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Abstract 

The aim of this essay is to examine how men is portrayed in three short stories, 

”En omvändelsehistoria”, ”Far och son” and ”Jeppa”, from the debut Från Skåne 

by Victoria Benedictsson. I also investigate the ideas of masculinity during the 

1880s. Unmanliness, paternity and manly tears are other concepts that I have 

been examining with close–reading as the method. The essay begins with a short 

recap of the earlier research about Benedictsson. Her debut as well as the 

perspective of masculinity on the work of female authors has been almost ignored 

by the academic sphere and my aim was to do something about it. Firstly, I 

discuss unmanliness in the peasant culture, secondly, paternity and absence and 

thirdly, unmanliness and manly tears. My result shows that the different ideas of 

masculinity affect the characters in many ways. For example, the elderly in the 

stories mostly falls down in unmanliness. I have come to the conclusion that the 

fear of being unmanly urge the men, or the boys, to act manly and follow the 

ideals. 

 
Key words: Victoria Benedictsson, Från Skåne, Swedish Literature, 1880s, 
masculinity, unmanliness, manly tears, paternity, close–reading 
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1. Inledning 

Victoria Benedictsson med pseudonymen Ernst Ahlgren var en av 1880–talets 

mest intressanta författare vid sidan om bland annat norska Amalie Skram, August 

Strindberg och Henrik Ibsen. Hon förknippas ofta med sitt tragiska självmord på 

ett hotellrum i Köpenhamn eller citatet ”Att jag är kvinna har varit mitt livs 

förbannelse” från Ur mörkret – ett citat vi har all anledning att återkomma till 

senare. Hennes mest kända roman torde vara Fru Marianne (1887), men när den 

kom ut ansågs den bara vara en i raden av alla ytliga och tendensiösa 

”äktenskapsromaner”, skriver Birgitta Holm i Victoria Benedictsson från 2007. 

Georg Brandes, hennes bundsförvant och älskare, kallade den för en ”Dame–

Roman”, vilket i sin tur gjorde Benedictsson bedrövad.1 Att eftervärlden har funnit 

anklagelsen orättvis visas till exempel i titeln av Augustprisvinnaren Sigrid 

Combüchens senaste bok Spill – En damroman från 2010. Enligt min tolkning är 

namnvalet ett ställningstagande för Benedictsson från författarens sida. 

Debutsamlingen Från Skåne: studier (1884) fick stor publicitet när den utgavs, om 

man jämför med Fru Marianne, men har dessvärre fallit i glömska bland dagens 

läsare. I sin biografi Victoria Benedictsson (1950) skriver Fredrik Böök att Från 

Skåne mottogs översvallande hos de flesta recensenter i Sverige, men även i 

Danmark, för de skånska skildringarna, humorn och dess nydanande realism.2 Här 

har det alltså skett en förskjutning av läsarnas fokus, men även forskarnas, från 

hennes tidigare verk till hennes senare.  

 

I den tidigare litteraturforskningen med intresse för genus har det övergripande 

fokuset varit på kvinnor och kvinnobilder hos olika författare, vilket kan vara en av 

anledningarna till att ”äktenskapsromanerna” Pengar och Fru Marianne har 

hamnat i blickpunkten. Kvinnan, kärleken och romanen i kvinnliga 1800–

talsförfattares texter med Yvonne Leffler som redaktör från 2001 är ett av många 

exempel på sådan forskning. Manliga författares syn på kvinnor har också 

granskats i bland annat böckerna Ivar Lo–Johansson och kärleken – kvinnorna i 

hans liv och verk (2010) av Margareta Wersäll och den lite äldre Studier i C.J.L 

                                                
1 Birgitta Holm, Victoria Benedictsson (Stockholm: Natur och kultur, 2007), s. 165 f.  
2 Fredrik Böök, Victoria Benedictsson (Stockholm: Norstedts, 1950), s. 188. 
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Almqvists kvinnouppfattning (1962) skriven av Karin Westman–Berg. 

Maskulinitetsforskningen är inte så utbredd, menar Yvonne Hirdman, eftersom 

intresset för den helt enkelt väcktes senare.3 Manliga författare har dock 

avhandlats utifrån detta perspektiv av bland andra Jakob Staberg och Torbjörn 

Forslid i avhandlingarna Att skapa en ny man – C.J.L Almqvist och MannaSamfund 

1816–1824 (2002) respektive Varför män? Om manlighet i litteraturen (2006), 

men analyser med ett maskulinitetsperspektiv hos de kvinnliga författarna är lätt 

räknade.  

 

Jag kommer i det följande att redovisa mitt syfte och min metod för att sedan 

redogöra för material, avgränsningar, tidigare forskning samt teorier. Därefter 

presenterar jag en analys med en efterföljande diskussion och avslutning.  

 

1.1. Syfte och metod 

Mitt syfte med uppsatsen är att analysera delar av Victoria Benedictssons Från 

Skåne ur ett maskulinitetsperspektiv och se dels hur männen gestaltas och dels 

vilka föreställningar om manlighet som upprätthålls och/eller detroniseras. Jag 

kommer bland annat att utforska relationen till fadern, begreppen karaktär, 

manlighet respektive omanlighet i bondekulturen samt kopplingen mellan 

omanlighet och manlig gråt i de olika novellerna. Min metod är närläsning. Jag vill 

med denna uppsats bredda receptionen av författarskapet och visa upp fler sidor 

av Benedictsson. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber, 2001), s. 47. 
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2. Material  

Mitt primärmaterial är novellerna ”En omvändelsehistoria”, ”Far och son” och 

”Jeppa” av Victoria Benedictsson ur debutsamlingen Från Skåne. Boken beskrivs 

av Fredrik Böök som ”ojämn”, men med ”ypperliga bilder ur allmogens liv, 

omutligt ärliga, kärvt humoristiska”.4 Birgitta Holm väljer att framställa den som 

en ”uppvisning i realistiskt människostudium och modern problemdebatt”.5 Fredrik 

Böök och Axel Lundegård har gett ut sina egna versioner där inte alla ursprungliga 

noveller ingår, därför har jag valt att använda originalupplagan från 1884. 

Samlingen består av 16 olika berättelser vars titlar är: ”En realist”; ”En 

omvändelsehistoria”; ”Koketten”; ”En kris”; ”Far och son”; ”En musikafton”; 

”Kritik”; ”Eva”; ”En studie”; ”Folkvännen”; ”Förlust”; ”Mor Märtha”; ”Jeppa”; 

”Sorg”; ”Giftermål på besparing” samt ”Gamle-Ola”. Jag kommer varken att ha tid 

eller utrymme att analysera alla noveller i denna uppsats, utan har valt att enbart 

undersöka de som jag finner intressanta för mitt perspektiv. 

 

Lisbeth Larssons bok Hennes döda kropp – Victoria Benedictssons arkiv och 

författarskap (2008) hade en viktig roll i valet av material, vilket jag nu ska 

redovisa närmare. I denna bok beskrivs bland annat hur Benedictsson 

testamenterade sina verk till kamraten Axel Lundegård, som sedan redigerade och 

ändrade stora delar av materialet. Larsson redogör noggrant för hans redigering 

av den kända novellen Ur mörkret, som får en helt annan innebörd efter hans 

ändringar.6 Exempelvis är den ofta citerade meningen hos Benedictsson, som 

förekommer i min inledning, ett tillägg från Lundegårds sida.7 Den finns alltså 

överhuvudtaget inte i Benedictssons version. En annan skillnad är beskrivningen 

av mannen i novellen, som utstrålar ömhet med stort medlidande, medan 

Benedictssons mansfigur i skisserna inte vill lyssna utan enbart ifrågasätter 

kvinnans berättelser, vilket har påverkat läsningarna av verket, menar Larsson.8 

                                                
4 Fredrik Böök, ”Inledning”, I: Från Skåne/Pengar – skrifter i urval av Fredrik Böök av Victoria 
Benedictsson (Ernst Ahlgren), (Stockholm: Bonniers, 1950), s. 6. 
5 Holm, s. 44.  
6 Lisbeth Larsson, Hennes döda kropp (Stockholm: Svante Weyler Bokförlag, 2008), s. 185–197, 
230–259. 
7 Larsson, s. 187. 
8 Ibid, s. 190 f. 
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Ebba Witt–Brattström är av en annan åsikt. Hon menar att man ska låta de texter 

som redan ingår i vår litterära kanon vara och se dem som författarens verk trots 

ändringarna. Witt–Brattström menar också att de postuma Ur mörkret och Den 

bergtagna med all säkerhet är skrivna av Benedictsson, men utan att ge några 

större förklaringar till sin slutsats.9 Hon har däremot ett starkt och giltigt 

argument när hon menar att det som har skrivits in i den litterära 

historieskrivningen tillhör läsarna, vilket ingen kan ta ifrån dem.  

