den ena, i 

antologin Nordisk kvinnolitteraturhistoria, Bd 2, Fadershuset: 1800-talet (1993), behandlar 

författarskapet som helhet och den andra, i Det glömda 1800-talet (1993), argumenterar för 

Ljungstedts status som Sveriges första deckarförfattare.18 

Förutom denna forskning, finns ytterligare två kandidatuppsatser om författarskapet: 

Cecilia Sundströms, om Inom natt och år (1875) och Ljungstedt som underhållningsförfattare, 

samt Sanna Svanströms, om narration och folktrostematik i En jägares historier.19 Rickard 

Berghorns artikel i I nattens korridorer. Artiklar om skräck och mörk fantasy (2004) bör också 

nämnas.20 I övrigt kommer jag, med hänsyn till den här uppsatsens begränsade omfång, inte att 

ta hänsyn till den litteratur om Ljungstedt som faller utanför ramarna för vetenskaplig forskning 

– för en översikt av denna litteratur hänvisar jag istället till Holmqvists tidigare nämnda 

avhandling. Den begränsade forskningen om Aurora Ljungstedt uppvisar en mångfald av 

ämnen och infallsvinklar som tyder på att det finns mer att säga om författarskapet, och att 

vidare forskning potentiellt kan befästa Ljungstedts ställning som en litteraturhistoriskt 

intressant och betydelsefull författare.  

 

 

 

                                                           
16 Yvonne Leffler, I skräckens lustgård. Skräckromantik i svenska 1800-talsromaner, diss., 

Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborg: Göteborgs universitet, 1991 (i serien: Skrifter utgivna av 

Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 21), s. 118. 
17 Leffler, I skräckens lustgård, s. 118-119. 

Wendelius, s. 17. 
18 Yvonne Leffler, ”Skräckromantik och psykologiska rysningar: Om Aurora Ljungstedt”, i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria. Bd 2, Fadershuset: 1800-talet, (red.) Elisabeth Møller Jensen och Inger-Lise Hjordt-

Vetlesen, 269–71, Höganäs: Wiken, 1993.  

Yvonne Leffler, ”Är Hastfordska vapnet av Aurora Ljungstedt vår första detektivberättelse?”, i Det glömda 

1800-talet, (red.) Yvonne Leffler, 91–109, Centrum för språk och litteratur, Karlstad: Högskolan i Karlstad, 

1993. 
19 Cecilia Sundström, ”Inom natt och år. En underhållningsroman från 1800-talet av Aurora Ljungstedt”, 

kandidatuppsats, Uppsala: Uppsala universitet, 1992.   

Sanna Svanström, ”’Ofta blir man vittne till helt romantiska små händelser och får själv en roll däri.’ En 

undersökning av narration, ethoskonstruktion och folktrostematik i Aurora Ljungstedts En Jägares Historier”, 

kandidatuppsats, Uppsala: Uppsala universitet, 2015. 
20 Berghorn. 
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2.2 Maskulinitet 

Medan det alltså inte bedrivits någon forskning om Aurora Ljungstedts författarskap som 

analyserar maskulinitet explicit, har David Tjeder skrivit om maskulinitet i författarskapets 

historiska kontext – 1800-talets svenska medelklass. Tjeder, historiker och genusforskare, 

skriver i The power of character. Middle-class masculinities, 1800-1900 (2003) att de inledande 

och avslutande årtiondena kring 1800-talet har betraktats som särskilt viktiga inom 

maskulinitetsforskning, då de markerar kriser för rådande maskulinitetsnormer – borgerligt 

ifrågasättande av den dominerande aristokratiska maskuliniteten runt år 1800, samt 

medelklassens konfrontation med växande kvinno- och arbetarrörelser och deras implikationer 

för borgerlig maskulinitet vid 1900-talets början. Tjeder motsätter sig dock uppfattningen om 

perioden mellan dessa ”kriser” som en tid av stabila maskulinitetsideal. Avhandlingen spårar 

istället medelklassens föränderliga, samt i hög grad manligt homosociala, maskulinitetsideal i 

rådgivningslitteratur och självbiografier genom århundradet.21 Tjeder har dessutom skrivit 

"Borgerlighetens sköra manlighet" (2006) och "When character became capital: The advent of 

the self-made man in Sweden, 1850-1900" (2002), som båda behandlar 1800-talets 

maskulinitetsideal.22 

Trots att genusperspektiv inom litteraturvetenskapen har varit en vanlig företeelse sedan 

1970-talet, har det specifika studiet av maskulinitet i skönlitteratur länge varit begränsat på de 

svenska litteraturvetenskapliga institutionerna. Det menar litteraturvetaren Torbjörn Forslid, 

vars bok Varför män? Om manlighet i litteraturen (2006) är en av få omfattande studier av 

svensk litteratur som har manlighet som sitt främsta motiv.23 Forslid använder sig av litteratur 

från ett flertal manliga författare, främst från 1900-talets andra hälft, och beskriver sitt projekt 

som ett försök att visa hur manlighet i den analyserade litteraturen är föränderlig och 

motsägelsefull. Utöver Forslids bok finns ett antal studier om maskulinitet inom enskilda 

svenskspråkiga författarskap, så som Ola Holmgrens Emigrant i moderniteten. Vilhelm 

Mobergs mansfantasier (2005) om Vilhelm Mobergs konstruktion av den svenske 1900-

talsmannen, och Jakob Stabergs Att skapa en ny man. C. J. L. Almqvist och MannaSamfund 

1816-1824 (2002), om C. J. L. Almqvist och brödraskapet MannaSamfund, som bland annat 

                                                           
21 Tjeder, The power of character, s. 23, 282. 
22 David Tjeder, "Borgerlighetens sköra manlighet", i Män i Norden: Manlighet och modernitet 1840-1940, (red.) 

Jørgen Lorentzen och Claes Ekenstam, 48-76, Möklinta: Gidlunds, 2006. 

David Tjeder, "When character became capital: The advent of the self-made man in Sweden, 1850-1900", Men 

and Masculinities vol. 5, nr. 1 (2002): 53-79. 
23 Forslid, s. 7. 
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undersöker de kulturella processer som konstituerar manlig sexualitet och homosocialt begär.24 

Den norska litteraturvetaren Jørgen Lorentzen har undersökt litterära skildringar av 

maskulinitet, bland annat i avhandlingen Mannlighetens muligheter (1998), som behandlar 

författarskap som August Strindbergs, Knut Hamsuns och Arne Garborg, samt i 

populärvetenskapliga Maskulinitet. Blikk på mannen gjennom litteratur og film (2004).25 Ett 

dubbelnummer av Tidskrift för litteraturvetenskap 2013 har dessutom ägnats åt maskulinitet 

och innehåller flera analyser av maskulinitet i skönlitterär gestaltning.26 

Som teoretiskt perspektiv på manlighet lyfter Torbjörn Forslid sociologen Raewyn 

Connells forskning, som framhåller vikten av att tala om flera olika maskuliniteter, snarare än 

en, samt att dessa förhåller sig till kategorier som sexualitet, klass och etnicitet. Connells 

begrepp ”hegemonisk maskulinitet”, som jag kommer att använda mig av och som jag redogör 

för i avsnittet ”Teori och metod”, förklaras vara ett nyckelbegrepp inom området.27 Connell har 

också visat sig vara en betydelsefull teoretiker för de litteraturvetenskapliga 

maskulinitetsstudier som bedrivits på kandidat- och magisternivå i Sverige och Karl Kockum 

och Casper Virkkula bland andra, har använt Connells Masculinities (1995) för att förstå 

maskulinitet i litteratur.28 Intressant i sammanhanget är att båda uppsatser använt Connells 

maskulinitetsbegrepp tillsammans med Butlers teori om performativa genus, vilket även den 

här uppsatsen ämnar göra. Båda teoretiker är kända och återkommande namn inom 

maskulinitets- och genusforskning, men mer än detta har det alltså visat sig både möjligt och 

fruktbart att använda deras respektive teoretiska ramverk som i viss omfattning kompletterande 

och överlappande perspektiv på genus: förenklat kan det förklaras med att Butlers 

performativitetsteori förklarar hur och varför genus uppstår, medan Connells 

maskulinitetsbegrepp förklarar hur genusnormer skapar hierarkier och styr maktrelationerna 

mellan dessa genus. Undersökningens teoretiska grund förklaras mer utförligt i följande avsnitt.  

                                                           
24 Ola Holmgren, Emigrant i moderniteten. Vilhelm Mobergs mansfantasier, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion, 2005, s. 11. 

Jakob Staberg, Att skapa en ny man. C. J. L. Almqvist och MannaSamfund 1816-1824, Stockholm/Stehag: Brutus 

Östlings Bokförlag Sympision, 2002, s. 16. 
25 Jørgen Lorentzen, Mannlighetens muligheter, Oslo: Aschehoug, 1998. 

Jørgen Lorentzen, Maskulinitet. Blikk på mannen gjennom litteratur og film, Oslo: Spartacus Forlag, 2004. 
26 Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 3-4 (2013). 
27 Forslid, s. 191, 16, 18. 
28 Karl Kockum, “’Ordens träl’. Maskulinitet i Eyvind Johnsons Romanen om Olof”, magisteruppsats, Stockholm: 

Stockholms universitet, 2012. 

Casper Virkkula, ”’Derför att männen icke äro nog män’. Maskulinitetskonstruktioner i Stella Kleves Berta 

Funcke”, kandidatuppsats, Uppsala: Uppsala universitet, 2013. 

R. W. Connell, Masculinities, Berkeley: University of California Press, 1995. 
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Gemensamt för stora delar av den beskrivna maskulinitetsforskningen inom det litteratur-

vetenskapliga fältet, är ett i hög grad omotiverat fokus på litteratur författad av män.29 Medan 

ett litteratursociologiskt perspektiv på maskulinitet, i relation till exempelvis författaren som 

aktör på bokmarknaden och i offentligheten, kan motivera ett forskningsmaterial bestående av 

uteslutande manligt kodade författarskap, menar jag att detta fokus är obefogat i studiet av 

skönlitterära gestaltningar av män och maskulinitet. Kvinnliga och queera författarskap är minst 

lika intressanta för litteraturvetenskaplig maskulinitetsforskning. 

 

3 Teori och metod 

3.1 Performativt genus 

I inledningen till Suzanne Almqvists översättning av Judith Butlers Gender Trouble. Feminism 

and the Subversion of Identity (1990; övers. 2007), skriver Ellen Mortensen att ”[b]oken utgör 

en milstolpe inom könsteori och har tvingat forskare att reflektera över begreppsanvändningen 

och teoriernas politiska implikationer på ett nytt sätt”. Verket gör upp med föreställningen om 

primärt biologiskt kön och sekundärt kulturellt genus, könens binära relation samt deras 

ömsesidiga begär av det motsatta könet.30 Butler kritiserar feminismens utgångspunkt i 

uppfattningen om ”kvinnan” som det subjekt som ska nå politisk representation, eftersom 

”genus inte alltid är enhetligt eller följdriktigt konstruerat i olika historiska sammanhang, och 

[…] skär igenom rasmässiga, klassmässiga, etniska, sexuella och regionala former av diskursivt 

konstruerade identiteter”.31 Genom att belysa genusbegreppets historiska varande och 

utveckling, samt dess politiska kontexter, visar Butler hur binära genus, kategorierna man och 

kvinna, skapas och framställs som naturliga inom en diskurs, utan att egentligen ha någon 

koppling till ett äkta eller fördiskursivt kön. Denna diskursiva genusproduktion förklär sig som 

effekten av, snarare än skapare av, essentiellt kön.32 Då den diskursiva produktionen som 

framställer genus som ursprungligt och oundvikligt binärt avslöjas, möjliggörs ett 

                                                           
29 Temanumret av Tidskrift för litteraturvetenskap 2013 behandlar dock flera verk författade av andra än män, 

exempelvis Maria Jönssons artikel om Kerstin Thorvalls mellanåldersromaner: Maria Jönsson, ”Hemmet som 

pojkland. Relationellt subjektsblivande i Kerstin Thorvalls mellanåldersromaner”, Tidskrift för 

litteraturvetenskap, nr 3-4 (2013): 75-89. 
30 Ellen Mortensen, ”Inledning”, i Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, (övers.) Suzanne 

Almqvist, 7-19, Göteborg: Daidalos, 2007, s. 7. Eftersom Butlers förståelse av kön och genus visar att dessa två 

kategorier egentligen är en och samma, kommer jag i den här uppsatsen att använda mig av begreppen som 

synonyma. 
31 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, (övers.) Suzanne Almqvist, Göteborg: 

Daidalos, 2007, s. 49, 52. 
32 Butler, Genustrubbel, s. 87; 

Analysen av genus och kön som historiska snarare än biologiska faktum förs av Butler med uttalade influenser 

från Michel Foucaults historisering av sexuella läggningar; se Foucault. 
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mångfaldigande av ”genusformer ut över den maskulina dominansens och den tvingande 

heterosexualitetens inskränkande ramar.”33 

Som en avgörande princip för begripliga, alltså legitima, genusidentiteter inom en 

heteronormativ kultur, framhåller Butler en kontinuitet mellan kön, genus, begär och sexuell 

praktik; detta eftersom det antyder en kausalitetsrelation vari kön är den ursprungliga essens 

som uttrycks i genus, som orsakar begär, vilket uttrycks i sexuella handlingar. De rådande 

normerna för kontinuitet och koherens förbjuder och förnekar de genus som förhåller sig 

avvikande till dessa normer.34 Med hänvisning till Foucault förklarar hon att: 

Begärets heterosexualisering förutsätter och utvecklar produktionen av distinkta och 

asymmetriska kontraster mellan ”maskulint” och ”feminint”, fattade som expressiva egenskaper 

hos ”man” och ”kvinna”. Den kulturella matris som har gjort genusidentiteten begriplig 

förutsätter att vissa ”identiteter” inte kan ”finnas”, nämligen sådana där genus inte följer av kön 

eller där begärets handlingar inte ”följer” av vare sig kön eller genus.35 

En koherent genusidentitet kräver därför ett heterosexuellt begär som särskiljer sitt genus från 

det motsatta genus det begär, för att vara begriplig inom en heteronormativ kultur. Medan 

heterosexualitet här förklaras som bakomliggande binära genus, är det viktigt att Butler i och 

med detta inte betraktar heterosexualitet som ofrånkomligt eller ursprungligt. Heterosexualitet 

som ”läggning” konstitueras av ett kulturellt förbud av homosexualitet som ”läggning”: 

Den repressiva lagen skapar alltså i själva verket heterosexualitet och fungerar inte bara som en 

negativ eller uteslutande kodex, utan också som en sanktion och framförallt som en lag för 

diskursen därigenom att den skiljer det utsägbara från det outsägbara.36 

En diskurs som framställer det heterosexuella begäret som ”naturligt” och apolitiskt orsakat av 

ett essentiellt, enhetligt kön, reglerar alltså genus som en binär relation i och med det 

heterosexuella begärets särskiljande och konsolidering av kvinnligt och manligt genus och 

begär. Kön, som förutsätts vara orsaken bakom heterosexuellt beteende, visas vara dess effekt. 