 

2.1 Avgränsningar 

Jag vill fortsätta i Lisbeth Larssons anda efter att ha läst hennes redogörelse av 

Lundegårds ändringar och skiljer därför på de texter som kom ut före och efter 

Victoria Benedictssons död. Den mest kända novellen Ur mörkret kom exempelvis 

ut postumt, medan Från Skåne (1884), Final (1885), Pengar (1885), Fru Marianne 

(1887) och Folkliv och småberättelser (1887) kom ut under hennes livstid. Jag har 

för det första avgränsat min forskning till dessa fem verk av vilka jag senare valde 

Från Skåne. Det förekommer många mansskildringar i den som jag fann 

fascinerande att studera, eftersom jag anser att det saknas ett 

maskulinitetsperspektiv inom Victoria Benedictsson–forskningen. En annan 

anledning till mitt val av text är att undkomma frågor och undvika farhågor om 

huruvida Axel Lundegård har ändrat, adderat eller strukit delar av berättelserna. 

Lundegård och Benedictsson började nämligen umgås och inleda sitt samarbete år 

1884 när hon precis hade gett ut Från Skåne.10 Han har alltså enligt min mening 

inte haft möjlighet att påverka innehållet i samlingen, varken indirekt eller direkt, 

vilket är en förutsättning för att min frågeställning ska kunna besvaras. Jag är inte 

intresserad av Lundegårds syn på maskulinitet utan av Benedictssons dito. 

 

Historikern Håkan Arvidsson skrev en artikel i samband med Larssons och Witt–

Brattströms smått hätska diskussion om Victoria Benedictssons postuma utgivning 

                                                
9 Ebba Witt–Brattström, ”Respektera den yttersta viljan!”, http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-
essa/respektera-den-yttersta-viljan-1.729952 Hämtad 2010–10–13, 15:14. 
10 Larsson, s. 116. 
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där han påtalar hur viktigt det är att texten härrör från författaren – och att 

eventuella tillkomna delar är tvungna att sållas bort:  

 
En text som inte är äkta i meningen att den inte har den uppgivna 
författaren som upphovsman eller bara delvis härstammar från den 
uppgivna författarens penna, hör inte hemma i forskningen, den hör hemma 
på kuriosaavdelningen. Om man nu med säkerhet kan fastställa vilka delar i 
en text som är tillskrivna av andra måste man sortera bort dem. Gör man 
inte det kommer forskaren att ge en falsk och förvriden bild av det 
författarskap han eller hon avser att analysera.11 

 

Arvidssons kommentar hårddrar teorin om en ”äkta” text och menar att man som 

forskare ska sortera ut de ”falska” texterna. Jag menar att detta inte alltid är 

genomförbart, eftersom det i vissa fall är svårt att bevisa vem som skrivit vad. 

Dessutom verkar det onödigt drastiskt att sortera bort textdelar vid minsta 

tvekan. Men när man som Larsson väljer en medelväg och studerar originaltexter 

ur arkivet och jämför med senare redigeringar blir det en väldigt intressant och 

fruktbar forskning.  

 

3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning om Victoria Benedictsson består bland annat av Jette Lundbo 

Levys Den dubbla blicken (1980) och tidigare nämnda Birgitta Holms biografi 

Victoria Benedictsson (2007) samt Hennes döda kropp (2008) av Lisbeth Larsson. 

Ebba Witt–Brattström har även analyserat Ur mörkret i sin antologi Ur könets 

mörker Etc. (2003). Utifrån ett liberalt synsätt undersöks också Pengar och 

dagböckerna ur Stora Boken 1–3 av Nina Björk i hennes litteraturvetenskapliga 

avhandling Fria själar. Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson 

(2008). Christina Sjöblad har även satt ett stort avtryck i Benedictssonforskningen 

genom att mellan år 1978 och 1985 ge ut en fullständig version av Stora Boken 1–

3. Utöver detta finns det även flera avhandlingar som behandlar hennes 

författarskap.  

 

                                                
11 Håkan Arvidsson, ”Ändrade texter har bara kuriosavärde”, 
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/andrade-texter-har-bara-
kuriosavarde_2207383.svd Hämtad 2010–10–13, 11:48. 
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Forskningen och uppmärksamheten kring Victoria Benedictsson inleddes på allvar 

när Böök gav ut boken Victoria Benedictsson och Georg Brandes år 1949. Tidigare 

hade Lundegård gett ut fiktiva ”självbiografier”, som Böök mer eller mindre 

omformade till nyss nämnda biografi. Den skapade stora rubriker och byggde 

mestadels på hennes dagböcker. En del tyckte att den var skandalös och en 

smädesskrift mot Brandes, medan andra menade att den var kraftfull och 

omintetgjorde många fördomar. Året därpå kom ännu en bok ut av Böök som kort 

och gott hette Victoria Benedictsson.12  

 

Under 60– och 70–talet utvecklades en skiljelinje mellan feminister (bland annat 

Hagar Olsson) som ifrågasatte Böök och tidigare mäns tolkningsföreträde, och 

traditionalister (till exempel Karl–Erik Rosengren) som gärna återupptog Bööks 

teorier om hämnden som motiv. Margareta Sjögrens Rep utan knutar (1979) och 

Jenny Ljunghills brandtal i Kvinnornas Litteraturhistoria har blivit en feministisk 

milstolpe i den benedictssonska forskningen där den patriarkala 

samhällsstrukturen ses som orsaken till hennes lidande. Sedan sjuttiotalet har den 

feministiska forskningen kring henne varit i stort sett allenarådande. Under 90–

talet framhöll däremot Ingrid Primander att dagboksanteckningarna enbart var 

påhittade fantasiprodukter vars syfte var att hämnas och ge framgångar i 

karriären, vilket utlöste en ny våg med forskare som trodde på hämndmotivet. På 

2000–talet framkom även en teori med ett incestuöst motiv, avslutar Larsson.13 

 

Den röda tråden i Dobbeltblikket (sv. övers. Den dubbla blicken) av Jette Lundbo 

Levy är enligt Birgitta Holm den tudelning av blicken som ges när man ser på sitt 

eget kön från två olika håll – utifrån och inifrån. Lundbo Levy utgår från Ur 

mörkret i sin huvudanalys där barnet får en utomkroppslig känsla när den 

upplever pappans blick på sig själv.14 Larsson anser å ena sidan att Lundbo Levys 

analyser om manligt och kvinnligt är problematiska eftersom de utgår från 

Lundegårds tillägg i Ur mörkret och inte Benedictssons originalversion.15 Å andra 

                                                
12 Larsson, s. 50–73. 
13 Ibid, s. 73–86. 
14 Holm, s. 70. 
15 Larsson, s. 188. 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sidan är det, som Witt–Brattström påpekade, Lundegårds version vi läsare har 

anammat och därför är Lundbo Levys analys ändå intressant ur ett 

litteraturhistoriskt perspektiv. 

 

Biografin Victoria Benedictsson av Birgitta Holm ger en övergripande men 

samtidigt mycket personlig bild av författaren där analyserna placeras in i den 

samhälleliga kontexten och stöds av utdrag ur dagboken. Holm diskuterar varje 

verk var för sig i kronologisk ordning där den biografiska tolkningen är den mest 

framträdande. Professorn i litteraturvetenskap diskuterar bland annat hennes 

relationer med Georg Brandes och det givande (och omstridda) samarbetet med 

Lundegård. Sexualpolitiken i slutet på 1800-talet, äktenskapstvånget, 

sedlighetsfejden, den nya kvinnan och den sexuella äganderätten som omskrivs i 

de flesta av verken avhandlas också. Vidare analyseras också pseudonymer, 

framgång och fall hos Benedictsson och hennes kvinnliga kollegor Stella Kleve, 

Alfhild Agrell, Ann Charlotte Leffler med flera. Holm menar att 1888 var slutet på 

deras era, vilken senare togs över av Strindberg, Bjørnson och Brandes.  

 

Från Skåne är inte särskilt omskriven inom ämnet litteraturvetenskap och framför 

allt inte utifrån ett genusperspektiv, vilket var ytterligare en av orsakerna till mitt 

val. Exempelvis finner jag inga avhandlingar eller uppsatser tillägnade samlingen 

på den stora nationella söksajten Libris. Analyser av novellerna ”En 

omvändelsehistoria”, ”En realist” och ”Koketten” återfinns dock i Jette Lundbo 

Levys avhandling. ”En omvändelsehistoria” granskas även i Birgitta Holms biografi 

tillsammans med novellen ”Far och son”. Deras analyser är korta och ofta från 

andra perspektiv, men jag har valt att ha med dem ändå i redovisningssyfte.  
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4. Teorier 

4.1 Maskulinitetsforskningen 

I denna teoriöversikt och i kommande analys har jag främst använt mig av 

antologin Rädd att falla. Studier i manlighet och samlingsverket Män i Norden – 

Manlighet och modernitet 1840–1940 av Jørgen Lorentzen och Claes Ekenstam 

(red.). Därtill har bland annat Varför män? Om manlighet i litteraturen av Torbjörn 

Forslid och Ronny Ambjörnssons Mansmyter begagnats i uppsatsen, men inte i så 

stor omfattning, eftersom de inte utgår från 1800–talets idéer och kontext.  

 

Maskulinitetsforskningen framkom under 1980–talet som en följd av den 

feministiska forskningens framsteg ett decennium tidigare. I 

maskulinitetsforskningens begynnelse reflekterade man över mannen, 

manligheten, manliga ideal (till exempel fadern) och hetero– och homosexuella 

relationer et cetera. Forskningen har kommit längre i den engelskspråkiga sfären 

än i den nordiska. Svensk mansforskning utgår ofta från statliga uppdrag vilket 

gör den normgivande och på vissa håll generaliserande. Det görs för få 

problematiserande granskningar av manligheten, vilket det har gjorts i större 

utsträckning i bland annat USA och England, menar Thomas Johansson i Rädd att 

falla.16  

 

Under 1990–talet ökade intresset för det essentialistiska synsättet, vars 

anhängare sökte efter en gedigen och genetisk manlighet (inspirerad av 

psykoanalytikern Jung), där det främsta exemplet inom litteraturen är Järn–Hans 

av Robert Bly. Det motsatta perspektivet kallas det konstruktivistiska, som till 

exempel R.W. Connell använder sig av i sin bok Masculinities (1995). Teorin består 

av två analytiska dimensioner (kön/makt; klass/etnicitet) samt fem olika 

maskulinitetstyper. Inom den första dimensionen behandlas typerna hegemonisk 

maskulinitet (mansideal inom kultur och media som män jämför sig med) 

förhandlande maskulinitet (uppkommer i relationer där parterna interagerar) samt 

underordnad dito (exempelvis homosexuella/”omanliga” män som gör ”kvinnliga” 

                                                
16 Thomas Johansson, ”Från mansroll till maskuliniteter: en inledning”, I: Rädd att falla, 
(Hedemora/Stockholm: Gidlunds förlag, 1998), s. 7 ff. 
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saker). Inom den andra dimensionen handlar det fortfarande om makt, men även 

status, där skalan går mellan auktoritativ och marginaliserad maskulinitet vilket 

även sammanfaller med Bourdieus teorier, skriver Johansson. Han påpekar dock 

att man inte ska se dessa perspektiv som svarta eller vita, onda eller goda, utan 

se möjligheterna i de olika synsätten.17 

 

4.1.1 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för maskulinitetsforskningen behandlas även av 

Ekenstam i samlingsvolymen Män i Norden där Connell återkommer tillsammans 

med ytterligare namn och forskningsområden, såsom Mosse och Kimmel. De 

studerade precis som Stearns den moderna mannens maskulinitet, 

manlighetsstereotyper och mottyper, vilket Ekenstam ser vissa nackdelar med på 

grund av dess generaliserande form. Bederman var en av dem som utvecklade 

denna teori och tillförde nyanser, mångfald och individuella skillnader mellan män 

till forskningen. Det finns naturligtvis ytterligare maskulinitetstyper och historikern 

påpekar vikten av att anlägga både ett intersektionalitets- och maktperspektiv. 

Dessutom uppmanar han framtida genusforskare att gärna vända på perspektivet 

och studera olika kvinnlighetstyper samt okvinnlighet.18 

 

Maskuliniteten utmanades under slutet på 1800-talet av alla samhälleliga 

förändringar, exempelvis utvecklandet av den borgerliga klassen (där mannen och 

kvinnan mer eller mindre delades in i ett offentligt respektive privat 

sammanhang), industrialiseringen, sedlighetsfejden på 1880-talet, det 

feministiska uppvaknandet i Norden och homosexualiteten som ett hot mot ”den 

riktige mannen”.19  

 

                                                
17 Johansson, s. 11 ff. 
18 Claes Ekenstam, ”Män, manlighet och omanlighet i historien”, I: Män i Norden – Manlighet och 
modernitet 1840–1940 av Jørgen Lorentzen; Claes Ekenstam (red.), (Hedemora/Stockholm: 
Gidlunds förlag, 2006), s. 22-30, 41–45. 
19 Jørgen Lorentzen; Claes Ekenstam, ”Inledning”, I: Män i Norden – Manlighet och modernitet 
1840–1940 av Jørgen Lorentzen; Claes Ekenstam (red.), (Hedemora/Stockholm: Gidlunds förlag, 
2006), s. 9f. 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Karaktärsbegreppet är också viktigt för att kunna analysera manligheten, 

framhåller Ekenstam och Lorentzen. Begreppet användes i många diskussioner, 

bland annat politiska, och förknippades med egenskaper som exempelvis 

självbehärskning, mod, flitighet, integritet – och manlighet. Ytterligare ett 

nyckelord för att lättare förstå manligheten är medborgare. En modern 

medborgare var en förmögen man med god karaktär som hjälpte till att bygga upp 

de nya europeiska nationerna, enligt Mosse. Kvinnliga medborgare, eller omanliga 

för den delen, var det inte tal om, eftersom det sattes likhetstecken mellan 

medborgare och manlighet under den här tiden.20  

 

Ekenstams omanlighetsbegrepp kan tolkas som underordnad den hegemoniska 

manligheten med Connells ord. Manlighet bestäms både genom relationer mellan 

olika manliga grupperingar och mellan män och kvinnor. Definitioner av manlighet 

ges även i förhållandet till omanliga män som står för omanlighet/kvinnlighet. 

Omanlighetsbegreppet kan visa på de uteslutande processer som skapar olika 

former av manlighet. En man måste hela tiden bestyrka sin manlighet; att bli sitt 

kön genom sina handlingar.21 Denna tanke hänger även samman med Butlers 

teorier om performativitet, menar jag. Mosse skapade begreppet mottyp som 

innefattar bland annat de här ifrågasatta männen och andra marginaliserade 

grupper i samhället. Deras karaktärsdrag var motsatsen till de borgerliga 

egenskaper som jag tidigare redogjorde för och som har blivit synonymt med 

manlighet. Homosexuella män som bröt mot manlighetsnormen var 1800-talets 

största genusbekymmer, menade Mosse.22 

 

Ella Johansson och Jonas Liliequist har undersökt ålderns betydelse i formandet av 

denna omanlighet.23 Detta intressanta forskningsområde kommer jag att 

återkomma till i min analysdel tillsammans med analyserandet av manlighet inom 

bonde- och borgarkulturen samt fadersrollen.  