Inkonsekvens och diskontinuitet inom de genusmönster som ger upphov till substantiven man 

och kvinna bör därför betraktas som bestridande dessa begrepps funktionsduglighet.37 Butler 

hävdar nämligen att: ”Det finns ingen genusidentitet bakom uttrycken för genus; denna identitet 

är performativt skapad genom just de ’uttryck’ som sägs vara dess effekter.”38  

                                                           
33 Butler, Genustrubbel, s. 220-221.  
34 Butler, Genustrubbel, s. 68-69. 
35 Butler, Genustrubbel, s. 69. 
36 Butler, Genustrubbel, s. 126-128. 
37 Butler, Genustrubbel, s. 74-77. 
38 Butler, Genustrubbel, s. 78. Även en nytolkning av Friedrich Nietzsches ”[d]en handlande är en tilldiktning till 

handlandet”. 
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Butler beskriver genus som ”den upprepade stiliseringen av kroppen”. Detta förklaras 

som ett socialt framträdande av upprepade handlingar inom den obligatoriska 

heterosexualitetens regulativa ramverk som, i och med dess repetition, med tiden kommer att 

framstå som en naturlig substans; ett inre, ursprungligt eller själsligt kön som verkar organisera 

kroppens uttryck och begär.39 Dessa upprepande kroppsstilar har en historia inom diskursen om 

varaktig identitet, och denna historia begränsar deras möjligheter; ”De historiska möjligheterna 

som har materialiserats genom olika kroppsstilar är ingenting annat än dessa straffrättsligt 

sanktionerade kulturella fiktioner som omväxlande uttrycks och avleds under hot.”40 De 

sanktionerade kulturella fiktionerna kan förstås som de normer genusagerandet imiterar: riktiga 

män och sanna kvinnor. Performativa genus är offentliga; deras uppförande är socialt och 

historiskt betydelsebärande och har kollektiva dimensioner. Genus är alltså inte fritt eller 

suveränt, utan en performativt konstituerad illusion av ”kärna”, genusessens, som publiken, 

inklusive aktören själv, kommer att lita på. Eftersom genusagerandet likväl består av upprepade 

handlingar, är det samtidigt temporärt, vilket avslöjar genus som performativt om imitationen 

misslyckas eller rubbas. Det är också, enligt Butler, först när genus visas vara performativa 

snarare än naturliga som det blir möjligt att erkänna och förstå genusformer utöver de binära.4142 

Det teoretiska ramverk jag presenterat ovan är centralt för maskulinitetsforskning inom 

litteraturvetenskapen, inte minst avseende den återkommande tesen att maskulinitet är 

homosocialt betingat. Torbjörn Forslid menar exempelvis att forskningen intresserat sig för 

”relationen man-man”, eftersom den historiska underordningen av kvinnor lett till att 

”[k]onstruktionen av manlighet är och har i hög grad varit en homosocial företeelse, relationer 

inom könet har prioriterats”.43 Med Butlers teori kan vi förstå att männen i denna homosociala 

relation konstitueras som män genom den förutsatta begärsrelationen till något annat än 

männen, den som männen inte är och alltså definierar dem i den heterosexuella matrisen. Tjeder 

närmar sig detta perspektiv då han använder sig av begreppet ”implicit misogyni” för att visa 

hur maskulinitetsideal under 1800-talet, som explicit rörde maktrelationer mellan män, utgick 

från implicita antaganden om kvinnors underordning och exkludering.44 Prioriteringen av 

                                                           
39 Butler, Genustrubbel, s. 88. 
40 Butler, Genustrubbel, s. 218-219. 
41 Butler, Genustrubbel, s. 219-221. 
42 Butler har även skrivit Bodies That Matter. On the Discursive Limits of “Sex” (1993) och Undoing Gender 

(2004) där hon utvecklar sina idéer om performativa genus och svarar på kritiken som följde Gender Trouble, 

som bland annat rörde läsningar av teorin som (fel)tolkade genus som ett fritt och vardagligt val av kön. 

Judith Butler, Bodies That Matter. On the Discursive Limits of “Sex”, New York: Routledge, 1993; 

Judith Butler, Genus ogjort. Kropp, begär och möjlig existens, (övers.) Karin Lindeqvist, Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag, 2006. 
43 Forslid, s. 15. 
44 Tjeder, The power of character, s. 282-283. 
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”relationer inom könet”, i mäns konstruktion av maskulinitet, är inte neutral, utan får 

konsekvenser för feminina såväl som maskulina genuskonstruktioner. 

 

3.2 ”Hegemonisk maskulinitet” 

Maskulinitet är ett omtvistat begrepp. I ”Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept” 

(2005) presenterar Raewyn Connell, sociologen bakom begreppet ”hegemonisk maskulinitet”, 

och James W. Messerschmidt en nyformulering av begreppet, efter 20 år av tillämpning och 

kritik från en mängd forskningsfält.45 Maskulinitet förekommer enligt Connell och 

Messerschmidt i pluralis, och i hierarkier: mellan maskuliniteter, och mellan maskuliniteter och 

former av femininitet.46 Hegemonisk maskulinitet, ”the currently most honored way of being a 

man”, är det maskulinitetsideal som inom en kultur legitimerar manlig dominans, som alla 

genusidentiteter nödvändigtvis måste förhålla sig till och som de i olika grad gynnas eller 

undermineras av.47 En allvarlig kritik mot ”maskulinitet” som koncept gäller huruvida 

begreppet befäster föreställningen om essentiell, heteronormativ könsdikotomi. Connell och 

Messerschmidt menar dock att maskulinitet i deras begreppsapparat varken är något reserverat 

för ett kön eller ett genus, eller en stabil enhet ”inom” en särskild kropp, identitet, eller 

personlighet, utan snarare historiskt föränderliga och kulturellt betingade kombinationer av 

sociala praktiker.48 Med denna formulering framträder en möjlig anknytningspunkt med Butlers 

performativa genus, då en särskild maskulinitet skulle kunna beskrivas som en särskild typ av 

”stiliserad upprepning av handlingar” vars effekt, enligt Butler, är genus.49 Genom Butler kan 

vi dessutom förstå att genus som en binär relation mellan manlig maskulinitet och kvinnlig 

femininitet är en påhittad dikotomi, nödvändiggjord och reglerad av den obligatoriska 

heterosexualitetens matris, som benämner det som faller utanför omänskligt och obegripligt.50 

Medan teorin om hegemonisk maskulinitet möjliggör mångfaldigandet av 

maskulinitetsbegreppet och alltså motverkar synen på genus som binära, har terminologin i det 

teoretiska ramverket sin grund i motsättningen mellan mäns maskulinitet(er) och kvinnors 

femininitet(er), och saknar, vilket Connells och Messerschmidts artikel uppmärksammar, en 

fungerande modell för mångfaldigandet av femininitet.51 I den här undersökningen kommer jag 

                                                           
45 R. W. Connell, James W. Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”, Gender and 

Society, vol. 19, nr. 6 (dec., 2005): 829-859. 
46 Connell, Messerschmidt, s. 846. 
47 Connell, Messerschmidt, s. 832. 
48 Connell, Messerschmidt, s. 836. 
49 Butler, Genustrubbel, s. 219. 
50 Butler, Genustrubbel, s. 75, 128, samt Genus ogjort, s. 48. 
51 Connell, Messerschmidt, s. 848. 
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därför inte att använda Connells och Messerschmidts kategoriserande begrepp, som delaktiga 

maskuliniteter (complicit masculinities) eller betonad femininitet (emphasized femininity) då 

jag instämmer med de kritiker som menar att detta kapitel av teorin riskerar att fixera och 

generalisera komplexa och föränderliga genuskonstruktioner.52 Den aspekt av 

maskulinitetsteorin som Connell och Messerschmidt menar har visat sig hållbar, förutom 

mångfaldigandet av genus bortom de binära, är att den hegemoniska maskuliniteten fungerar 

just hegemoniskt, normativt och reglerande: ”Cultural consent, discursive centrality, 

institutionalization, and the marginalization or delegitimation of alternatives are widely 

documented features of socially dominant masculinities.”53 Jag kommer därför att använda 

begreppet hegemonisk maskulinitet som det normaliserande ideal av självlegitimerande 

patriarkal, och alltså heterosexistisk, överordnad maskulinitet som alla genusidentiteter måste 

förhålla sig till och som gynnar, underminerar eller förnekar dessa genus. Produktionen av 

maskulinitet i det analyserade materialet måste alltså förhålla sig till ett hegemoniskt 

maskulinitetsideal, som positionerar och definierar berättarens genus i en relativ makthierarki.  

 

4 Analys 

4.1 Heterosexuella genus 

Som konstaterat framhåller Butlers förståelse av genus alltså diskursen om det heterosexuella 

begäret som naturligt och biologiskt såsom upprättande av binära kön, genom det 

heterosexuella begärets särskiljande av kvinnligt och manligt genus och begär. Den i Butlers 

ord ”upprepade stiliseringen av kroppen” efter historiskt konstituerade och kulturellt 

sanktionerade maskulinitetsmönster, och alltså vad jag menar med ”performativ maskulinitet”, 

formas och utförs mot och med en feminin motsvarighet. Därför inleder jag analysen av 

berättarjagets maskulinitet i Ljungstedts berättelser med att undersöka hur berättarens 

heterosexuella begär och praktik positionerar honom inom kategorin ”man”, genom att särskilja 

honom från dem som konstrueras som kvinnor. Som jag kommer att argumentera nedan, visar 

sig berättarjaget tydligt följa den ovan nämnda maskulinitetsforskningens paroll att män 

historiskt har prioriterat manliga homosociala relationer. De kvinnliga karaktärerna i materialet 

är både fåordiga och jämförelsevist grovt tecknade av den maskulina berättarrösten. Samtidigt 

är heterosexuell kärlek och erotik centrala motiv i samtliga berättelser. 

                                                           
52 Connell, Messerschmidt, s. 832, 848, 842, 852. 
53 Connell, Messerschmidt, s. 846. 
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Vid möten med kvinnor och flickor i berättelsernas intriger värderar berättaren 

genomgående personen utifrån hennes utseende och förmåga att behaga berättarjaget, ofta med 

sin kropp. Om Hilda, den åsyftade kvinnan i titeln för ”Var det hon?”, anmärker berättaren 

exempelvis att hon ”var min förtjusning i vintras… hon hade ett så pikant drag af melankoli 

och valsade charmant”. Medan han inte intresserat sig särskilt för henne, minns henne dock 

som ”vacker, så full af lif och ungdom i den granna baldrägten”.54 Betraktandet som aktivitet 

blir för berättaren en framträdande aspekt av dessa möten, och då han träffar den unga Lena, i 

”En gubbes minnen”, förklaras att han ”med ett verkligt välbehag mönstrade denna välformade, 

friska ungdomliga varelse”; att det var ”med fullkomligt samma känslor som jag nyss förut hade 

beundrat traktens skönhet, som jag granskade hennes solbrända, men vackra, bara armar och 

ben”.55 Det här sättet att betrakta kvinnans kropp som en samling estetiskt behagande objekt 

återkommer även i ”Harolds skugga”, då berättaren möter Gerda: ”hennes rena panna, de långa 

svarta ögonhåren, som skuggade en kind, hvars djupa blekhet sken igenom den jemna gulaktiga 

hyn, och de fina röda halföppnade läpparne förenade sig att göra henne till det mest behagliga 

föremål jag någonsin skådat”.56 Berättaren själv resonerar över betraktandet, och beskriver det 

som ett lockande behag, särskilt ”att betrakta en vacker qvinna i hemlighet, då hon tror sig 

obemärkt”.57 Berättarens objektifiering av kvinnorna är inte enbart estetisk, utan erotisk, vilket 

antyds då han, efter dessa beskrivningar, i den ena berättelsen ber Lena om en kyss, och i den 

andra förklarar sig vara ”dödligt kär” i Gerda.58 Berättaren begär inte alla kvinnor, men alla 

unga kvinnor beskrivs av berättaren utifrån deras förmåga att väcka begär hos berättaren. 

Exempelvis kontrasterar han Lenas ovanliga lantliga skönhet med vad som enligt honom ofta 

utgör ”landtlifvets oskuldsfulla behag”, nämligen ”en snuskig ovårdad kropp, som hårdt arbete 

ofta vanstält; de äro, med ett ord, allting utom behagliga”.59 Genom det objektifierande, 

heterosexuellt laddade betraktandet framkallar berättaren sig själv som subjekt, åtskilt från 

objektet för sin åtrå. Undantagen för denna regel gäller främst äldre kvinnor och tjänstefolk som 

inte verkar vara aktuella som romantiska intressen för berättaren. 

De kvinnor som skildras av berättaren i materialet existerar nästan uteslutande i 

heterosexuella relationer. Då en kamrat i ”Var det hon?” vill berätta någonting om Hilda för 

berättarjaget, frågar den senare: ”Nå, är hon förlofvad? är hon gift eller är hon död? Jag vet icke 

                                                           
54 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 114, 133-134. 
55 Ljungstedt, En jägares historier, s. 345, 346. 
56 Ljungstedt, En jägares historier, s. 664. 
57 Ljungstedt, En jägares historier, s. 692. 
58 Ljungstedt, En jägares historier, s. 351, 724. 
59 Ljungstedt, En jägares historier, s. 346. 
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att det kan hända en flicka något mera.”60 Den kvicka kommentaren tolkas som skämtsam från 

berättarens sida, men bär en ton av metakommentar, eftersom det är i princip uteslutande dessa 

saker som sker med kvinnorna i berättarens narrativ. Den kvinna, i varje berättelse, som 

uppfattas ha störst inflytande över berättaren, lämnar också skildringen på något av dessa tre 

sätt. Hilda rymmer hemifrån, föder ett utomäktenskapligt barn och dör, varpå barnets farfar, 

med berättaren som enda vittne, förklär hennes bortgång som ett självmord.61 I ”Nattlogi för 

ungkarlar” övernattar berättarjaget hos gubben skeppar Jarl, som återberättar sitt livs historia 

medan hans utfattiga, prostituerade dotter Marianne ligger och dör av sjukdom i ett av rummets 

hörn; hennes död avslutar också berättelsen.62 I ”En gubbes minnen” möter berättaren 

bondflickan Lena under en promenad i skogen. Efter att ett litet äventyr vari berättaren räddar 

livet på bondfamiljens gris, ber berättaren Lena om en kyss som tack, vilket hon avfärdar 

eftersom hon har en fästman, varpå berättarjaget missnöjt lämnar henne.63 Berättaren förälskar 

sig sedan i artonåriga Gerda, i ”Harolds skugga”, som i berättelsens slut gifter sig med sin 

fyrtioåriga fosterfar.64 Detta inräknat kan berättarens kommentar tolkas som den implicita 

författarens ironiserande över kvinnans roll i skönlitteraturen, eller över sensationslitteraturen 

som genre, vilken Ljungstedt arbetade inom. En sådan tolkning bemöter Wendelius tidigare 

nämnda hållning, att Ljungstedts fiktion är politiskt och ideologiskt ointressant på grund av 

intentionen som underhållningslitteratur.65 Här ser vi att verket snarare förhåller sig självkritiskt 

gentemot de genremässiga schabloner Wendelius visat att Ljungstedt använder.  

Gerdas beskrivning av sin fosterfar, och senare hennes make, Harold – ”[h]an har lärt min 

själ att tänka och mitt hjerta att älska ... han har lärt mig att lefva” – bekräftar berättelsernas 

krav på kvinnor att existera i relation till män eller inte alls; gift eller död.66 Här finner vi den 

heterosexuella matris, den tvingande heterosexualitetens diskurs, som Butler menar ligger till 

grund för binära genus. Berättaren skildrar sällan kvinnor annat än som objekt för 

heterosexuella begär och praktiker, och deras repliker återges därför i begränsat omfång. Gerda, 

berättarjagets stora kärlek, har endast korta repliker som går att räkna på en hand, färre än i 

princip alla andra personer i berättelsen, trots att hon spenderar flera timmar i berättarens 

sällskap. Berättaren skyller detta på att han, i kärlekens rus, inte kan minnas vad som sagts 

                                                           
60 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 114. 
61 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 133-138. 
62 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 52-54.  
63 Ljungstedt, En jägares historier, s. 345-351. 
64 Ljungstedt, En jägares historier, s. 724. 
65 Wendelius, s. 8, 48. 
66 Ljungstedt, En jägares historier, s. 713. 
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under dessa stunder.67 Narrativet reducerar Gerdas person till begäret hon väcker hos 

berättarjaget. I andra fall visar berättaren öppet sitt ointresse inför kvinnors tankar och 

resonemang, i synnerhet gällande kvinnor av lägre klass. I ”En gubbes minnen” övernattar 

berättaren och vännen Konrad på den gamla, obebodda herrgården Agdor, som tas om hand av 

titelns ”gubbe”, inspektor Jakob. Då Jakob erbjuder männen att sova i det stora huset snarare 

än i hans egen stuga, invänder gubbens två hushållerskor; de tror nämligen att huset är 

förbannat. Berättaren skrattar avfärdande och förlöjligande åt kvinnornas rädsla, ”ytterlig och 

löjlig förskräckelse”, och beskriver den ena kvinnans oro nonchalant som att hon ”mumlade 

något om maran, gastkramning, eller hvad det var”.68 När Konrad sedan har en mystisk dröm 

och de två männen spenderar flera sidor av berättelsen med att diskutera övernaturliga händelser 

och ifrågasätta verklighetens gränser, definieras tydligt vilka röster som är intressanta för 

berättaren.69 Berättarens avfärdande av kvinnors språkuttryck sträcker sig bortom tankar om 

vidskepelse och det övernaturliga. När berättaren möter Lena, som objudet berättar för honom 

om sina vardagsbekymmer, sitt hem och sin familj, anmärker han ironiskt att hon verkade vara 

”öfvertygad, som det tycktes, om mitt intresse derför”, vilket antyder föga intresse inför hennes 

vardagsliv. När han sedan besöker Lenas hem, följs dock intrycket av den fattiga tillvaron av 

en utförlig inre monolog om familjens torftiga själsliga och materiella liv som representerande 

tillståndet för deras samhällsklass.70 Det är alltså Lenas berättande, snarare än hennes liv, som 

är ointressant, på samma gång som berättarjaget med glädje ägnar långa kvällar och stora delar 

av narrativen åt att höra skeppar Jarl, Konrad och inspektor Jakob berätta sina historier.71 

 

4.2 Binära genus 

Då berättaren sexualiserar och objektifierar kvinnors kroppar och liv, reducerar dem till deras 

heterosexuella relationer och ignorerar de kvinnliga karaktärernas egna berättelser och 

subjektivitet, upprättar och befäster berättandet genusdikotomin man och kvinna som 

betraktande, begärande subjekt och betraktat, begärt objekt. Berättarens prioritering av andra 

mäns historier, tankar och åsikter framför kvinnors, alltså den manliga homosocialitet vari 

maskulinitet enligt den redovisade forskningen konstrueras, grundas i berättarens 

heterosexuella praktiker och det heterosexuella begärets särskiljande produktion av binära, 

                                                           
67 Ljungstedt, En jägares historier, s. 702-703. 
68 Ljungstedt, En jägares historier, s. 311, 313, 315, 321. 
69 Ljungstedt, En jägares historier, s. 341-344. 
70 Ljungstedt, En jägares historier, s. 347. 
71 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 26. 
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distinkta kön. Både Butlers framställning av genus, och Connells maskulinitetsbegrepp, 

beskriver dessa funktioner som självlegitimerande. Den heteronormativa diskursen presenterar 

som bekant heterosexuellt begär som den naturliga produkten av individens koherenta, binära 

kön, medan hegemoniska maskulinitetsideal baseras på den logik som naturaliserar manlig 

dominans inom en kultur.72 Det är därför relevant att titta närmare på hur särskiljandet av 

manligt subjekt och kvinnligt objekt framställs i narrativet som naturligt och legitimt. 

Butler menar att genuskontinuitet och koherens mellan genus, begär och sexuell praktik 

är avgörande för hur kön förstås som äkta och naturligt. Detta ser vi även i berättarjagets 

värdering av Lena och Gerda. När berättaren ber Lena om en kyss som tack för att han räddat 

livet på hennes gris och hon avböjer, är berättaren först missnöjd eftersom hon nekar till att 

uppfylla hans begär, men menar sedan att han var ”tillfreds med hennes vägran, som så väl 

öfverensstämde med hennes oskyldiga utseende”.73 Hennes ungdomlighet och skönhet, alltså 

hennes förmåga att väcka begär och behaga berättaren med sin kropp och därigenom uppfylla 

berättarens krav på den kvinnliga positionen, är koherent med hennes heterosexuella, plikttroget 

monogama förbindelse med sin fästman. Denna koherens mellan utseende och sexuell praktik 

gör Lenas genus förståeligt och legitimt, och inger berättaren en känsla av belåtenhet. Det första 

mötet med Gerda inleds då berättaren hör henne sjunga: ”det var en qvinna, derom kunde jag 

icke misstaga mig. Icke ens en manlig engel, i fall en sådan finnes, kunde sjunga så”, ”[d]et 

måtte vara en qvinna, en ung och skön qvinna, som fanns i detta hus, och jag måste se henne på 

hvad vilkor som helst.”74 Gerdas röst väcker känslor hos berättaren som gör honom övertygad 

om att hon inte bara är en kvinna, utan ung och vacker dessutom. Berättaren förväntar sig att 

det begär hennes röst väcker hos honom, måste åtföljas enligt genuskontinuiteten av en kropp 

han begär, och när detta visar sig vara fallet, förälskar han sig i henne. Genuskontinuiteten är 

dock inte bara något som förväntas, utan något som måste bevisas och bevittnas, som berättaren 

säger, ”på hvad vilkor som helst”. Holmqvist diskuterar i sin avhandling en under 1800-talet 

utbredd misstänksamhet gentemot det synliga, som bland annat tog sig uttryck i den litterära 

realismen; samtidens, och Ljungstedts, litterära transmotiv gestaltar ofta ”en rädsla att någon 

ska visa sig vara något annat än vad den utgett sig för att vara.”75 Detta orsakade också ett starkt 

behov av att avslöja och att genomskåda människors bedrägliga ytor. Att Lenas och Gerdas 

utseenden och beteenden upplevs som koherenta och begripliga, att finna dem precis sådana de 

                                                           
72 Butler, Genustrubbel, s. 69, Connell, Messerschmidt, s. 832. 
73 Ljungstedt, En jägares historier, s. 351. 
74 Ljungstedt, En jägares historier, s. 689. 
75 Holmqvist, Könsväxlingar, s. 70-71. 



18 
 

utgett sig för att vara, är en lättnad och en tillfredsställelse för berättaren, vilket antyder att 

denna misstänksamhet även sträcker sig bortom transmotivet. 

Detta ger berättarjagets betraktande av kvinnor en ytterligare dimension, med syftet att 

avslöja den sanna naturen hos den betraktade och den begärda. Denna dimension exponeras då 

berättaren beskriver det behagliga beskådandet av Lena, ”denna välformade, friska ungdomliga 

varelse, der själen lika frisk och naturlig tycktes framlysa ur de klara mörkblå ögonen”, som 

om hennes själ, hennes sanna identitet, låg blottad framför honom.76 När skeppar Jarls dotter 

Marianne dör, betraktar berättaren hennes kropp: ”Mina blickar dröjde några minuter vid denna 

döda qvinna, […] hvars själ lika dunkel och outvecklad, som den anländt till jorden, nu hade 

återvändt derifrån.” Även här antyds en koppling mellan skärskådandet av ytan och avslöjandet 

av själens sanna tillstånd. Hilda, i ”Var det hon?”, är som titeln antyder den mest gåtfulla 

kvinnan berättaren har att göra med i det analyserade materialet, i betydelsen att hon medvetet 

håller hemligheter. När hon försvinner från sitt hem och sin familj, vet de inte om att hon är 

gravid, och när hon dör, troligtvis av förlossningsskador, inbillas omvärlden att hon tagit sitt 

liv. För att få redan på sanningen om den vackra unga kvinnan, måste berättaren begå ett antal 

moraliska övertramp, som att i hemlighet läsa andras brev, tjuvlyssna på andras samtal och 

smyga in i främmande människors hem, vilket han delvis fördömer, men huvudsakligen 

rättfärdigar. Vid berättelsens slut tar han avstånd från sin egen delaktighet i intrigens förlopp, 

och skyller händelserna på att ödets gudinna ”just roat sig med, att dessa dagar låta mig genom 

fullkomligt sammanhängande, ehuru skilda detaljer bli delaktig af en historia”.77 Berättelsen 

om Hildas tragiska bortgång avslutas med att berättaren, som sett henne ligga död i sin kista 

med barnet bredvid sig och äntligen fått reda på hennes hemlighet, förklarar sig vara ”nöjd”.78 

Den nästan komiska mängden lägligt tunna väggar, dolda golvluckor, öppna fönster och 

busksnår fungerande som gömställen, som möjliggör jagets tillgång till berättelsernas intriger, 

genomsyras av vad Foucault kallat ”viljan att veta” – 1800-talets borgerliga besatthet av att 

avslöja sanningen om sitt kön.79 Att det är så viktigt för berättaren att se, begära och äga 

kunskapen om kvinnornas sanna natur, hör självklart ihop med Butlers heterosexuella matris: 

Om berättarens maskulinitet formas mot det feminina han begär, måste han säkerställa att det 

är en sann kvinna han åtrår, för att själv vara en riktig man. 

                                                           
76 Ljungstedt, En jägares historier, s. 345. 
77 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 137. 
78 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 138. 
79 Foucault, s. 56. 
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Efter det binära särskiljandet av manliga och kvinnliga genuskonstruktioner återstår 

legitimeringen av den maskulina dominansen inom denna relation. Som analysen hittills visat, 

används berättarpositionens subjektiva, begärande betraktande för att objektifiera materialets 

kvinnliga personer. Genom att unga kvinnornas rädslor och oro förlöjligas och avfärdas som 

oviktiga, framställer berättaren sin egen maskulina position som kontrasterande samlad, 

rationell och förståndig. Ljungstedts implicita författare avslöjar denna funktion tydligt i 

avsnittet då berättaren räddar livet på Lenas familjs gris. Berättarjaget beskriver uppståndelsen 

kring grisens insjuknande som en fars: 

Aldrig har ett dödsfall kunnat väcka större sensation. Gumman reste sig häftigt upp och gaf 

derigenom alla barnen anledning att rusa ut genom dörren. All skoldisciplin var upphäfd och man 

pratade högt öfver hvarandra. Den vackra Lena grät, och gumman öfverhopade henne med frågor 

om förmodade försummelser i grisens vård, och helsade knappt på mig, då hon kom ut, så brådtom 

hade hon att sjelf öfvertyga sig om olyckan.80 

När berättaren sedan försöker rädda grisen finner han situationen så lustig att han knappt kan 

hålla sig för skratt.81 Som Holmqvist påpekar i sin kandidatuppsats visar berättaren här en 

fullkomlig brist på förståelse inför Lenas levnadsvillkor, samt att grisen troligtvis är avgörande 

för hela familjens försörjningsmöjligheter.82 När berättaren och Konrad endast en stund senare 

skrattar tillsammans åt kvinnors fåfänga ”ytlighet och småsinne” och framställer deras enda 

bekymmer som skvaller och kafferep, framgår hur det kontinuerliga nedvärderandet av 

kvinnors upplevelser fungerar för att legitimera den maskulina positionen som rationell och 

befogat härskande.83 Att samtalet lägger så stor vikt vid att kritisera kvinnors ytlighet blir också 

ironiskt med tanke på hur berättaren genomgående värderat kvinnors kroppar framför deras 

tankar. När skeppar Jarl påpekar det systematiska förtrycket av arbetarklassens kvinnor, så som 

hans döende dotter, som utnyttjats som prostituerad av medelklassens män, motsätter sig 

berättaren Jarls klassanalys, och tänker tyst ”att menniskornas okunnighet, laster och dårskaper 

skapa största delen af deras elände”.84 Genom att lägga ansvaret för fattigdom och utsatthet på 

individens misslyckanden, bekräftar berättarjaget den sociala ordningen, som gynnar honom, 

som legitim och naturlig. I nästa kapitel analyseras denna koppling mellan individualism, 

ekonomisk och social makt, och maskulinitetsideal närmare. Innan dess vill jag undersöka vad 

som händer när berättaren misslyckas med särskiljandet av maskulina och feminina genus. 