 

                                                
20 Jørgen Lorentzen; Claes Ekenstam, s. 11f. 
21 Ibid, s. 10. 
22 Ekenstam, 2006, s. 30 ff. 
23 Ibid, s. 35. 
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5. Analys 

5.1 ”En omvändelsehistoria”  

Novellen ”En omvändelsehistoria” handlar om den unge mannen Halvdan Äng som 

bor på en bondgård i Skåne. Då och då skriver han på en fantasirik novell som en 

dag blir färdig. Han skickar in den på vinst och förlust till journalisten Herslow, 

som övertalar honom att skriva mer realistiskt utifrån sina egna levda 

erfarenheter. Halvdan åker hem igen till Skåne och prövar senare lyckan genom 

att sända sin text till en firad författare, som senare av kritiker har identifierats 

som Edvard Bäckström. Författaren bjuder upp honom till Stockholm på 

restaurang där han får tipset att skriva mer ur fantasin och mindre realistiskt – 

tvärtom vad skribenten hade sagt. Bäckström uppmanar honom också att flytta till 

Stockholm och lämna Skåne för att ha en chans att slå igenom, vilket Halvdan inte 

är så intresserad av. Han återvänder till södern och får ett år senare ett brev från 

”idealisten” som tyvärr meddelar att hans skrift inte håller måttet. Han nedslås till 

en början av beskedet, men inser strax därefter att han trivs bäst i den skånska 

bondemiljön. 

 

5.1.1 Biografiska likheter 

Enligt Lundbo Levy handlar historien om motsatsparen stadsmiljö–landsort och 

idealism–realism, men även imiterad–autentisk et cetera. Det finns även 

beröringspunkter mellan Benedictssons egna liv och novellen, eftersom liknande 

händelser återfinns i flera skisser ur Stora boken 1–3. Novellen blir med ett 

biografiskt synsätt en historia om hennes egna personliga utveckling som 

författare. Hon kunde därför lika väl kunna ha använt en kvinnlig huvudperson och 

på så sätt fått med problematiken kring att både vara kvinna och författare. Men 

varför har hon då valt en man i den här berättelsen? Lundbo Levy menar att valet 

av kön skapar ett avstånd gentemot läsaren där mannen får stå för det 

allmängiltiga och mänskliga. Det är inte heller enbart kvinnor som känner ett visst 

mått av nervositet av att ingå i den litterata sfären.24 Lundbo Levys analys har en 

poäng, även om problematiken kring patriarkatets struktur kunde ha utvecklats. 

                                                
24 Jette Lundbo Levy, Den dubbla blicken – Om att beskriva kvinnor Ideologi och estetik i Victoria 
Benedictssons författarskap (Enskede: Hammarström & Åberg, 1982), s. 70 ff. 
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Varför kan inte en kvinna representera hela mänskligheten? Ronny Ambjörnsson 

skriver i sin bok Mansmyter att det genom historien har satts likhetstecken mellan 

det manliga och det mänskliga, vilket exempelvis återfinns i franskans l’homme. 

Att vara man är lika med att vara en människa – att vara kvinna, med att vara ett 

kön.25 Torbjörn Forslid håller med och menar att maskulinitetsforskningen har 

velat beköna mannen på grund av denna syn på mannen som könsneutral.26 

Lundbo Levy skriver även att Benedictsson strävar efter att bli likvärdig de 

manliga författarna och bli accepterad som en av dem.27 Rent kontextuellt är det 

förståeligt menar jag, varför vår författare använder sig av en manlig pseudonym 

– hon vill helt enkelt skriva under samma villkor som ”människorna”. Den 

maskuline mannen var, och är fortfarande, normgivande och utifrån dennes 

perspektiv betraktas världen och olika grupper i samhället i stor grad. 

 

5.1.2 Bondehat och ideal 

I inledningen av novellen beskrivs Halvdan Ängs far som någon som talar illa om 

bönder så fort han får tillfälle: 

 
Fadern var en bondehatare, eller trodde sig vara det, och bemödade sig vid 
alla tillfällen att lägga det i dagen. Han hade samlat ett outtömligt förråd av 
smädliga talesätt, att användas på bondens rygg, men det märkliga med 
dessa smädelser var, att just den humor, som förtog deras bitterhet, var 
lånad från den skånske bondens eget klumpiga skämtlynne.”28 

 
Faderns syn på bönder påverkar hans uppfattning om sin dialekt och det skånska 

landskapet på ett negativt sätt. Han börjar längta bort och tänker sig både ett liv 

som sjöman och konstnär, men får till slut jobb på ett kontor. Så småningom får 

han komma till Stockholm, där han som sagt, får rådet att flytta till huvudstaden. 

Hans rådgivare, skalden, viskar till honom att danskarna borde ”taga hela 

grötbygden” (s. 53) till sig. Då hugger det till i Ängs hjärterot och ”för första 

                                                
25 Ronny Ambjörnsson, Mansmyter - Liten guide till manlighetens paradoxer (Stockholm: Fisher & 
Co, 1990), s. 7. 
26 Torbjörn Forslid, Varför män? Om manlighet i litteraturen (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 
2006), s. 14. 
27 Lundbo Levy, s. 74. 
28 Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren), Från Skåne (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1884 
[1918]), s. 45. Upplysning: Hädanefter kommer jag ur mitt primärmaterial att källhänvisa med en 
parentes och sidhänvisning efter citatet. 
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gången sprang där fram en gnista av kärlek till den förkättrade hembygden” (s. 

53). Känslan tog han med sig hem.  

 

Men varför hånar fadern bonden i sådana generaliserande termer? Ann–Catrin 

Östman skriver om bönderna som grupp vilken utformade synen på manlighet. 

Bonden ansågs dels stå för positiva egenskaper som sammanföll med de hos 

borgerlighetens män (exempelvis frihet, bildning och demokrati) och dels 

negativa/omanliga attribut (till exempel slöhet, ansvarslöshet och 

bakåtsträvande). Östman menar att bonden utgör en motbild till de borgerligas 

idealbild av mannen; omanligheten kontrasteras mot manligheten och tydliggör 

och befäster skillnaden. De borgerliga utser sig själva vara fria individer utan 

några negativa egenskaper och skapar på så vis en distans till bönderna.29 Jag 

menar att fadern är kluven i sin syn på allmogen och tar avstånd från dem för att 

hävda sin egen bildade manlighet eller den manlighet som han önskar att han 

innehade. Flera år efter resan till Stockholm börjar Äng återigen tänka på faderns 

avsky för bönder: 

 
Vad hade det varit? Ett ärvt ståndshögmod, som gått från led till led, 
allt svagare ju längre det vandrat. Då det nådde till fadern, var det 
redan ingenting annat än ett tomt munväder, och det blev med åren 
en förklädd kärlek […] (s. 55) 
 

Äng analyserar faderns beteende och inser att båda två har mest gemensamt med 

bondekulturen trots allt: ”Han kände att han var ett med sin hembygd och dess 

befolkning; samma fel och samma egendomligheter gingo igen i hans eget sinne” 

(s. 56). Rädslan för att tillhöra en underordnad grupp har präglat både hans far 

och honom själv under en lång tid. Rädslan för att vara annorlunda. 

 

Under 1910–talets rasbiologiska tidevarv blev de tidigare negativa egenskaperna 

hos bönderna sedda ur ett mer positivt skimmer där landsbygden symboliserade 

det naturliga och staden det artificiella, menar Östman.30 Benedictsson skrev ”En 

                                                
29 Ann–Catrin Östman, ”Bonden”, I: Män i Norden – Manlighet och modernitet 1840–1940 av 
Jørgen Lorentzen; Claes Ekenstam (red.), (Hedemora/Stockholm: Gidlunds förlag, 2006), s. 78–
83. 
30 Östman, s. 84 f. 
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omvändelsehistoria” ungefär 30 år före denna era då bilden av bonden fortfarande 

var tudelad, vilket avspeglas i faderns och sonens syn på allmogen. Men 

omvändelsehistorian handlar främst, enligt min åsikt, om Ängs förändrade syn på 

sina närmaste och sin hembygd.  