 

                                                           
80 Ljungstedt, En jägares historier, s. 348. 
81 Ljungstedt, En jägares historier, s. 349. 
82 Holmqvist, ”Omstörtande och återupprättelse”, s. 14.  
83 Ljungstedt, En jägares historier, s. 353-355. 
84 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 51. 
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4.3 Performativa misslyckanden 

I och med att kvinnor framställs som löjliga och irrationella krävs en (medelklass)man som tar 

hand om dem. Kvinnor var juridiskt omyndiga under den första halvan av 1800-talet, men synen 

på kvinnan som ett barn bestod längre än så. Eftersom över- och medelklassens kvinnor inte 

skulle förvärvsarbeta, var de dessutom ekonomiskt beroende av män.85 Harold uttrycker detta 

då han säger att ”Gerda skulle vara alldeles värnlös, om jag dog innan jag kunnat anförtro henne 

åt en broderlig eller faderlig vän”.86 Tjeder, som undersökt erotiska skildringar från 1800-talet, 

hävdar att kvinnans position som beroende, passiviserad och maktlös inte bara var feminin, utan 

även erotiskt laddad, medan oberoende, aktivitet och maktutövande var maskulint.87 När den 

här relationen rubbas, upplever berättarjaget irritation, obehag och rent av förtvivlan. Då 

berättaren möter Lena i ”En gubbes minnen” erbjuder han sig att bära en av hennes tunga korgar 

”för att lätta hennes gång på den steniga och ojemna vägen”, varpå hon glatt ger honom båda 

två, springer i förväg och lämnar berättaren förargad över sin egen artighet.88 Istället för att 

ödmjukt underkasta sig berättarjagets chevalereska erbjudande, så som han troligtvis väntat sig, 

utnyttjar Lena berättarens hjälp på sina egna villkor och stör beroenderelationen dem emellan, 

vilket retar honom. En liknande händelse finns i ”Nattlogi för ungkarlar”, då berättaren erbjuder 

sig att hjälpa skeppar Jarls nio- eller tio-åriga dotterdotter att ta sig hem, vilket leder till en lång 

och mödosam promenad i Stockholms smutsigaste kvarter, då hon vägrar lämna det tunga 

paraply och korgen hon släpar med sig.89 Berättarens ridderliga beteende får på grund av 

flickornas eget, oväntade handlande i båda fall högst oönskade resultat. Kvinnors självständiga, 

och ofta efter berättarens bedömning felaktiga, handlande utgör irritationsmoment vid flera 

tillfällen i materialet, då handlandet inverkar på berättarens egen aktivitet. I ”Var det hon?” blir 

berättaren av misstag inlåst i ett rum av en kvinna, vilket orsakar så stor förargelse att han i 

vredesmod frångår sin moraliska övertygelse genom att läsa det brev han hittar därinne, vilket 

han i efterhand fördömer.90 En stressad värdshusflicka i ”Harolds skugga” anvisar berättaren 

till ett rum i väntan på något att dricka, varpå han ”på en gång stöta foten emot den höga tröskeln 

och hufvudet emot den låga dörrkarmen”, ramlar ett par gånger och överväldigas helt av sin 

ilska, orsakad av denna ”förrädiska Hebe”.91 Kvinnors aktiva inverkan på berättarjagets 

                                                           
85 Holmqvist, Könsväxlingar, s. 85. 
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handlande skildras återkommande som upprörande, då de stör den giltiga heterosexuella 

relationen, och alltså frångår de genusmönster som anses vara legitima. 

Ibland är det berättarjagets handlingskraft som misslyckas att upprätta sin egen 

maskulinitet i relation till det feminina passiva; särskilt i stunder av rädsla eller utsatthet 

avslöjas glappen i berättarens maskulina framställning. Detta exemplifieras bland annat då 

berättaren bevittnar skeppar Jarls dotters hemska död: 

Den sjuka hade rest sig och satt upprätt. Hennes långa hoptofvade hår hängde omkring den magra 

och nakna halsen, ögonen voro glasaktiga och stela, och omkring de sammantryckta läpparne låg 

en blodfärgad fradga. Rysande vände jag mig bort i första ögonblicket, men sansade mig genast 

och steg upp för att skynda till hennes hjelp; men innan jag hunnit till henne, föll hon tungt tillbaka 

på den hårda och smutsiga bädden.92 

Berättarens första reaktion, att maktlöst blunda för det hemska, är snabbt förbi och ersatt av ett 

maskulint, aktivt förfarande, som dock misslyckas med sin avsikt. Eftersom genusagerandet, 

med Butlers förståelse av begreppet, består av upprepade handlingar som imiterar substans, 

avslöjas genus som performativt i misslyckandet av ett kontinuerligt och enhetligt 

genusagerande. Misslyckandet att upprätthålla en koherent maskulinitet är obehagligt även för 

subjektet självt. I ”Harolds skugga” svimmar berättaren då han möter Henning, Harolds 

mystiska, hemliga tvillingbror och den ”skugga” titeln syftar på, som berättarjaget vid tillfället 

fortfarande tror är Harold själv: ”detta ansigte, dessa ögon, som trängde in i mina, måtte haft 

Medusas makt; jag kände mig vackla och falla, hjelplös som en qvinna, utan att harmen öfver 

min svaghet – som var den sista känsla jag uppfattade – kunde hålla mig uppe.”93 Den mystiska, 

betvingande makt Hennings blick utövar över berättaren förklaras aldrig i berättelsen, men är 

intressant särskilt då den påminner om hur berättarens egen blick, bildligt sett, har förlamat de 

kvinnliga personernas handlingskraft, genom att reducera dem till begärsobjekt under 

intrigernas förlopp. När berättaren själv utsätts för den förlamande blicken liknar han också sig 

själv med en hjälplös kvinna. 

Hittills har analysen visat hur berättarjaget i de analyserade berättelserna intar sin 

maskulina position i relation till kvinnor. Berättarens heterosexuella begärspraktiker upprättar 

genusdikotomin man och kvinna som aktivt begärande subjekt och passivt begärt objekt. En 

obligatorisk kontinuitet mellan uppfattat kön, begär och sexuell praktik har visat sig vara 

avgörande för berättarens förståelse och begär för de kvinnliga personerna. Det sexualiserade 

betraktandet varmed berättaren bemöter kvinnor har kopplats samman med ett behov av att 
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avslöja och känna sanningen om den kvinnliga essensen, som är den förutsatta motpolen till det 

maskulina. Genom att reducera de kvinnliga personerna till deras funktion i heterosexuella 

relationer, och förminska och fördöma alla instanser av kvinnlig autonomi, legitimerar 

berättaren sin maskulina position som överlägsen. Förskjutningar av maktrelationen mellan det 

maskulina och det feminina upplevs av berättaren som störande och upprörande. Medan 

berättaren prioriterar homosociala relationer, har den performativa maskuliniteten även visats 

vara heterosocialt konstruerad, vilket framgår då de kvinnliga karaktärernas agerande följer 

eller motarbetar genusdikotomins makthierarki, vilken berättaren strävar efter att upprätthålla. 

 

4.4 Hegemonisk maskulinitet 

Berättarjaget värderar alltså konsekvent mäns tankar, handlingar och relationer högre än de 

kvinnliga personernas förfarande, vilket framställs som ointressant, löjligt eller irriterande. 

Detta kan beskrivas med Tjeders begrepp ”implicit misogyni”,94 då ideal femininitet reduceras 

till funktionen som begärsobjekt, vilket per automatik exkluderar kvinnor från uttalade 

diskussioner om makt och samhällsinflytande. Konkurrensen om makt, och den motsvarande 

konstruktionen av maskulinitetsideal förstås som en angelägenhet mellan män. Följande avsnitt 

kommer analysera hur berättarjaget positionerar sig i en makthierarki inom kategorin ”man”, 

gentemot andra ”kroppsstilar” och maskulinitetsuttryck.95 För att förstå hur relationerna mellan 

olika maskuliniteter fungerar, kommer analysen här utgå från Connells begrepp ”hegemonisk 

maskulinitet”, vilket presenterades i avsnittet ”Teori och metod”. Konceptet innebär som 

konstaterat att den inom en kultur hegemoniska maskuliniteten är det maskulinitetsideal som 

legitimerar manlig dominans och som alla andra genusformer värderas i förhållande till.96 

Analysen nedan visar att detta gäller även berättarjagets skildring av maskulinitet. 

Tjeder har visat att tre sammanlänkade idéer dominerade diskussionen om maskulinitet 

under hela 1800-talet, nämligen passioner, ungdom och karaktär. Att kunna kontrollera sina 

passioner, som otyglade ledde till känslomässiga utsvävningar och moraliskt fördärv, och 

istället leva behärskat, var idealet som definierade en riktig man och rättfärdigade varför vissa 

män hade makt över andra. Det var dessutom i ungdomen, då passionerna förstods vara som 

starkast, som behärskandet av passionerna också var viktigast, eftersom misslyckande i detta 

avseende ledde till ett oåterkalleligt fördärv av karaktären, mannens inre essens. Att 

framgångsrikt kontrollera sina passioner betraktades av medelklassen som ett uttryck för god 
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karaktär. Detta ideal skilde dem från och legitimerade deras makt över både aristokratin, vars 

ytliga, belevade självkontroll fördömdes som ett försök att dölja en depraverad inre karaktär, 

samt över de lastbara lägre samhällsklasserna. Det var alltså genom uttryck för ärlig 

självkontroll, särskilt i ungdomen, som medelklassens män förvärvade maskulinitet och 

legitimerade sin makt över andra.97 Under 1800-talets senare halva förknippades det maskulina 

karaktärsbygget dessutom allt mer med ekonomiskt kapital, självständighet och möjligheten att 

försörja sin familj.98 Medan Tjeder inte använder sig av Connells begrepp, visar följande analys 

att detta ideal, om passionerna, ungdomen och karaktären, också utgör den hegemoniska 

maskuliniteten i Aurora Ljungstedts berättelser. Det borgerliga maskulinitetsideal som Tjeders 

avhandling studerar i 1800-talets självbiografier och rådgivningslitteratur, framstår tydligt även 

i det skönlitterära materialet för den här undersökningen. 

Berättarens skildring av vännen Konrad, i ”En gubbes minnen”, uttrycker tydligt den 

samtida diskursen om ungdomens uppbyggande av den maskulina medelklasskaraktären, såväl 

som maskulinitetsidealets hegemoni. Konrad är medicine kandidat med ett intresse för botanik, 

vid tjugo års ålder ett par år yngre än berättarjaget, och förklaras i samband med detta vara ”en 

ännu större svärmare och drömmare än” berättaren själv. Då de lär känna varandra berättar 

Konrad om sin kärlek till en ung kusin, vilket berättarjaget refererar som följande:  

[H]är var nu den i hans eget tycke högst märkvärdiga epoken i hans lif. Han älskade sin lilla kusin 

med en mycket vördnadsfull och blygsam kärlek, men hans fattigdom och det högst aflägsna 

hoppet att någonsin kunna bjuda henne ett hem, utgjorde naturligtvis molnet på hans 

ungdomshimmel. [---] Jag tillstår att jag icke synnerligen fäste mig vid denna "epok" i hans lif, ty 

någonting i hans berättelse derom lät mig misstänka, att det var snarare känslan än föremålet, som 

spelade en [roll] i hans hjerta99 

Berättaren avfärdar Konrads stora olyckliga kärlek som ett symptom på ungdomens allmänt 

känslostormande tillstånd. Konrads kärlek bedöms samtidigt vara av ett anständigt, återhållsamt 

slag då den, i berättarens ord ”naturligtvis”, underkastar sig det hegemoniska 

maskulinitetsidealets krav på mannen som familjeförsörjare, att ”kunna bjuda henne ett hem”. 

Konrads ”fattigdom” hänvisar främst till oförmågan att som student leva upp till detta krav, och 

bör kontextualiseras med det faktum att han trots allt har råd till både utbildning och botaniska 

fotvandringar. Berättarjaget intresserar sig desto mer för Konrads bakgrund, då han berättar att 

hans far varit resultatet av en utomäktenskaplig förbindelse mellan Konrads farfar, en oansenlig 

målare, och en okänd, men avgjort både rik och gift, kvinna. Berättaren anmärker till Konrad: 
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”Du kan ju således härstamma från en grefvinna eller friherrinna med det allra ädlaste namn?”, 

varpå Konrad svarar ”Och med de allra sämsta seder; det qvittar mig alldeles lika hvad namn 

hon bar i denna verlden”. Konrads förkastande av sina potentiellt adliga, definitivt osedliga 

anor, är även här helt i enlighet med medelklassens kritik av aristokratins ohämmade passioner. 