 

Birgitta Holm tolkar novellen som en berättelse om frihet och en tvist mellan 

realism och idealism där de båda rådgivarna står för de olika idéerna, medan vår 

huvudperson Halvdan Äng står mittemellan. Herslow/Bäckström och Äng 

representerar även staden respektive landet.31 Holms tolkning stämmer överens 

med Lundbo Levys och även min uppfattning. Dessutom anser jag att 

motsatsparet borgerlighet–bondeklass framkommer i historien, trots att paret Äng 

till en början inte anser sig tillhöra den sistnämnda, men slutligen omfamnar den 

framför borgerligheten. Författare är dock en stark symbol för borgarklassen, 

menar David Tjeder, tillsammans med yrken som läkare, lärare och konstnärer et 

cetera.32 Halvdan Äng drömde också om att bli konstnär, vilket visar på hans 

”borgerliga ambitioner”, något som också demonstreras i det avståndstagande 

han till en början tar till bönderna.  

 

Omanlighet hos huvudpersonen Äng framställs som en positiv och kreativ 

egenskap, till skillnad mot hos pojken Anders i novellen ”Jeppa”, som jag 

analyserar under kapitlet 5.3. I den sistnämnda novellen ses det som en svaghet 

att gråta och visa känslor, medan det i ”En omvändelsehistoria” ges 

uppmuntrande ord till fantasirikt skrivande (även om fadern nekar honom att bli 

konstnär). Detta är en mycket intressant perspektivförskjutning som Benedictsson 

begagnar medan hon vrider och vänder med begreppen manlighet och 

omanlighet, vilken jag kommer att analysera senare. 

 

 

 

                                                
31 Holm, s. 42. 
32 David Tjeder, ”Borgerlighetens sköra manlighet”, I: Män i Norden – Manlighet och modernitet 
1840–1940 av Jørgen Lorentzen; Claes Ekenstam (red.), (Hedemora/Stockholm: Gidlunds förlag, 
2006), s. 49. 
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5.2 ”Far och son”  

Berättelsen ”Far och son” inleds och avslutas med att Heloin d’Auglars befinner sig 

på en herrgård i Skåne hos sin far, Pierre d’Auglars, som lämnade honom när han 

var nyfödd. Heloin uppfostras av sköterskan Mère Babette efter att hans mor 

hastigt avlider vid födelsen. Han blir därefter upptäckt av en förnäm herre som ger 

honom musikutbildning vilket leder till en stor Europaturné. I Ryssland väcks hans 

efternamn intresse, eftersom hans far hade bott där en tid. Här börjar sökandet 

efter fadern, ett sökande som leder honom till Skånes landsbygd. Dock blir mötet 

dem emellan en stor besvikelse för Heloin, men ur denna besvikenhet föds 

lidelsefull och harmonisk musik ur hans fiol. Morgonen därpå dör hans far och i 

handen håller den döde ett porträtt av Heloins mor, Heloïse. Sonen faller i gråt 

över att äntligen få se sina föräldrar tillsammans.  

 

5.2.1 Frånvaro av en far 

Birgitta Holm skriver i sin korta analys av novellen bland annat att musiken från 

fiolen skapas av Heloins känsla av meningslöshet och framkallas efter mötet med 

sin far. ”Far och son” gick tidigare under namnet ”Monsieur d’Auglars” och är även 

den novell som avhandlas i ovan nämnda ”En omvändelsehistoria” i mötet med 

Edvard Bäckström. Författaren har valt att lyssna på Bäckström i det här fallet, 

menar Holm, eftersom novellen om Heloin sprudlar av fantasi och drömmar. 

Huvudpersonen strövar land och rike runt, vilket gör intrycket vilset och utan mål. 

Det är till exempel endast i inledningen och avslutningen som novellen är ett 

vykort från Skåne. Holm fokuserar på musiken som tröstar och dämpar all 

längtan.33 Tyvärr fokuserar hon inte på deras relation ur ett 

maskulinitetsperspektiv, vilket gör hennes teorier svårapplicerade. 

 

Jørgen Lorentzen skriver i Män i Norden om olika perspektiv på faderskap 

och forskningen kring det. Robert Griswold och John Gillis var pionjärer 

inom området och fokuserade på utvecklingen från närvaro till frånvaro 

från fädernas sida i samband med industrialiseringen. De menade att 

pappan hade två roller, dels att ge kärlek till barnet och dels att försörja 
                                                
33 Holm, s. 39, 44 ff. 
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familjen genom arbete, vilka ofta kolliderar med varandra. Dessa teorier 

anses vara generaliserande och har stött på patrull av senare forskare, 

bland annat John Tosh, Stephen Frank och Shawn Johansen, som använt 

fler källor och gjort fler undersökningar. De menar bland annat att 

fäderna sannolikt har varit närvarande i hemmet även efter 

industrialiseringen och att uppdelningen i offentlig och privat sfär mellan 

könen inte var så drastisk som Gillis antyder.34 

 

Moralisterna under den här perioden hade å ena sidan många farhågor 

angående mäns bristande kontroll och deras frånvaro i den ”privata 

sfären”. Hur kan patriarken behålla kontrollen i hemmet? De löste det 

genom att hävda att det var manligt att ta hand om hushållet, gifta sig 

och få barn.35 Tjeder är inne på samma spår när han skriver att män som 

saknade karaktär (=omanliga män) ansågs automatiskt vara mycket 

dåliga familjeförsörjare.36 Om man kunde ta hand om sin familj ökade 

också chansen att få bättre positioner i samhället. Männen var dock 

tvungen att ordna fram ett arbete för att kunna lyckas med detta 

projekt, vilket inte var helt omöjligt under slutet av 1800–talet. 

Lorentzen skriver även å andra sidan om de närvarande fäderna, 

exempelvis William Cobbett, som beskrev hur mycket tid han fick över till 

lek och samvaro med sina barn på sin fritid. Familjetid och försörjarroll 

blev två nya favoritord. Tyvärr är forskningen på pappors förhållande till 

sina barn under 1880–talet i Norden mycket begränsad.37  

 

Min tolkning är att varken moralisterna eller deras antagonister 

uppskattade frånvarande fäder som Pierre d’Auglars. John Tosh ansåg att 

det fanns fyra faderstyper: den frånvarande, tyranniske, distanserade 

och intima. De två förstnämna var inte så vanligt förekommande under 

                                                
34 Jørgen Lorentzen, ”Fedrene”, I: Män i Norden – Manlighet och modernitet 1840–1940 av Jørgen 
Lorentzen; Claes Ekenstam (red.), (Hedemora/Stockholm: Gidlunds förlag, 2006), s. 138 ff. 
35 Ibid, s. 143 ff.  
36 Tjeder, s. 74. 
37 Lorentzen, s. 143 ff, 162. 
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1800–talet, enligt forskaren, men de få som fanns bildade ett stort 

orosmoln för sedlighetsförkunnarna.38 Familjen d’Auglars tillhörde 

borgarklassen och hade välsignats med sköterskan mère Babette som 

kunde ta hand om barnet, men Heloin hade helst velat ha haft en 

kärleksfull far. I början av novellen dagdrömmer Heloin om sin far Pierre:  

 
Han, som lik en bekymmerslös vildfågel ilat kring land och hav, fri och 
lycklig fast han varken ägt hem eller familj; […] han ville nu smyga sig till 
sin fars hjärta, så stilla, att han ej måtte störa dess tysta sorg, så allvarlig, 
att det måtte se sig förstått, så blid, att han måtte bli en påminnelse om den 
troget begråtna. (s. 79)  

 
Varför tar han varken tag i intimitetsrollen eller försörjarrollen? Var det på grund 

av den stora sorgen efter Heloins mor? Heloïse dör i barnsäng och i utbyte får han 

en son som inte alls är lika vacker som sin döda mor. Fadern känner sig både 

kränkt och orättvist behandlad av vår Herre och bestämmer sig för att lämna 

alltsammans: 

 
Sedan han på sin hustrus grav slösat både tårar och blommor, ansåg han sig 
böra i främsta rummet tänka på sig själv: han var en olycklig, förfördelad 
man, och han fann att han behövde glömska och – förströelse. [nytt stycke] 
Ägodelarna förvandlades i reda penningar, koffertarna packades och Pierre 
d’Auglars gjorde upp med det förflutna. (s. 81, [min kurs.]) 