Trots att bristen på pengar hindrar Konrad från att kunna gifta sig, uttrycker han aldrig någon 

ånger över sin farfars beslut att avvisa de pengar farmodern ofta lär ha erbjudit sin älskare, och 

han ställer sig därmed bakom idealet om maskulin självständighet.100 

Berättarens skildring av Konrad utgår från den samtida medelklassens maskulinitetsideal, 

så som det beskrivits ovan, och berättarjaget förstår Konrad och hans beteenden genom denna 

historiskt och kulturellt specifika värdeskala för maskulina genus. I enlighet med Connells och 

Messerschmidts definition av begreppet, är den hegemoniska maskuliniteten ett ideal varje 

genusuttryck måste förhålla sig till, men det är också just ett ideal, som en person kan närma 

sig men sällan uppnå.101 Den hegemoniska maskulinitetens främsta funktion är som konstaterat 

att legitimera sin egen maskulina dominans inom den rådande samhällsordningen. I linje med 

Connell och Messerschmidt har Tjeder visat att idealet att kontrollera sina passioner inte var 

något unga män faktiskt förväntades lyckas med i särskilt hög utsträckning. Så länge 

passionernas herravälde inte tilläts gå till överdrift, kunde de därför betraktas som en naturlig 

del av ungdomen. Konrads, i berättarens ögon överdrivna, känslor för den älskade kusinen bör 

dessutom betraktas som relativt oskyldig i den historiska kontexten, där det snarare var 

överdriven konsumtion av alkohol, spel och slöseri med pengar och sexuella utsvävningar som 

utgjorde hotbilden för ung maskulinitet.102 Hotet mot medelklassens maskulinitetsprojekt, de 

okontrollerade passionerna, kan förstås som ett uttryck för hotet från de övriga 

samhällsklasserna, där passionerna ansågs styra människan.  

 

4.5 Andra maskuliniteter 

I takt med att kampen om makten utvecklades från att gälla en kamp mellan adel och 

medelklass, till att gälla arbetarrörelsens kamp mot den styrande medelklassen, försköts även 

hotet mot maskuliniteten från att representeras av den dekadenta aristokratin till den 

depraverade arbetarklassen.103 I det analyserade materialet finns få explicita skildringar av 

hegemonisk maskulinitet, men en mängd skildringar av det hotfulla maskulina misslyckandet. 
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Tjeders avhandling visar att idén om den omanliga mannen, som misslyckas med maskulinitets-

projektet och ger efter för sina passioner, hade funktionen att representera en symbolisk 

”Andre” mot vilken medelklassens män kunde definiera sig, men även att utgöra varnande 

exempel, eftersom detta misslyckande utgjorde ett reellt hot mot medelklassens dominans.104 

Genom att skildra, bemöta och värdera andra mäns bristande maskulinitet, skildrar berättarjaget 

även implicit det hegemoniska ideal som legitimerar berättarens maskulina överlägsenhet. 

Skeppar Jarl i ”Nattlogi för ungkarlar” är ett tydligt exempel på en man vars maskulina 

karaktär går förlorad då han misslyckas med att kontrollera sina passioner i ungdomen. På 

berättarens begäran redogör han sitt livs historia, som upptar en stor del av berättelsen. Född 

som sonen till en soldat vid ett gods, blir han tidigt utvald att lära sig passa upp på herrskapet 

som betjänt tack vare sitt vackra utseende. Jarl är ändå inte nöjd, utan trött på att bära glas och 

torka tallrikar; han har redan läst alla romaner i biblioteket och längtar efter äventyr.105 Han 

anställs av baron Ernst och får följa med honom först till Stockholm och sedan till Skåne, där 

de bor hos den vackra grevinnan Marianne som mot alla konventioner fattar tycke för den 

vackra Jarl. Det antyds att de två inleder ett romantiskt förhållande, och Jarl hänger sig åt sin 

passion: ”Ifrån denna dag var jag likasom jag hade gått i ett rus, jag tänkte inte på något annat 

i verlden än grefvinnan – jag var likasom ifrån vettet en tid bortåt.” Grevinnan menar att hon 

vill ”sörja för hans framtid”, och han hamnar under hennes beskydd.106 Jarl inser snart att 

hennes intresse för honom beror på hans skönhet: 

[E]n gång hade [kammarpigan] Sofi klädt ut mig i en riddardrägt, som väl begagnats till någon 

maskerad; den var af siden och sammet och guldbroderier, och grefvinnan klappade händerna af 

förtjusning, då jag fördes in. […] Så der pratade grefvinnan och beskådade mig alldeles som en 

docka, Och vet herrn, det föll mig redan då före, att hon icke i grunden tyckte mera om mig, än 

hon tyckte om sin häst eller sin favorithund.107 

Grevinnan, från sin ekonomiska och sociala maktposition, vänder på genushierarkin då hon 

passiviserar och objektifierar Jarl som ett behagande objekt, och samtidigt gör sig till hans 

försörjare. Jarl, i sitt passionerade tillstånd, låter sig behandlas som en kvinna och fördärvar sin 

karaktär, vilket blir början på hans fall. Då Jarl blir berusad vid ett kalas och säger något 

opassande, möjligtvis om sin relation med grevinnan, förlorar han hennes favör och hon skickar 

ut honom på havet som sjöman. Efter några år kommer han tillbaka till Stockholm och börjar 

leva med en kvinna, Lena, utanför äktenskapet. Samtidigt börjar han dricka, vilket leder till att 
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han försummar både sitt arbete och Lena, som i förtvivlan tar sitt liv efter att ha fött deras dotter. 

Inte heller dottern lyckas Jarl ta hand om, utan hon får istället försörja honom som prostituerad, 

och hon dör som bekant av sjukdom.108 Det är tydligt att Jarls fattigdom och olyckor beror på 

hans oförmåga att kontrollera sina passioner och leva måttligt, både då det gäller pengar, 

kvinnor och alkohol. Detta misslyckande kopplas dessutom till en oförmåga att leva upp till det 

maskulina idealet som försörjare och oberoende, och han blir vid flera tillfällen försörjd och 

beroende av kvinnor. Det lyckade familjelivet i hemmet, en skyddad oas åtskild från det 

offentliga livet, med mannen som försörjare och kvinnan som hemmafru, var under 1800-talet 

centralt för medelklassens förståelse av sin egen moraliska överlägsenhet i relation till de övriga 

samhällsklasserna. Den stereotypa fylleristen kritiserades därför ofta för att försumma denna 

maskulina plikt.109 Det är därför talande att Jarl och berättarjaget möts då berättaren hjälper 

Jarls gråtande dotterdotter att ta sig hem, och uppfyller den maskulina rollen som familjens 

förmyndare, då Jarl försummat att göra detta själv. 

Jarls berättelse legitimerar det hegemoniska maskulinitetsidealet och den rådande 

samhällsordningen, då hans försök att bättra sin sociala och ekonomiska position misslyckas på 

grund av hans egen oduglighet. Detta antyder att de som uppnår ekonomisk självständighet och 

maskulin medelklassidentitet har förtjänat sin klasstatus och sin maskulina karaktär genom sitt 

moraliska levnadssätt. Samtidigt är berättaren sympatiskt inställd till Jarl. Då de träffas 

anmärker berättaren att Jarls ”gestalt, ännu fullkomligt kraftfull, kunde väl ingifva respekt hos 

andra än barn”, och lägger även han märke till Jarls ovanliga skönhet, som skymtar fram bakom 

smutsen och de trasiga kläderna.110 När Jarl sedan berättar sin historia uttrycker berättarjaget 

en slags beundran för hans råa, ”men just derför så mycket kraftfullare vältalighet, hvilken jag 

fåfängt skulle söka återgifva”.111 När berättelsen avslutas och dottern Marianne dör, blir 

berättaren uppenbart rörd av situationen: ”alltsammans syntes mig i detta ögonblick så qvaft 

och hemskt, – att jag måste hafva luft”.112 Jarls misslyckande att uppfylla medelklassens 

maskulinitet är möjligtvis särskilt upprörande för berättaren eftersom det belyser osäkerheten i 

berättarens eget maskulinitetsprojekt. Jarl, som berättaren sympatiserar med och som alltså 

upplevs som respektingivande, vältalig och behaglig, har med ett äventyrligt snedsteg gått miste 

om sin maskulinitet, sin karaktär och sin sociala ställning. Han fungerar alltså för berättaren så 

som Tjeder menar att den omanliga mannen gör: för att legitimera den rådande makthierarkin 
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genom att både vara det som medelklassens män inte är, den ”Andre”, samt fungera som hotfullt 

exempel på vad som väntar den som misslyckas att upprätta en legitim medelklassmaskulinitet. 

En central aspekt av Jarls misslyckande ligger i hans klasstillhörighet och oförmågan att, 

enligt berättelsens logik, vara en god tjänare. Berättelsens struktur antyder att Jarl, om han inte 

hade strävat så högt, utan stannat som betjänt på godset där han föddes, hade haft chansen till 

ett godare liv. Inspektor Jakob i ”En gubbes minnen”, vars bakgrund är väldigt lik Jarls, 

illustrerar tjänaren som istället uppfyller medelklassens förväntningar på underkastelse. Även 

Jakob föddes på godset som anställde hans föräldrar, men till skillnad från Jarl, stannar han 

också där som trogen tjänare fram till sin död, och han befordras därför först till bokhållare och 

sedan till inspektor och intendent.113 Trots att herrgården Jakob ansvarar för stått orörd i trettio 

år då han möter berättaren, lever Jakob ändå hellre sitt ”enformiga lif” i en undanskymd liten 

flygelbyggnad än att göra anspråk på den levnadsstandard hans anställare förde i herrgården 

under sin livstid.114 Berättarjaget sammanfattar sitt intryck av Jakob som: 

bilden af en fullkomlig tjenare, hvars alla medfödda anlag bestämde honom till lydande, oaktadt 

den grad af bildning han fått. Han hade undergifvet fogat sig efter denna familjs vilja och alla 

förhållanden, böjt sig för dess despotism, äfven då hans hjertas lifligaste känslor sårades, utan att 

någonsin tänka på att skilja sitt öde derifrån115 

Berättaren tycks hylla Jakobs undergivna, lydande karaktär, även då den passar illa med 

medelklassens dominanta, självständiga maskulinitetsideal, vilket han förklarar med att 

”kanhända beundrar man mest de dygder man minst känner sig böjd för.”116 Berättarjaget kan 

alltså hylla Jakob som sin underordnade för att därmed framhäva sin egen motsatta, maskulina 

karaktär. Den enligt berättaren ideala tjänaren legitimerar på så sätt den hegemoniska 

maskuliniteten så som tillhörande den styrande klassen, genom att villigt avstå från ekonomisk 

och social makt. Detta är kanske den största skillnaden mellan Jakob och Jarl, och det som 

avgör deras respektive livsöden. Medan Jarl försöker fly verkligheten och sin enformiga tillvaro 

som tjänare, först in i överklassens romanbibliotek och senare in i deras liv, läser Jakob samma 

nyktert vetenskapliga reseskildring, om och om igen, nöjd med sin plats i samhället.117 

Trots att varken Jarl eller Jakob lever upp till medelklassens maskulinitetsideal framställs 

de som sympatiska och tillåts framstå i berättelsen som subjekt, då de återberättar sina 

livshistorier. Avgörande är att deras historier, som fokuserar på händelser ur ungdomen, 
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utspelar sig i ett aristokratiskt Sverige kring sekelskiftet 1800, då adeln snarare än arbetaren var 

medelklassens främsta hot. Överklassen i dessa berättelser associeras med det kvinnliga och 

osvenska; det dekadenta och omoraliska. I ”Nattlogi för ungkarlar” är det som bekant 

grevinnan, snarare än baronen, som leder Jarl till moraliskt förfall. I ”En gubbes minnen” är det 

”hennes nåd” och hennes välklädda, utländska doktor Testa som konspirerar och bedrar för att 

driva intrigen framåt. Berättarjaget interagerar aldrig med personerna i dessa berättelser, och 

kan endast göra sina omdömen utifrån Jarls och Jakobs subjektiva framställningar. 

Genomgående är dock en kritik mot adeln som falsk och förskönande. Efter att ha hört Jarls 

berättelse om grevinnan Marianne menar berättaren att ”rangens och rikedomens förbländande 

ljus väckte äckel och afsmak”.118 Då Jakob visar berättaren hennes nåds porträtt, där hon är 

avbildad som en herdinna, anmärker berättaren att ”detta ansigte med sina svarta djerfva ögon, 

sin höga panna och trotsiga mun, som nu hade ett liksom tillkonstladt leende, hade bättre passat 

till en amazon än en herdinna.”119 Båda kvinnor förstås av berättaren som tillgjorda, vilket 

Tjeder alltså visat var en återkommande kritik mot adeln under 1800-talet. Det var detta som 

skilde medelklassmaskulinitetens genuina, karaktärsbyggande kontroll av passionerna, från 

aristokratins ytliga förskönande av en lastbar inre karaktär. Kritiken mot adeln och deras brist 

på äkta maskulinitet är i dessa berättelser inte strikt homosocial, då två kvinnor får representera 

den omanliga bristen på äkta karaktär mot vilket medelklassen mäter sig och sin maskulinitet. 

Medelklassens maskulinitetsideal befästs därför som hegemoniskt, då samtliga genusuttryck 

bedöms i förhållande till det. 

Doktor Testa i ”En gubbes minnen” förenar maktdimensioner av genus, klass och 

rasifiering i en karaktär. Hegemonisk maskulinitet visas genom Testa vara reserverad, inte bara 

för den övre medelklassens män, utan för vita, svenska och kristna män. Testa personifierar 

kritiken mot adelns falska uppträdande, genom sin mystiska och antytt övernaturliga förmåga 

att byta utseende och dölja sitt sanna jag bakom en charmerande men opålitlig mask.120 

Samtidigt upplevs han som ett hot mot adeln själv, då han associeras med mordet på 

adelsmannen Axel von Fersen och vid flera tillfällen i Jakobs berättelse sjunger marseljäsen, 

och på så sätt kopplas samman med sekelskiftets revolutionära tendenser.121 Holmqvist har visat 

att Testas föränderliga utseende ”låter honom symbolisera ett potentiellt överskridande av 

sociala gränser”, vilket upplevs som skrämmande inom berättelsens ramar.122 Det hotfulla är 
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också tidstypiskt utländskt och främmande; Testa beskrivs i omgångar som en italiensk doktor, 

en (spansk) Don Juan, liknande en jude, samt som fransk revolutionär.123 Bilden av Testa är 

grovt rasistisk, och han beskrivs vid ett tillfälle av Jakob som förvandlad till en apa.124 Tjeder 

menar i sin avhandling att kulturella föreställningar om maskulinitet och nationalitet ofta förs 

samman: ”Effeminacy was a foreign import; the ‘entire affected foreign monkey manners’ of 

‘our young Powder men and Courtiers’ was a threat to the nation”.125 Hotet mot medelklassens 

maskulinitetsprojekt var till stor del ett utländskt hot, vilket skildringen av Testa bekräftar. 