 
Pierre distanserar sig redan från början till sonen och betalar sitt dåliga samvete 

med sedlar som han lägger på sonens vagga. Nästa gång de ses är han utfattig på 

grund av fruns slösaktighet (enligt egen utsago), men Heloin utläser något annat i 

hans ögon:  

 
Det var icke sorg, som stämplat dessa en gång så vackra, nu så slappa drag 
– det var utsvävningar. Den själlösa blicken isade all den kärlek, som sonen 
ämnat slösa på sin far, vilken han tänkt sig böjd och grånad av ålder, icke av 
last. (s. 93, [min kurs.]) 

 
Sorgen fick honom att drabbas av eskapism och lidelser. ”Den som till varje pris 

vill glömma en sorg, glömmer ibland även sitt bättre jag; så hade det gått med 

Pierre d’Auglars.” (s. 93) konstaterar berättarrösten krasst. Birgitta Holm 

beskriver fadern som en ”sönderrucklad man”.39 Med andra ord någon som har 

                                                
38 Lorentzen, s. 147. 
39 Holm, s. 45.  
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svirat och rumlat runt, enligt SAOL. Enligt 1800–talets syn på manlighet har han 

fallit och därmed har han förlorat all karaktär. Vi vet inte som läsare vilken sorts 

”utsvävning” författaren syftar på, men antagligen handlar det om alkohol eller 

sexuella eskapader. Tjeder skriver om attityden till alkohol och menar att 

”drinkaren” var mycket illa ansedd av borgerskapet, eftersom det visade att 

mannen hade fallit för lidelsen. I och med detta förlorade den borgerliga mannen 

både sin karaktär och maktstatus, som fick flera negativa följder. Manligheten 

användes som ett maktmedel över kvinnor, men framför allt över andra män från 

de lägre klasserna. Det fanns en snäv balansgång mellan att dricka ”omåttligt” och 

”måttligt”. Att dricka kunde i vissa kretsar anses vara manligt, även om nykterhet 

var att föredra. Det absolut manligaste var att dricka måttligt, men (nota bene!) 

absolut inte falla för alkoholens frestelser, poängterar Tjeder.40 Jonas Liliequist 

behandlar ämnet sexualitet under 1800–talet, där måttlighet också förespråkades. 

Sexuell lust hade tidigare kopplats samman med klenmod och omanlighet, medan 

det i dessa dagar blev ett tecken på ohälsa. Detta tror forskarna beror bland på 

medicinvetenskapens framfart, men framför allt för att det började florera 

könssjukdomar, som exempelvis syfilis, som senare ledde till den så kallade 

sedlighetsfejden.41 Någon av dessa två utsvävningar handlar det säkert om, vilka 

båda utstrålade omanlighet under Pierre d’Auglars tid. Och om man en gång har 

förlorat manligheten, finns det ingen återvändo. Jag menar att Benedictsson 

genom sin kontrasterande beskrivning av fadern och sonen vill ifrågasätta den 

rådande synen. Manlighetsidealets förakt för lust, begär och känslor ledde till 

förödelse för 1800–talets män, så att de föraktades av sin familj och ”isade all den 

kärlek” som de egentligen var värda.  

 

 

 

 

 

 
                                                
40 Tjeder, s. 72 ff. 
41 Jonas Liliequist, ”Sexualiteten”, I: Män i Norden – Manlighet och modernitet 1840–1940 av 
Jørgen Lorentzen; Claes Ekenstam (red.), (Hedemora/Stockholm: Gidlunds förlag, 2006), s. 190 ff. 
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5.3 ”Jeppa”  

I novellen ”Jeppa” hittar pojken Anders, även kallad Post–Anders, en råkunge 

under en buske som han döper till Jeppa. Han tar med fågeln hem, matar honom 

och blir så småningom väldigt fäst vid djuret. Sommaren går sin gilla gång och 

Jeppa blir hans följeslagare, men när sommaren blir höst händer något 

fruktansvärt. Patronen kommer på besök och får syn på fågeln som sitter på 

golvet, slår honom i huvudet med sin käpp, så att han faller omkull och dör. 

Anders tar upp honom i sin famn och bär ut honom till förstugan. Därefter 

springer han vidare bort till en avskild plats där han börjar gråta. Han torkar bort 

tårarna och behärskar sina känslor från och med den stunden. 
 

5.3.1 Manlig gråt 

Claes Ekenstam skriver om manlig gråt i Rädd att falla om hur alltifrån Akilles till 

medeltidens män inte var rädda för att spilla tårar till skillnad från dagens. 

Antikens stoiker förkastade tårarna och manade till behärskning, medan 

renässansmänniskorna, som exempelvis Montaigne, var mer tvetydiga i sin 

hållning. 1600–talets historia om gråt är en balansgång mellan stoiskt lugn och 

kvävda snyftningar, medan 1700–talet förvandlas till seklet då alla brister ut i gråt 

– även männen. Det var till och med mycket vanligt och hedervärt att gråta 

manliga tårar när man var med sin bästa vän, besökte teatern, sörjde Gustav III 

eller enbart läste en bra text. Offentliga tårar med högljudda snyftningar och 

överdådiga känsloutbrott hörde också till vanligheterna, vilket nådde sin kulmen 

under franska revolutionen.42 

 

1800–talet blev däremot ett sekel för det återhållsamma gråtandet, vilket i viss 

mån fortfarande håller i sig. Ekenstam kopplar den förändrade synen på gråt till 

den nya mansbilden som växer fram under den här perioden när den moderna 

maskulina stereotypen, med Mosses ord, hamnar i centrum, nämligen män med 

karaktär. Känslor negligeras och gråt degraderas och blir mer och mer förknippat 

med svaga kvinnor och/eller omanliga män. Manliga romankaraktärer från den här 

                                                
42 Claes Ekenstam, ”En historia om manlig gråt”, I: Rädd att falla – studier i manlighet 
(Hedemora/Stockholm: Gidlunds förlag, 1998), s. 63–97. 
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tiden vill helst gråta i fred, eftersom det anses skamfullt att gråta offentligt och till 

och med bland sina familjemedlemmar.43 Detta förfaringssätt stämmer väl 

överens med Post–Anders beteende i ”Jeppa”. När vi lämnade honom i inledningen 

sprang han genom den lilla hagen och det slagna fältet… 

 
[…] och när han kommit långt bort från alla människor, kastade han sig ned 
i en gräsbevuxen grop, och där låg han nedhukad på marken, våldsamt 
snyftande och tryckande ansiktet i händerna, under det han emellanåt 
uppgav långa, dämpade klagorop, som under en svår kroppslig smärta. (s. 
165 [min kursivering]) 

 
Mina kursiverade ord visar på stor och smärtsam utlevelse från Anders sida, vilket 

påminner om beskrivningen av hertigen av Berrys förtvivlan från 1700–talet: ”Det 

var icke snyftningar, som framträngde ur hans strupe, utan skrik och tjut.”44 Men 

till skillnad från hertigen av Berrys offentliga gråt når klagoropen bara Anders 

egna öron. Besinningen över sina känslor visar sig också i följande citat när han 

har återhämtat sig: ”Tårarna och jämmerropen hade han lämnat kvar där borta i 

gropen, liksom förbittringen och hämndkänslan i sitt hjärta.” (s. 165).  