Genom att sammanföra idén om andra samhällsklassers bristande maskulinitet med 

föreställningen om det exotiskt främmande och opålitliga, legitimerar det hegemoniska 

maskulinitetsidealet den svenska medelklassens mäns maktmonopol. 

Berättarjaget möter alltså aldrig Testa och gör därför ingen explicit värdering av denne 

utöver en anmärkning att han har ”ett listigt obehagligt uttryck” på porträttet Jakob visar 

honom.126 Fördömandet av Testa sker snarare indirekt genom att berättaren uppenbarligen 

sympatiserar med Jakob, som har en avgjort fientlig uppfattning om doktorn. Mer direkta 

uttryck för rasism, och särskilt antisemitism, ger berättaren i ”Var det hon?”. Josef Naphtali, 

som oftare kallas ”den gamle juden” i berättelsen, är procentaren och tjuven som maskerar 

Hildas bortgång som självmord för att dölja hennes utomäktenskapliga förbindelse med hans 

son, Alexander.127 Josef beskrivs utseendemässigt av berättaren som ”snuskig och skäggig, med 

den långa näsan alldeles hängande öfver den insjunkna munnen, och dessa egna starkt 

utpräglade drag, som alltid omisskänneligen förråda juden.”128 Han skildras också antisemitiskt 

stereotypt som girig, omoralisk och konspirerande, men är till skillnad från Testa snarare löjlig 

är hotfull. Då berättarjaget ser honom för första gången ramlar han, till åskådarnas nöje, i 

Mälarens smutsiga vatten då han sträcker sig efter ett kopparmynt. Josef beskrivs inte likt Testa 

som en aristokrat, utan förklaras vara ”fattigt och dåligt klädd”, bor trångt och sparsamt i en 

mörk, smutsig gränd, och tillhör alltså snarare en ekonomiskt och socialt utsatt 

samhällsgrupp.129 Då Josef pratar med sin son skildras språket nedsättande av berättaren som 

”en slags plattyska, en patois” och ”rotvälska”, vilket förstärker skildringen av det osvenska, 

ociviliserade främlingskapet i Josefs karaktär.130 Berättarens skildring av Josef följer också den 

                                                           
123 Ljungstedt, En jägares historier, s. 325, 338.  
124 Ljungstedt, En jägares historier, s. 368. 
125 Tjeder, The power of character, s. 172-173. 
126 Ljungstedt, En jägares historier, s. 325. 
127 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 127. 
128 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 117. 
129 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 117-119. 
130 Ljungstedt, Dagdrifverier och drömmerier, s. 126-127. 



30 
 

hegemoniska maskulinitetens självbekräftande logik, då Josefs fattigdom och löjeväckande 

framställning framstår som förtjänad eller ett rättvist resultat av hans omoraliska, okristna 

leverne. Då Josefs son ber honom om pengar för att ta hand om Hilda, som just dött, svarar 

Josef: 

Föräldrarne äro rika och högmodiga; om du behandlat saken rätt ifrån början, så hade du icke 

behöft nu stå här och tigga pengar af din fattige far, som med svett och möda och ständig fara får 

förtjena hvar skilling. Det kristna packet gör allt för att preja oss, och nu hade du det bästa tillfälle 

att låta dem betala131 

Det uppstår en komisk ironi då Josef, i samma stund han beskriver sig själv som hårt arbetande, 

förklaras stå och packa ihop vad berättaren gissar vara stöldgods, vars försäljning tycks utgöra 

en av Josefs alltså föga hederliga eller förtjänta inkomstkällor. Då han tror sig ha blivit upptäckt 

i sin kriminalitet ser berättaren hur han ”kastat sig handlöst framstupa öfver sitt knyte och 

tycktes med en slags vild beslutsamhet vilja skyla det”.132 Då Josef sedan bemöter berättarjaget 

”honnett” och medgörligt, tolkar berättaren detta som en beräknande falskhet som syftar att 

köpa hans tystnad i fråga om stöldgodset.133 Josefs oärliga och vilda girighet, som väl kan 

förstås som en passion, rättfärdigar och förlöjligar hans sociala och ekonomiska misär, och leder 

berättaren att misstänka ”juden för nästan hvad som helst”.134 Josef ges i berättelsen ingen chans 

att förklara sin situation med några ungdomens felsteg eller en förförisk adelskvinna, så som 

Jarl, utan tycks förstås av berättaren som avgjort dålig. I enlighet med Butlers förståelse av 

performativa genusidentiteter, tolkar berättaren konsekvent Josefs beteende som uttryck för 

hans dåliga, omanliga karaktär, vilket skapar illusionen av en inre essens som ger upphov till 

detta beteende. Josef tillåts inget anspråk på hegemonisk maskulinitet, utan är som antisemitisk 

nidbild, från berättelsens början, utsluten från karaktärsbyggandets och de kontrollerade 

passionernas medelklassmaskulinitet. Samtidigt värderas och missgynnas han utifrån detta 

hegemoniska maskulinitetsideal. 

 

4.6 Hotad hegemoni: Maskulinitetens konflikter 

Potentialen att genom hårt arbete kontrollera passionerna och bygga en maskulin karaktär var, 

som sagt, reserverad den svenska, kristna medelklassen. Ändå var det passionerna som just 

lockelser som utgjorde hotet mot detta projekt, och som speglades i skildringar av över- och 

arbetarklassens män. I ”Harolds skugga” är detta ett genomgående tema, vilket introduceras då 
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berättaren bevittnar ett slagsmål genom fönstret från ett värdshusrum. En vagntransport med 

fångar, på väg till rättegång eller fängelse, stannar på gården utanför och berättaren lägger 

märke till ovanligt stor, grovlemmad man med ”inflammerade, oroliga och ilskna ögon” och 

”vilda och kraftfulla drag”.135 

Det var ett obestämdt obehag, ett ofrivilligt medlidande jag kände vid hans åsyn; ty en stor 

moralisk eller fysisk kraft som är kufvad, väcker ofta i första ögonblicket, innan man hunnit 

reflektera öfver nyttan eller nödvändigheten deraf, en instinktlik känsla af ovilja och 

medlidande.136  

Berättaren lockas av det vilda, okontrollerade och upprörda som mannen utstrålar och det finns 

en viss melankoli i konstaterandet om tvångets nödvändighet. Han upplever samtidigt dess 

dragningskraft som obehaglig, då det utgör samtidigt hot och frestelse för det borgerliga 

samhällets respektabla, återhållsamma ideal. Jan Kyler, som den ”herkuliska” mannen heter, 

styrs till fullo av sina passioner och attackerar våldsamt sin fångvaktare då denne oförsiktigt 

knuffar till Jans dotter Gerda, som också sitter i fångvagnen.137 Detta utlöser slagsmålet 

berättaren bevittnar, och kampen mellan männen, som liknas med flåsande djur, beskrivs som 

”lika hemsk och upprörande som vämjelig.”138 Hade inte Harold, som analysen snart ska 

återkomma till, ingripit i situationen, hade Jan också troligtvis blivit sin fångvaktares död. Med 

hänsyn till berättarens ofrivilliga sympati för Jans djuriska vildhet, framstår den upprördhet han 

uttrycker som en antydan om att samma kamp mellan tvingande, förtryckande lag och vild, 

instinktiv passion pågår inom berättaren själv. Mannens dubbla natur, och kampen mot 

passionernas herravälde, skildras i ”Harolds skugga”, genom mysteriet med tvillingbröderna 

Harold och Henning. Berättaren överför också genast sin antydda inre konflikt till Harold, som 

han i samma scen ser för första gången genom värdshusfönstret, tillsammans med dennes 

reskamrat. Stycket som återges i blockcitatet ovan börjar som sagt med att berättaren beskriver 

obehaget han känner vid åsynen av den fängslade Jan som ”ett ofrivilligt medlidande jag kände 

vid hans åsyn”, och alltså tillskriver sig själv denna upplevelse; därefter beskrivs dock 

upplevelsen som en allmänt förekommande känsla man ofta får, ”innan man hunnit reflektera 

öfver nyttan eller nödvändigheten deraf”; slutligen överskrivs dessa känslor på Harold med 

kommentaren: ”Åtminstone tyckte jag mig finna i den äldre af de båda herrarnes ansigte 

någonting, som liknade dessa känslor”.139 Den äldre av de båda herrarna är alltså Harold, vars 

mystiska dubbelhet utgör intrigens fokus. 
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Harold är den maskulina karaktär i materialet som kommer närmast det hegemoniska 

idealet. Han demonstrerar också maskulinitetsidealets hegemoniska funktion, då han inte enbart 

uppfyller tidens krav på maskulint beteende, utan genom att göra detta, också utövar makt över 

andra genus. Han visar alltså hur maskulinitetsidealet fungerar genom att legitimera patriarkal, 

heterosexistisk dominans över andra genus, som underordnas det hegemoniska. Harold är en 

medelålders man som uppenbart tillhör den övre medelklassen, och beskrivs av en reskamrat 

som rik, lärd och ”en entusiast för dygd och rättvisa”.140 Som Gerdas älskade fosterfar, och 

senare som hennes make, uppfyller han medelklassens ideal som familjens förmyndare, och 

han besitter ett särskilt kontrollerat lugn som även låter honom kontrollera andra. När Harold 

ingriper för att hindra Jans attack på sin fångvaktare, skildras detta som att han ”brutit de 

förbluffade böndernas förtrollning och gifvit dem signal till anfall”; samtidigt ”tycktes den 

lugna och milda blick, som från [Harolds] mörka ögon strålade rakt in i den uppretade mannens, 

förlama och förbrylla [Jan] mer, än hela denna hop af ifriga angripare”.141 Bönderna såväl som 

den fysiskt starkare Jan tycks tvingas till lydnad av den lugna blicken. Harolds makt sträcker 

sig dock bortom de lägre samhällsklasserna och även hans reskamrat, en löjtnant som beskriver 

sig vara ansedd ”för en högst aktningsvärd karl”, lyder motvilligt Harolds befäl.142 Berättaren 

själv finner sig flera gånger bunden av Harolds melodiska röst och samtal; han berättar bland 

annat vid olika tillfällen hur rösten ”frapperade mig och lät mig helt och hållet glömma orden”, 

hur ”min själ och mitt intresse följde hvarje hans ord”, och att ”Harolds samtal var nu som då 

så fängslande, att det hänförde mig mot min vilja”.143 Sättet på vilket berättaren underkastar sig 

Harold är ofrivilligt, i betydelsen att det inte är självvalt, men samtidigt inte något berättaren 

gör motstånd mot. Då berättarjaget följer Harold till dennes stuga beskriver han det, om än 

skämtsamt, som att han ställer sig ”under herr Harolds speciella beskydd”, och överlåter därmed 

den maskulina positionen som beskyddare till den äldre mannen.144 Denna position av ”faderlig 

öfverlägsenhet” befästs snart då berättaren, på väg att lämna stugan för kvällen, inser att hans 

skadade ben hindrar honom från att gå därifrån, och han förtvivlat bönfaller Harold att hjälpa 

honom en bit på vägen för att inte väcka sin värds ilska genom att stanna kvar objuden. Harold 

leder honom istället in i huset där han, maktlös att göra något annat, spenderar natten på Harolds 

begäran.145 Genom att acceptera Harolds dominans, erkänner berättaren också det hegemoniska 
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maskulinitetsideal som strukturerar deras hierarkiska maktrelation till Harolds fördel, så som 

legitimt. 

Att Harolds sociala makt är ett uttryck för medelklassens patriarkala makt över andra 

samhällsklasser framgår genom hans relation med Jan. Då berättaren i hemlighet bevittnar dessa 

två mäns möte ute i skogen, två år efter slagsmålet utanför värdshuset, framgår det att Harold 

tagit hand om Jans dotter Gerda medan han suttit i fängelse, men att Jan, som nu rymt, vill ha 

henne tillbaka. Harold bemöter Jans ”brinnande, hatfulla blickar” och hot om våld med sitt 

vanliga, medlidsamma lugn och förklarar att villkoret för att han skulle lämna tillbaka Gerda, 

som han antyder inte heller är Jans dotter, var att hon själv skulle vilja det. Han tillägger: ”Tror 

ni att jag så illa skulle hafva användt dessa tvenne år till hennes uppfostran, att hon sjelfvilligt 

skulle kasta sig tillbaka i den afgrund, hvarifrån jag ryckt henne? […] Jag kunde lika gerna 

döda henne.”146 Harolds borgerliga självkontroll och karaktär legitimerar här 

medelklassmannens förmyndarskap över den fördärvade arbetarklassen som styrs av sina 

passioner. Att återbörda Gerda till Jan, istället för att uppfostra henne enligt medelklassens 

ideal, vore att lämna henne åt döden, vilket Gerda också bekräftar då hon, som tidigare nämnts, 

säger till berättaren att Harold har lärt henne att leva.147 Berättaren försvarar medelklassens och 

Harolds anspråk på Gerda, då han vid berättelsens slut räddar henne från en man som Jan skickat 

för att föra bort henne från Harolds stuga. 

Kopplingen mellan liv, uppfostran, förmyndarskap och medelklass kan kontextualiseras 

med Foucaults argument om 1800-talets förskjutning från adligt blodssymbolik till borgerlig 

sexualitetsanalys: medan ”rätten att åsamka död eller låta leva” tillhörde den gamla 

kungamakten, fursten eller envåldshärskaren, syftade medelklassamhällets könsteknologier, 

regleringar och discipliner till att ”ombesörja liv eller återförvisa döden”; att förvalta livet 

snarare än utdela döden.148 Det är ingen slump att Konrad, från ”En gubbes minnen”, ägnat sin 

ungdom åt just botanik; hans ”specificerade, klassificerade och torkade och pressade” som ett 

sätt att producera kunskap om och kontroll över det levande, är också en del av hans fostran in 

i den maskulina medelklassens gemenskap.149 Konflikten kring Gerda handlar också just om 

vem som äger makten att förvalta liv. Avsnittet kan mer specifikt kopplas till en tendens hos 

medelklassens män under 1800-talets senare halva, att engagera sig i vad Tjeder kallar 

”paternalistic and idealistic projects to ‘enlighten’ the working classes, partially as a way to 

                                                           
146 Ljungstedt, En jägares historier, s. 699-700. 
147 Ljungstedt, En jägares historier, s. 713. 
148 Foucault, s. 140-141. 
149 Ljungstedt, En jägares historier, s. 304. 



34 
 

counteract the dangerous spread of socialism”.150 Tendensen att utbilda och uppfostra 

människor till underkastelse, så som Harold gör, kan ses som utmärkande för den normerande 

förvaltning av livet Foucault presenterar som typisk. Då Harold gifter sig med Gerda i 

berättelsens slut, och permanent inordnar henne i den borgerliga samhällsordningen genom 

äktenskapet, uppnår han samtidigt enligt 1800-talets ideal höjden av maskulinitet – den äkta 

mannen.  

Harold, som alltså framstår som idealet av hegemonisk maskulinitet, är samtidigt dömd 

att kämpa mot den alternativa maskulinitet hans tvillingbror Henning representerar. Under 

större delen av berättelsen tror berättarjaget, och därför läsaren, att Henning, den övermänskligt 

starka och våldsamma brodern som endast syns om natten, i själva verket är Harold som går i 

sömnen. När hemligheten uppdagas, förstås de två männen av berättelsens karaktärer vara 

sammankopplade på ett sätt som gör dem till två kroppar som delar samma själ, vilket förklaras 

av deras gamla amma, Lena: 

[Då] Harold blef qvick och liflig, blef den stackars Henning en idiot, som endast tycktes ega en 

enda känsla, en enda instinkt, den af en blind och passionerad tillgifvenhet för brodren, hvilken 

denne å sin sida icke kunde återgälda med annat, än en sällsam fasa för sin egen förnuftslösa 

spegelbild […]; man skulle kunna säga att den stackars Hennings hela lif blott var en svag reflex 

af Harolds, ett slags spöklik uppenbarelse af dennes orediga och vilda drömmar, ty han uträttade 

ofta under natten, då Harold sof, hvad denne tänkt och velat göra under dagen, och förekom derför 

denne som en gengångare af honom sjelf151 

Det finns här starka likheter med Robert Louis Stevensons klassiska kortroman Strange Case 

of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886): båda berättelser skildrar kampen mellan två sidor av en mans 

dubbla natur, varav den ena är rationell och kontrollerad och den andra våldsam och vild. 

Henning är förkroppsligandet av Harolds passioner, vilka ageras ut när Harold sover och därför 

är oförmögen att förhindra det. Harolds fasa för sin egen spegelbild är alltså en rädsla för att bli 

maktlös inför sina passioner och impulser och på samma gång maktlös inför andra män. 

Skildringen av Henning liknar på många sätt skildringen av Jan. Jans kroppsliga, våldsamma 

raseri beskrivs exempelvis genom hela berättelsen som djurisk och han jämförs flera gånger 

med en tiger och ett vilddjur;152 samtidigt liknas Henning vid en hund, en björn och ett vilt 

djur.153 Då berättelsen slutar med att Jan och Henning dödar varandra, sammanförs Harolds och 

medelklassens triumf över Jans passionerade kriminalitet, med Harolds seger över sina egna 
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våldsamma demoner, representerade av Henning. Att behärska sina passioner är att behärska 

andra män.  

Mysteriet med Harold och Henning återspeglar alltså den konflikt, mellan ideal maskulin 

självkontroll och passionernas hotfulla lockelser, som berättaren förnimmer inom sig själv då 

han bevittnar Jans och fångvaktarens slagsmål. Berättelsen, som drivs av berättarjagets allt mer 

intensiva begär att få veta Harolds hemlighet, skulle därför kunna läsas som berättarjagets 

bearbetning av den inre konflikten mellan det hegemoniska maskulinitetsidealet och 

passionerna. Det är också uppenbart att Harolds hemlighet är betydelsefull för berättaren, redan 

innan de lär känna varandra. Efter att ha sett Harold vid värdshuset väcks hos berättaren en för 

honom oförklarlig, sällsam nyfikenhet, och han menar att han ”velat gifva bra mycket för att 

veta något mera om honom”, än hans namn, vilket han får veta av värdshusflickan.154 

Nyfikenheten växer snabbt och häftigt, och då han endast timmar senare gömt sig i en buske 

för att ta skydd från regnet, grips han av glädje då han får se Harold igen: 

Jag hade med en slags sällsam instinkt fattat aningen om en hemlighet, ett äfventyr, förenadt med 

denne främling, och min fantasi följde omedvetet den magnetiska och fängslande kraften af denna 

aning, liksom jagthunden ofrivilligt och blindt följer vildbrådets spår, som hans väderkorn 

upptäckt.155 

Berättarjaget dras till Harolds hemlighet av en aning som beskrivs som känslomässig och 

instinktiv snarare än rationell. Den fängslande kraften som ”ofrivillig” är också en 

återkommande beskrivning av berättarens dragning till Harold, som för den riktiga Harold 

framställs som positiv, hänförande, medan den i relation till Henning, som berättaren dock tror 

är Harold, framställs som förlamande skräck.156 Skildringen av det egna beteendet som djurlikt, 

”som en jagthund”, kopplar också samman berättaren med Jan och Henning, som i berättelsen 

representerar de destruktiva passionerna. Efter att i hemlighet ha iakttagit Harold och Henning 

ytterligare två gånger, och fått en aning om Harolds skilda personligheter, menar han att han 

måste ”hafva denna hemlighet upptäckt, jag skulle icke vika härifrån förr, skulle jag än i åratal 

belägra det hemlighetsfulla huset”, där männen och Gerda bor.157 Ordvalet är intressant, då 

Tjeders avhandling nämner ordet ”belägring” som ett exempel på hur manlig sexualitet ofta har 

beskrivits i militära termer.158 Det finns alltså en potentiellt sexuell laddning i berättarens 

besatta och ofrivilliga förföljelse av Harold och hans skugga. Holmqvist har analyserat denna 
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relation närmare, och visat hur berättarens och Harolds respektive heterosexuella relationer till 

Gerda legitimerar deras starka homosociala relation till varandra.159  

Holmqvists kandidatuppsats nämner också, i samband med en annan av Ljungstedts 

berättelser, att Eve Kosofsky Sedgwick diskuterat gotikens förföljelse- och dubbelgångarmotiv 

som genomsyrade av manlig homofobi. En mans samtidiga skräck och begär inför en annan 

man blir nämligen ofta oskiljbara i den paranoia som skildras i samband med denna typ av 

motiv.160 Holmqvist underlåter dock att framhålla att även relationen mellan berättarjaget, 

Harold och Henning präglas starkt av dessa motiv. Medan de dras till varandra till den grad att 

de lika ofta aktivt som oförklarat dyker upp i varandras närhet, blandas och förvirras de varma 

känslor berättaren bekänner för Harold, med skräcken inför hans passionerade, nattliga alter 

ego. Den inre konflikten som Harold och Henning skildrar, gäller alltså inte endast den 

hegemoniska maskulinitetens kamp mot passionerna, utan även den hegemoniska 

maskulinitetens bortträngande av det homosexuella begäret. Med detta i åtanke, kan Harolds 

och berättarjagets rädsla att domineras av sina passioner och bli maktlös inför andra män, tolkas 

som en rädsla att passiviseras och därmed sexualiseras i den homosociala relationen. Det 

maskulinitetsideal de två männen gynnas av, själva konstruktionen av normativa manliga 

genus, baseras som Butler konstaterat på den heterosexuella praktikens princip om särskilda, 

binära, koherenta genus och begär. Detta gör homosexualitet till ett uppenbart hot mot den 

hegemoniska maskulinitetens ordning, och homofobi till en central del av hegemonisk, 

självlegitimerande maskulinitet. Då Harold vid berättelsens slut gifter sig med Gerda, är det 

inte endast medelklassens anspråk på hegemonisk maskulinitet som bekräftas, utan även 

medelklassens anspråk på äktenskapets legitima heterosexualitet. Den heterosexuella ordningen 

återställs då Harolds hemlighet, brännpunkten för berättarjagets begär, avslöjas och samtidigt 

skiljs permanent från Harold, i och med Hennings död. Det är också först nu berättaren kan 

förstå Harolds maskulinitet som en begriplig, enhetlig genusidentitet. 

 

4.7 Berättad maskulinitet 

Undersökningen har visat att berättarjaget agerar eller begår maskulinitet i relation till 

berättelsernas övriga personer, genom att särskilja sig från å ena sidan kvinnor, utifrån den 

tvingande heterosexuella matrisens logik, och å andra sidan andra män, inom en homosocial 

makthierarki. Analysen har också sökt visa att dessa två funktioner inte är separata, utan 

fungerar i samspel med varandra. Detta sker inom en historiskt föränderlig diskurs om essentiell 
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könsidentitet som producerar de specifika kulturella fiktioner, de normativa ideal, som 

genusagerandet imiterar. Vad som återstår för analysen är att granska hur berättarjaget riktar 

denna illusion om individuell manlig essens specifikt mot berättandets mottagare, läsaren. Det 

finns nämligen en viss diskrepans mellan den maskulinitet som riktas mot det ”ni” som 

berättaren talar till, och det hegemoniska maskulinitetsideal som analyserats ovan.161 

Som de övriga personerna i de olika berättelserna, förklaras och tolkas berättarjaget som 

deltagare i intrigen utifrån den hegemoniska maskulinitetens medelklassideal. Särskilt tydligt 

framgår detta då berättaren, vid tidpunkten för intrigerna, förklaras vara en ung man och därför 

särskilt påverkbar av passionernas korruption av karaktären. När berättarjaget i ”Var det hon?” 

av misstag blir inlåst i Josefs kontor och i sin ilska läser ett av hans brev, blir han övertygad om 

att kvinnan som nämns däri är den försvunna Hilda: ”Ja, jag blef fullt öfvertygad derom ju mera 

jag tänkte derpå, ehuru jag icke hade några skäl till denna förmodan, men hvad behöfver man 

skäl och förnuft för sina idéer vid tjugo år?”.162 I ”Harolds skugga”, efter att ha svimmat vid 

mötet med Harolds bror Henning och sedan vaknat upp mitt ute i skogen med ett skadat ben, 

blir berättaren sängliggande ett par dagar, varpå han förklarar att ”[t]venne dagar äro vid några 

och tjugo års ålder en lång tid, man kan derunder hinna öfvergå från väntan till oro, från oro till 

otålighet och slutligen blifva rent af förtviflad”.163 Berättarjaget återberättar dessa episoder ur 

sitt liv för läsaren med en självkritisk distans gentemot ungdomens inflytande på sitt eget 

beteende och dömer det som oförnuftigt, obetänksamt, barnsligt och föga djupsinnigt; samtidigt 

är det hans ungdomliga beteende och lust, eller passion, för äventyr som driver båda intriger 

framåt, vilka också slutar mer eller mindre lyckligt för berättaren. Berättaren fördömer sitt 

ungdomliga beteende efter den rådande diskursen, men tycks även samtidigt förlåta det, i 

enlighet med den hegemoniska maskulinitetens funktion som svåråtkomligt ideal. 

Berättandet i det analyserade materialet är samtidigt aktivt och självmedvetet på det sätt 

att berättarjaget både tar del av intrigerna inifrån diegesen, berättelsevärlden, men dessutom 

återberättar dem från ett tidsmässigt avstånd, så som minnen. Här uppstår en klyvning av 

berättarjaget som å ena sidan person i intrigen och å andra sidan som berättare, vilket gör det 

möjligt för berättaren att reflektera över sin egen subjektivitet. Ett exempel är då berättaren 

bevittnar och skildrar hur Josef slänger Hildas hatt i Brunnsviken, för att få det att se ut som om 

hon drunknat. Berättarjaget berättar sedan att han själv gick därifrån ”försänkt i högst 

djupsinniga betraktelser, det försäkrar jag, öfver den oändliga börda af lidanden och tårar, som 
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menniskornas fördomar lagt till dem, naturen redan tilldelat oss”.164 Här finns tydligt både den 

person som lämnar Hagaparken försänkt i djupsinniga betraktelser, och det subjekt som 

försäkrar detta faktum för berättelsens mottagare. Dessa reflektioner över den egna berättelsen, 

som utgör avbrott i berättandet av intrigen, menar jag uppvisar en manlig identitetsuppfattning 

som grundas i romantiska ideal, snarare än de borgerliga som tidigare i analysen presenterats 

som hegemoniska. Tjeder skriver i sin avhandling, från år 2003, att forskningen saknar en 

analys av maskulinitetsideal inom den svenska romantikens rörelse, och han gör därför endast 

en svepande genomgång av dess innebörd. Det konstateras dock att romantikerna under det 

tidiga 1800-talet hyllade den kreativa poeten som tidens hjälte. Det romantiska geniet stod 

utanför och ovanför andra män och samhället i stort, och var den som kunde avslöja människans 

gudomliga natur. Idealet baserades dessutom på ett förkastande av medelklassens hyllning av 

den rationella samhällsnyttan. Ett exempel på denna typ av man var enligt Tjeder den unge P. 

D. A. Atterbom, som av sina samtida skildrades som “an emotional dreamer, easily moved to 

tears and absent-mindedly focussing on the intrinsic value of beauty, ever forgetting his public 

duties”.165 Beskrivningen kunde, möjligen förutom tårarna, lika gärna gälla Ljungstedts 

berättare.  