 

Novellen ”Förlust” i Från Skåne behandlar också manlig gråt med samma 

avståndstagande attityd till tårarna från mannens sida: ”Han torkade bort tårarna 

med ett bestämt tag, som förbjöd dem att återkomma.” (s. 154). När dessa tårar 

rann ner från kinderna, hade mannen i fråga nyss förlorat sin hustru. Han stod 

lutande mot en trädstam i sin ensamhet då ”en konvulsivisk snyftning bröt sig 

fram ur hans sorgtyngda barm” (s. 155). Både han och Anders följer det manliga 

gråtidealet till punkt och pricka. Benedictsson anammar och ifrågasätter återigen 

det manliga idealet av självbehärskning och kroppskontroll. Idealet framkommer 

tydligt i novellen när Anders vägrar visa sina känslor för sin familj och patronen. 

 

Enligt Ekenstam sammanfaller den nya bilden av mannen med uppdelningen av 

den offentliga och privata sfären. Den offentliga sfären karakteriseras av kontroll, 

styrka och ibland rå jargong, medan den privata förknippas med inaktivitet och 

känsloyttringar. Männens kroppar utnyttjades till gymnastik och annan träning för 

                                                
43 Ekenstam, 1998, s. 100 ff. 
44 Ibid, s. 71. 
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fosterlandets räkning om de exempelvis skulle gå ut i krig.45 Och vänskapliga tårar 

har aldrig känts så här långt borta. 

 

I mitten på 1800–talet är det vanligt med föräldrar som uppmanar sina pojkar att 

behärska sina känslor och i Rädd att falla ges ett exempel på en pojke som i ett 

brev beskriver hur han övervinner saknaden och sorgen ”som det egnar en 

blifvande man”46. Benedictsson beskriver också Post–Anders förvandling i liknande 

ordalag: 

 
Nu har den forne Post–Anders vuxit upp till man. I okunnighetens gråa 
morgonskymning har han kämpat med livet […], men han har hållit i: lugn, 
ihärdig, outtröttlig – och nu är han en man. (s. 165, [min kurs.]) 

 
Med ett stoiskt lugn har han kämpat och försökt glömma den lilla fågeln, vilket 

beskrivs med nästan parodiska mått mätt ur ett nutida perspektiv. Är 

Benedictsson satirisk i sin beskrivning eller var manligheten så pass viktig under 

den här perioden? Min tolkning är att hon med hjälp av denna parodiska 

fokusering på Anders mansblivande ville visa på manlighetsidealens överdrivna 

betydelse.  

 

5.3.2 (O)manlighet och karaktär 

Under min teoretiska översikt framlade jag teorin om omanlighet som 

underordnad den hegemoniska manligheten. Jag anser att patronen står för den 

överordnade manligheten i berättelsen och att mottyperna representeras av 

Anders och hans far som blir de underordnade i hierarkin. Anders är rädd för att 

misslyckas som man och döljer därför sin omanlighet för att inte förlora sitt 

anseende. Kimmel har en teori om mäns stora fasa för att inte bli lyckade. Den 

innebär att manlighet och karaktär först och främst handlar om faran för att 

utsättas för någon annans dominans.47 Benedictsson tar parti för den så kallade 

omanliga mannen och mot den hegemoniska manligheten i novellen, menar jag. 

 

                                                
45 Ekenstam, 1998, s. 105 ff. 
46 Ibid, s. 115. 
47 Ekenstam, 2006, s. 33. 
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Det finns flera fördelar med att använda sig av begreppet omanlighet som sin 

metod, menar Ekenstam och hänvisar till Jonas Liliequists teorier. Vid en 

jämförelse med manligheten blir normerna kring begreppen väldigt tydliga. Det 

finns även flera olika sidor av omanlighet, en handlar till exempel om skillnader i 

ålder mellan olika personer av manligt kön, en annan om en ”feminiserad” form av 

man.48 När det gäller relationen mellan Anders och patronen är det den första 

sortens omanlighet som är aktuell. Makt– klass– och hierarkiperspektivet är också 

viktigt att lyfta fram. Patronen har i egenskap av sin titel uppenbart mer makt än 

bondepojken Anders där ålder (och eventuellt klass) har stor betydelse. Ella 

Johansson och Jonas Liliequist, som jag nämnde i inledningsavsnittet, har forskat 

kring olika åldersgrupper och deras eventuella betydelse i skapandet av manlighet 

och omanlighet. De har fokuserat på den svenska bondekulturen och bland annat 

upptäckt att manligheten har skapats i relationerna mellan pojkar, vuxna män 

respektive gifta och inte mellan män och kvinnor vilket bekräftar teorin som 

Ekenstam och andra mansforskare tidigare har lagt fram. Johansson menar att det 

finns två olika maskulinitetstyper under denna äldre agrarkultur i Norden. För det 

första finner vi de unga grabbarna som tillåts att supa, bråka och leva ut sin 

sexualitet och för det andra har vi de gifta tystlåtna männen som får ta mycket 

ansvar för familj, hus och ekonomi. De unga männen förmodades dock senare i 

livet ta hand om familjen precis som deras far förhoppningsvis hade gjort. De två 

kontrasterande typer skiljer sig från andra kulturer där den familjära 

sammanhållningen oftast är starkare.49 

 

Anders fadersfigur beskrivs som en alkoholiserad misshandlare, som inte verkar 

ha växt ifrån ynglingarnas maskulinitetstyp, om man väljer att följa Johansson och 

Liliequists teori: 

 
[…] när >>far<< ibland kom drucken hem, låtande svordomar och slag hagla 
omkring sig, och alla förskrämda kröpo i krok för honom, kunde man få se 
Jeppa skynda undan som om det störtregnat över honom […] (s. 163) 

 
Hans ”far” beskrivs med vinklade citationstecken i citatet och även på andra 

                                                
48 Ekenstam, 2006, s. 45 f.  
49 Ibid, s. 35ff. 
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ställen i novellen, vilket går att tolka som att det inte är hans riktige pappa eller 

alternativt inte någon som han vill se som sin far. Tjeders teori om ”drinkaren” 

redovisade jag i kapitel 5.2.1 där intagandet av alkohol var ett tecken på att man 

fallit för begäret där följden blev att man förlorade sitt anseende enligt den 

borgerliga synen. Anders far ansågs antagligen vara en karaktärslös man på grund 

av sitt omåttliga drickande. Han tillhörde inte heller borgarklassen utan 

bondeallmogen, vilket resulterar i att han blir dubbelt underordnad de borgerliga 

männen och därför sedd som extremt omanlig, menar jag.  

 

I slutet av berättelsen sker således den viktiga betoningen, som jag tidigare varit 

inne på, att sonen Anders till slut blir en man, trots sina dåliga förutsättningar och 

omanliga drag. Han döljer sina känslor för att inte visa sig svag och klättrar sedan 

i samhällsstegen och tillskansar sig makt: 

 
Ni kan någon gång – fast sällan – få höra honom i Andra kammaren höja sin 
tydliga, lidelsefria röst. Om han då talar för de fattigas och förtrycktas sak – 
och sådana finnas överallt – är det som om varje tonfall bävade av dold 
rörelse; – men han skall alltid veta att behärska den. (s. 165, [min kurs.])  
 

Anders hamnar till slut i tvåkammarriksdagens andra kammare och en intressant 

detalj är att rösten beskrivs som lidelsefri. Till skillnad mot sin far har han 

behärskat sina inre lidelser och behållit sin manlighet. Varenda människa (läs: 

man) ansågs ha latenta och negativa krafter inom sig som det gällde att tygla. 