Berättarjaget står också utanför samhället. Genom hela materialet nämner berättaren 

varken sitt namn, familj, hem eller sysselsättning. När Harold frågar berättaren om hans 

familjeförhållanden, framtidsplaner och nuvarande ställning, förklarar berättaren att han ”– som 

dessutom ingenting hade att dölja – berättade honom hela min enkla historia med fullkomlig 

öppenhjertighet”.166 Läsaren får dock inget veta. Berättarjaget framställer också sig själv som 

konstnärlig, bland annat genom att upprepat likna scenerna han betraktar och skildrar med 

målningar och tavlor.167 I berättandet återkommer dessutom både explicita referenser och 

allusioner till annan skönlitteratur (författad av män); från svenska August Blanches 

Hittebarnet (1847) och Atterboms Lycksalighetens ö (1824), till brittiska Edward Bulwer-

Lyttons Zanoni (1842) och amerikanska Washington Irwings Sagor från Alhambra (1832).168 

Berättaren hänförs tydligt av den romantiska skönhet som ofta omger honom, och han hyllar 

Stockholm i vårsol – ”Ja lefve! sjufallt lefve! du tjusande etheriska väsen” – lika högt som 
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skogens dunkel – ”Herrliga, tjusande nordiska natur!”.169 Fantasin, inbillningskraften och 

stämningens intryck är återkommande teman i berättarjagets reflektioner över sina återberättade 

upplevelser, och berättandet självt styrs av berättarjagets känslointryck. Intrigen i ”Nattlogi för 

ungkarlar” presenteras exempelvis som följande: 

Jag ämnade berätta er ett löjligt äfventyr; jag var vid ett så gladt lynne, jag hade öppnat fönstret 

och vårluften ingaf mig så många glada och lyckliga tankar; […] då helt oförberedt jag kom att 

nämna det der gathörnet vid Storkyrkobrinken. Strax var kusin Tobias och det muntra lynnet på 

flykten. Jag har nu icke längre någon lust att skratta; tvärtom, om jag skall säga något, så måste 

det just bli om den der frukt- och bakelsemångelskan, som sitter der med rännstenen porlande vid 

sina fötter.170 

På liknande sätt inleds ”Var det hon?” med ett längre resonemang om en gammal kapten vars 

fantastiska men osanna berättelser var så fantasirika att de lurade kaptenen själv. Som kaptenen 

hävdar berättarjaget, om den historia han själv är på väg att berätta, att han ”på [s]in ära icke 

vet, hur mycket deraf som är sanning och hur mycket dikt, […] eller också kan det senare ju 

vara en uppenbarelse, en aning om rätta förhållandet”.171 Romantiska nyckelord som fantasi, 

känsla och stämning är alltså centrala för berättaren och berättandet av det analyserade 

materialet.  

De romantiska ideal berättaren hänger sig åt innefattar också en kritik av medelklassens 

respektabilitet. Då berättaren i ”Nattlogi för ungkarlar” beskriver utsikten från ett av det 

kungliga slottets fönster, uttrycker han sympati för ”denna aristokratiska anda, som massan så 

ensidigt klandrar”, genom vilken adeln hängett sig åt ytans skönhet och estetik, snarare än 

karaktärsbyggande måttfullhet. Vid slottets fönster förstår man ”att det öga, som härifrån skådar 

soldaterna, hvilka marschera dernere, finner att en liggande plym skall ta sig bättre ut, än en 

stående, ett bredt axelgehäng i stället för ett smalt”.172 De romantiska sympatier berättaren 

uttrycker går alltså inte ihop med det hegemoniska maskulinitetsidealets kritik av adelns 

ytlighet. Detsamma gäller berättarens anonymitet och brist på samhällsförankring. Genom att 

stå utanför samhället kan berättaren betrakta, tolka och skildra det, som ett verkligt romantiskt 

geni; samtidigt innebär detta att han försakar sin borgerliga plikt som patriark och 

familjeöverhuvud i ett medelklasshem. Ändå har ovanstående analysavsnitt visat att 

karaktärerna och historierna berättaren möter och skildrar är strukturerade efter en logik som 

bekräftar det hegemoniska medelklassidealet som legitimt. Berättarens romantiska ideal måste 
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därför främst förstås som existerande på en yttre, narrativ nivå. Som markerat ovan, uttrycker 

berättaren en romantisk intention, genom att förklara berättelserna som resultatet av en 

subjektiv stämning eller känsla i berättandets stund. Samtidigt tycks denna intention misslyckas 

eller motarbetas i mötet med den borgerliga ”verklighet” berättelsens intriger och strukturer 

förhåller sig till.  

Den romantiska intentionen lyckas inte behärska det borgerliga maskulinitetsidealets 

hegemoni. Berättarens romantiska narrativa ansatser görs därför också ofta ironiskt komiska 

genom att avbrytas eller motsägas på ett sätt som avslöjar dem som konstlande, fåfänga och 

oäkta, i enlighet med medelklassens kritik av det falska och förskönade. ”Nattlogi för 

ungkarlar” inleds med en två sidor lång hyllande monolog över våren, ungdomen och den 

berusande glädjen, vars pastorala stil får ett plötsligt avbrott: 

Lycklige de emellertid, som åtminstone någon gång sett färgspelet i denna bubbla, det finnes de, 

som icke ens ana dess tillvaro, ty en djurisk tillfredsställelse, ett ögonblickligt välbefinnande, är 

lika skildt derifrån, som fjäriln gungande i blommans kalk är skild ifrån – en gris i ett dike.173 

Det abrupta stilbrottet synliggör det romantiska som illusion och det sentimentala som 

löjeväckande. Detta grepp återanvänds i flera berättelser. I ”Harolds skugga” följs på samma 

sätt berättarjagets idealiserande av den nordiska naturen och ”den fulla, glada lifskraften” den 

inspirerar, av ett prosaiskt ”Det var fan hvad jag är törstig!”.174 Då berättaren, i ”Var det hon?”, 

promenerar genom en judisk begravningsplats, reflekterar berättaren i ett längre stycke över 

den djupa sorg och smärta en människa förvållas av gravstenarnas inskriptioner, efter att själv 

ha begravt en älskad: ”hvarje ord deraf ljuder i ens öra som ett skrik, en protest emot döden, en 

bön till himlen, en bild af vanmakten i den drunknandes hand, som griper efter halmstrået, eller 

kanske att just smärtans höjd bevisar hoppets säkerhet”. Strax därpå avbryts reflektionen då 

berättaren förklarar att ”så var icke då förhållandet”, och han själv finner istället nöje i att 

försöka läsa inskriptionernas hebreiska.175 

Brotten, inkonsekvensen, i berättarens imitation av den kulturella fiktion som är det 

romantiska geniet, avslöjar berättarjagets maskulina identitet som performativ. Samtidigt bör 

inte detta förorsaka en okritisk tolkning av berättaren som en subversiv berättarteknisk funktion, 

som utmanar genusidentitetens stabilitet. Det är endast det romantiska jaget som ifrågasätts här; 

detta sker till förmån för medelklassens maskulinitetsideal, och den bakomliggande illusionen 

om essentiell identitet står fortfarande, om inte fullständigt, i hög grad obestridd – med andra 
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ord hegemonisk. Hegemonisk maskulinitet fungerar som Connell och Messerschmidt resonerat 

delvis genom att framställa alternativa genusideal som illegitima.176 Berättarjaget framstår här 

som en slags inverterad Madame Bovary. Medan Emma i Flauberts roman (1856) lever instängd 

i det borgerliga hemmet, som slutligen raseras av hennes romantiska drömmar, lever 

Ljungstedts berättarjag ett rotlöst romantiskt liv, helt och hållet utanför hemmet, vars kreativa 

uttryck motarbetas och bemästras av den borgerliga maskulinitetens hegemoni. 

 

5 Avslutande diskussion 

I ovanstående undersökning har jag avsett visa hur berättarjagets maskulinitet fungerar i Aurora 

Ljungstedts fiktion, med hjälp av Judith Butlers performativitetsteori och Raewyn Connells 

begrepp ”hegemonisk maskulinitet”. Michel Foucaults och David Tjeders undersökningar av 

1800-talets sexualitets- respektive genusdiskurser har visats utgöra viktiga historiska kontexter. 

Den begränsade forskning som finns gällande det analyserade materialet, varav Sam 

Holmqvists forskning intar en avgjord huvudroll, har dessutom kunnat stötta och vidga min 

egen analys vid de punkter de närmat sig varandra. 

Analysen har visat att berättarjagets maskulinitet konstitueras som begriplig och legitim 

genom heterosexuella, särskiljande begärspraktiker som upprättar genusdikotomin man-och-

kvinna. Dessa praktiker utgörs i materialet främst av berättarens sexualiserade betraktande av 

kvinnors kroppar, vilket reducerar dem till begärsobjekt för ett postulerat maskulint subjekt. 

Berättarjagets betraktande avkräver dessutom personerna en obligatorisk genuskontinuitet 

mellan kön, begär och sexuell praktik, vilken gör deras genus begripliga och skapar illusionen 

av en inre könsessens. Genom att reducera de kvinnliga personerna till deras passiva funktion i 

normativa heterosexuella relationer, och fördöma kvinnlig autonomi bortom denna, legitimerar 

berättaren den maskulina positionen som överlägsen. Maktförskjutningar i den heterosexuella 

relationen upplevs av berättaren som störande och upprörande, eftersom hans egen maskulina 

identitetsuppfattning bygger på det heterosexuella särskiljandet av könen. Denna patriarkala, 

heterosexistiska dominans rättfärdigas i materialet av ett historiskt specifikt, hegemoniskt 

maskulinitetsideal som genomsyrar berättarens skildringar av andra personer. Ideal 

maskulinitet, makt över andra, kan i berättelserna endast uppnås genom sann kontroll över de 

egna destruktiva passionerna. Denna maskulinitet reserveras i materialet för den svenska 

medelklassens män. Berättaren skildrar intrigernas utländska, fattiga eller adliga karaktärer som 

osedliga, karaktärslösa offer för sina egna passioner, vars olyckor är resultatet av deras egen 
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svaghet, vilket legitimerar den manliga medelklassens maktmonopol som giltig och 

självförtjänad. Det utmålade hotet mot medelklassens maskulinitetsprojekt, de okontrollerade 

passionerna, uttrycker rädslan för en okontrollerad Andra – de dominerade samhällsklasserna, 

andra nationer och etniciteter, och religiösa minoriteter – men även för det egna potentiellt 

homosexuella begäret som hotar den heterosexuella ordningen. Den hegemoniska 

maskuliniteten genomsyrar berättelserna på en strukturell nivå och organiserar intrigen för att 

bekräfta sin individualistiska logik; en persons misslyckande att rätta sig efter idealet leder till 

olycka eller moraliskt förfall, medan den som underordnar sig maskulinitetsidealets principer 

vinner framgång och inflytande. Det borgerliga maskulinitetsidealet visar sig vara verkligt 

hegemoniskt då berättarjagets egen narrativa intention att frångå och kritisera detta ideal, utifrån 

romantiska principer, misslyckas. Istället avslöjas berättarjagets romantiska självframställning 

som ytlig och oäkta, i enlighet med det hegemoniska idealets kritik av förskönande fåfänga. 

En av undersökningens mest centrala slutsatser är att Butlers performativitetsteori och 

Connells ”hegemoniska maskulinitet”, som här tillämpade, visar att förståelsen för maskulinitet 

som en homosocial konstruktion kan ses som förenklande. Medan berättarjaget prioriterar 

homosociala relationer, konstrueras berättarens maskulinitet i en binär relation med en motsatt 

femininitet, inom en heteronormativ diskurs. Den hegemoniska maskuliniteten strukturerar 

heller inte enbart maktrelationer mellan män, utan innefattar heterosociala, patriarkala ideal 

som positionerar kvinnor i förhållande till män, bland annat inom äktenskapet och den 

borgerliga familjen. Berättarjagets sociala möten och relationer med andra personer än män har 

därför också visats påverka hans maskulinitet, då ”maskulinitet” här förstås med Butlers modell 

som upprepad imitation av särskilda kulturella fiktioner om essentiellt kön. Denna slutsats 

medför att fokusering på män och mäns homosociala relationer inom maskulinitetsforskning i 

hög grad är begränsande. Performativitetsteorin och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på 

genus går väl ihop med analyser av litterära gestaltningar av kön. I mötet med den skönlitterära 

skildringen blir det tydligt att det inte är berättarens kropp eller genetik som gör honom till mer 

eller mindre man i läsarens ögon. Maskuliniteten berättas och berättar, inom en historiskt och 

kulturellt förankrad diskurs. Analysen har dessutom visat att Ljungstedts fiktion är långt ifrån 

så politiskt och ideologiskt ointressant, som Lars Wendelius studie antyder. 

Ljungstedts relativa anonymitet inom akademiska sammanhang innebär en hög grad av 

frihet i det litteraturvetenskapliga studiet, men även en viss frustration inför materialets till 

synes oändliga, outforskade möjligheter till litterär analys. I min undersökning har jag vidrört 

ett flertal aspekter av Ljungstedts berättarperspektiv som hade kunnat utgöra material för helt 

egna studier. Intersektionen av rasifieringsprocesser, nationalism och genus, som jag behandlat 
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i berättarjagets skildring av doktor Testa och Josef Naphtali, är en av de aspekter som hade 

kunnat studeras vidare och mer nyanserat med hjälp av ett bättre anpassat teoretiskt ramverk. 

Lika väl tjänstekvinnans roll i narrativet och den klasspecifika misogyni berättarjaget riktar mot 

dessa personer förtjänar ytterligare analys. Då kvinnorna i materialet skildras närmast 

uteslutande i relation till män, har jag inte kunnat undersöka hur eller om hegemonisk 

maskulinitet strukturerar de kvinnliga karaktärernas relationer till varandra, vilket däremot vore 

möjligt att undersöka i andra delar av Ljungstedts författarskap. Den avslutande 

undersökningen av berättarens romantiska ideal, som står i öppen konflikt med 1800-talets 

normativa medelklassideal, inbjuder vidare till en djupare analys av romantikens skönlitterära 

fortlevnad under århundradet, även efter storhetstiden i början av seklet. Här hade analysen 

dessutom troligtvis kunnat fördjupas inom en uttalat narratologisk teoretisk kontext, som saknas 

i min undersökning. 

Det finns uppenbarligen mer att säga om maskulinitetskonstruktioner i Aurora 

Ljungstedts författarskap, än vad en undersökning av det här formatet förmår. Samtidigt har 

studien uppnått sitt syfte att undersöka hur maskulinitet fungerar i populärlitterär prosa från 

1800-talets mitt, samt att bidra till den litteraturvetenskapliga maskulinitetsforskningens 

expansion bortom mäns författarskap. Forskningens tidigare nämnda centrering kring manliga 

författare tycks antyda en underförstådd förbindelse mellan författare och verk, där skönlitterära 

skildringar av maskulinitet implicit förstås som uttryck för en författares maskulina identitet 

eller erfarenhet. Kanske, eftersom vi i hög grad fortfarande lever med föreställningen om kön 

som den inre essens som strålar ut genom våra handlingar, är det lättare att förstå litterära genus 

som konstruerade och performativa, då de inte överensstämmer med vår tolkning av författarens 

genus. Genom att analysera maskulinitet i litteratur som inte är författad av män tvingas vi 

ifrågasätta relationen mellan författare och verk, och föreställningen om kön som essentiellt 

binära och enhetliga. 
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