Lidelserna kunde vara både känslor av lust, passion eller böjelse. Tjeder väljer att 

beskriva mannens val som följer: ”Falla eller förbli man – utan makt eller med 

makt: så såg alternativen ut enligt den borgerliga ideologin”.50  

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Tjeder, s. 64 ff.  
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6. Diskussion  

Den manliga pseudonymen behandlar jag i samband med analysen av ”En 

omvändelsehistoria”. Vilka konsekvenser hade det fått om hon skrivit under sitt 

riktiga namn? Följden hade antagligen blivit att fokus hade hamnat på Den 

Kvinnliga Författaren, vilket jag menar inte var Benedictssons avsikt med den här 

novellen. Novellen handlar i stället om stad kontra landsbygd och var man känner 

sig mest fri. Bonden får sin upprättelse genom Halvdan Ängs livshistoria, som blir 

omvänd i sin syn på frihet och drömmer om ett liv på landet. Han får nya 

perspektiv genom sin resa till Stockholm och han lär sig att uppskatta sina egna 

egenheter, vilket blir sensmoralen av denna novell. Jag ställer mig också frågan 

varför omanligheten hos Halvdan ses som tämligen positiv till skillnad mot 

omanligheten hos Anders. Jag menar att det har att göra med att det är två olika 

sorters manlighet. Halvdan ämnar bli författare vilket borde ha ansett vara 

omanligt i bondekulturen där praktiskt arbete var norm. Men författare är ett 

borgerligt yrke, vilket gör omanligheten till en positiv sådan på grund av den 

hierarkiska strävan uppåt. Anders däremot gråter över fågel Jeppa. Gråt var vid 

den här tiden, som vi tidigare sett, en stark symbol för en degraderande 

omanlighet, men jag menar att hon här driver med manlighetsidealet, vilket jag 

snart kommer att återkomma till.   

 

I ”Far och son” är temat faderskap och Heloins far, Pierre d’Auglars, lämnar 

honom strax efter födelsen för att förströ sig på egen hand. Han blir en högst 

frånvarande pappa och befattar sig varken med intimitetsrollen eller med 

försörjarrollen. Vi får ingen annan förklaring till hans svek än att han känner sig 

kränkt av vår Herre för att ha fått en son som ler i mjugg. Den nordiska 

faderskapsforskningen skriver inte särdeles mycket om varken 1880–talet eller 

frånvarande män, mer än att moralisterna avskyr de sistnämnda. Historien sticker 

ut genom att utspela sig mestadels i Frankrike. Är det därför som jag inte hittar 

beröringspunkter mellan den nordiska maskulinitetsforskningen och historien om 

Heloin? Vad hade Benedictsson för syn på fransmäns relation till sina barn? Ella 

Johansson och Jonas Liliequist menar något generaliserande att familjerna i Syd–

Europa före industrialiseringen hade en tätare sammanhållning, eftersom de 
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vanligtvis gifte sig tidigare och i större utsträckning. Detta stämmer till viss del in 

på Pierre och Heloïse historia, eftersom de gifte sig i unga år, men när modern 

senare gick bort var plötsligt familjen inte längre viktig. Då var det viktigaste av 

allt att mannen blev fri från ansvar. Detta ansvarslösa liv blev senare hans fall. 

Det är svårt att få ett svar genom min sekundärlitteraturs teorier om varför Pierre 

lämnar honom förutom av egoistiska skäl.  

 

I ”Jeppa” framkommer det nya manlighetsidealet tydligt i uppvisandet av manlig 

gråt. Min tolkning är att Benedictsson driver med manlighetens ideal som tydligast 

i den här novellen. I min tidigare analys under kapitel 5.3.1 är jag ambivalent i 

min tolkning av denna gråt. Antingen är det en drift med manlighetsidealet där 

omanlighet har en positiv kodning med mansblivandet som en framtvingad och 

ifrågasatt konsekvens. Eller så är det tvärtom en beskrivning av en negativ 

manlighet med omanlig gråt där beskrivningen av hur Anders slutligen blir en 

självbehärskande riksdagsman ska läsas som en sann lärdom. Jag väljer dock att 

se det ur det första perspektivet på grund av berättarröstens lojala hållning 

gentemot Anders när han gråter över Jeppa och det överdrivna och smått 

parodiska betonandet på hur han till slut blir man. Ekenstam påpekar att den nya 

bilden av män sammanfaller med uppdelningen i offentligt och privat något som 

jag ställer mig frågande till, efter att ha läst Lorentzens kapitel om fäderna där 

han påstår att denna uppdelning har överdrivits i historieforskningen. Däremot 

kan det naturligtvis ha haft viss påverkan på mansidealet. Åldersperspektivet går 

även att anlägga på alla tre noveller. Både Halvdan, Heloin och Anders är 

underordnade i kraft av sin ålder och vissa är dubbelt subordinerade klassmässigt. 

Benedictsson tar även avstånd till Anders far som är alkoholiserad och beskriver 

honom i enbart negativa ordalag. Vi får många negativa mansporträtt tilldelade 

oss bland den äldre generationen, medan den yngre får stå för de viljestarka 

männen. Vid en första anblick kan man läsa Benedictsson som en moralens 

väktare, men jag menar att hon med dessa karaktärer vill att man som läsare ska 

fundera kring de olika idealen som fanns under hennes tid.  
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7. Sammanfattning och avslutning 

Slutsatsen blir att föreställningarna om manlighet under 1800–talet påverkade 

Benedictsson starkt och demonstreras även tydligt i novellerna. Rädslan för att 

anses vara omanlig och visa känslor. Rädslan för att falla. Rädslan för att sakna 

karaktär och mista makt. Rädslan för att tillhöra eller plötsligt ingå i en 

marginaliserad och underordnad grupp (exempelvis bonde, alkoholiserad, spelare 

och frånvarande far). Alla dessa rädslor påverkar våra huvudpersoner i stor 

utsträckning. Vi får följa tre historier om dels tre fäder som har ”fallit” och dels 

deras söner som lyckas undvika det. Fasan för att misslyckas driver dem till att 

lyckas. Halvdan Äng realiserar sin skrivardröm och omfamnar bönderna varmt, 

Heloin d’Auglars åker på Europaturné och uppsöker sin frånvarande far och Anders 

talar i tvåkammarriksdagen och faller inte för några frestelser.  

 

Mitt syfte var dels att undersöka hur männen gestaltas i delar av Victoria 

Benedictssons Från Skåne och dels att se vilka föreställningar om manlighet som 

upprätthålls och/eller detroniseras i novellerna. Jag har för det första analyserat 

omanlighet inom bondekulturen i novellen ”En omvändelsehistoria”, för det andra 

synen på faderskapet i berättelsen ”Far och son” samt för det tredje kopplingen 

mellan (o)manlighet, karaktär och manlig gråt i ”Jeppa” med metoden närläsning. 

Min sekundärlitteratur bestod exempelvis av antologierna Män i Norden. Manlighet 

och modernitet 1840–1940 och Rädd att falla samt flera biografier om 

Benedictsson. Resultatet visar att de flesta föreställningarna om manlighet som 

fanns upprätthölls i berättelserna, medan teorierna om faderskap var svåra att 

applicera på min text. Mansidealet påverkar även huvud– och bipersonerna på 

olika sätt. De äldre männen har ”fallit” av olika anledningar, medan sönerna tar 

sig vidare på egen hand. ”En omvändelsehistoria” är en berättelse om stad kontra 

land, bonde mot borgarklass där landet och bondekulturen drar det längsta strået. 

Där är också omanlighet en förhållandevis positiv egenskap, till skillnad mot 

”Jeppa” vid en första anblick. I den sistnämnda novellen får vi se ett uppvisande 

av det nya mansidealet när det gäller att behärska sig och dölja sina känslor. I 

”Far och son” behandlas faderskapet och den frånvarande fadern där Pierre 
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d’Auglars i viss mån tar tag i försörjarrollen i form av pengar, men inte den av 

Heloin saknade intimitetsrollen. Slutsatsen blir att föreställningarna om manlighet 

driver männen att lyckas, eftersom rädslan för att misslyckas är så påtaglig.  

 

Framtidens forskare skulle med fördel kunna analysera de andra novellerna i 

samlingen, exempelvis ”Koketten” eller ”En musikafton”, om ämnesvalet handlar 

om synen på kvinnor under sent 1800–tal. Historierna ”Eva” och ”Giftermål på 

besparing” ger prov på Benedictssons humoristiska sida, för att inte tala om 

namnet på vår mindre lyckosamma skribent – Halvdan, vilket jag menar borde 

uppmärksammas i en avhandling eller liknande. Den manliga gråten i 

Benedictssons texter innehöll även många intressanta aspekter, vilket skulle vara 

något att utveckla för nästa generation litteraturvetare.  
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