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Sammanfattning 

Målet med detta arbete har varit att analysera hur manlighet konstrueras i novellen Målaren av C. J. L 

Almqvist. De redskap som används är dels R. W Connells teori om att flera maskulinitetsformer finns 

representerade samtidigt i samhället, i ett hierarkiskt manlighetssystem. Dels undersöks ett par av de aspekter 

som användes i Sverige under 1800-talet för att beskriva mannen, karaktärskonceptet samt genren 

rådgivningshandbok. Det är dessa två aspekter som används i uppsatsen.  

 I analysen av karaktärskonceptet framkommer att framförallt inre attribut, i denna text 

egenskaper som lekfullhet, fantasifullhet och kreativitet, samt god arbetsmoral och spänst, hurtighet, 

förespråkas. Huvudpersonen Elias har ett rikt inre liv överhuvudtaget, dessutom med religiösa inslag.  

 Vidare har det gått att visa en läsning av Målaren som en utvecklad variant av genren 

rådgivningshandbok som var populär under första halvan av 1800-talet. Utvecklingen består i att Almqvist 

verkar tagit ett steg från fördömandet av män som fallit för sina frestelser, då han i Målaren istället för att 

lägga fokus på själva fallet visar på vägen upp till ett dygdigt liv.  

 Connells idé om manlighetshierarki har hjälpt mig att genomföra en viss kartläggning av den 

regionala svenska, samt den lokala sockenbaserade hegemoniska maskulinitet som är aktiv i Målaren. I denna 

kartläggning framkom bland annat att den regionala hegemonin är stark präglad av den ståndstruktur som 

Sverige hade fram till dess upplösning 1866. Det visade sig också att många personer i Målaren, trots att 

Elias bevisligen hade ett utvecklat inre liv och att karaktärskonceptet var en mycket central aspekt av 

idealmanligheten, i ganska stor utsträckning verkar bedömas efter sin klasstillhörighet. Det tyder på att den 

regionala maskuliniteten genomsyrar och påverkar den lokala, även om några krockar påvisats. 
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Summary 

This essay investigates how masculinity is constructed in the short story Målaren (The painter), written by 

C. J. L. Almqvist. The tools used in the analysis were, first, R. W. Connells theory about there being multiple 

forms of masculinity represented in society simultaneously, within a hierarchical masculinity-system. Second, 

the concepts that were used in Sweden, in the 19th century, to describe the concept of the male, have been 

utilised. More specifically, the concept of a person’s character and the genre “rådgivningshandbok” have 

been used.       

 When analysing from a character-conceptual perspective/the perspective of a person having 

good or bad character, the results show that it is mostly the inner qualities, that is, in this specific text, qualities 

such as playfulness, imagination, and creativity, as well as good work moral, vigour, and heartiness, that are 

advocated. The main character, Elias, has a rich inner life, on the whole, with religious features as well.

 This essay also presents a reading of Målaren which shows that the short story is a developed 

variant of the genre “advice manual” which was popular in the first half of the 19th century. The development 

consists of Almqvist seemingly having taken a step beyond/away from the condemning of those men who 

yielded to temptation, since he concentrates on the journey back to a virtuous life, rather than making the 

crime itself the main focus of the story.     

 Connell’s idea concerning a hierarchical system of masculinity has helped me with mapping 

the regional, Swedish, as well as the local, parish-based hegemonic masculinity which can be found in 

Målaren. Among other things, the analysis undertaken with Connell’s idea as support shows that the regional 

hegemony is strongly characterised by the system and culture of states that existed in Sweden until it was 

dissolved in 1866. It has also become evident that many of the characters in Målaren in spite of the fact that 

Elias unquestionably has a rich inner life and that the concept of a person’s character is a central aspect of 

the ideal masculinity, seem to be judged with respect to which social state or class they belong to. This fact 

indicates that the regional hegemonic masculinity permeates and affects the local, although some clashes 

have been demonstrated. 
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Inledning 

Sedlighetsdebatten kallas den litterära strid som pågick i Norden under 1880-talet. Fejden gav 

upphov till en mängd litteratur som på olika sätt gick till angrepp mot rådande synsätt på bland 

annat könsroller, kvinnans- respektive mannens sexuella aktivitet samt äktenskapet.1 Henrik 

Ibsen skrev 1879 exempelvis i Ett dockhem och Anne Charlotte Leffler 1883 i Sanna kvinnor 

om äktenskapet och kvinnans frigörelse jämtemot mannen. Det var tendenslitteratur, litteratur 

vars huvudsakliga syfte var att diskutera samhällsfrågor. De fungerade som debattinlägg. Två 

falanger uppstod i denna debatt, en mer radikal, och en något mer konservativ. Den radikala 

ansåg att kraven på kvinnans anständighet skulle mildras så att den närmade sig mannens mer 

avspända moral medan den andra falangen argumenterade för att båda könen skulle vara 

avhållsamma innan äktenskapet.    

 Backar man bakåt 100 år i tiden var klimatet helt annorlunda. Sverige var ett 

ståndssamhälle, strikt hierarkiskt, och tittar man på manlighetsidealen under 1750-talet var det 

adelns män, toppen av hierarkin som utgjorde den dominanta manligheten, den så kallat 

hegemoniska manligheten.2 Dock drevs en del mindre reformer igenom vilka ledde in landet 

mot en mer sekulariserad och liberal politik. Dessa reformer och förändringar gjorde även att 

hierarkin sakta började luckras upp och adelns självklara maktposition hotades av den nya 

växande borgarklassen. Motsättningarna ledde till att ståndsriksdagens legitimitet till sist var så 

reducerad att den avskaffades 1866. Spänningarna mellan adeln och medelklassen 

(borgarklassen) är något det kommer finnas anledning att diskutera längre fram i denna uppsats, 

för de påverkade de manlighetsideal som rådde under den aktuella perioden. 

 David Tjeder (2003) menar att skiftet från en hegemonisk adel till en ny 

hegemonisk medelklass förändrade manlighetsidealen. Från att idealen präglats av mannens 

yttre attribut, som utseende och uppförandekoder uppstod en förskjutning där de gamla idealen 

förvisso fortsatt uppskattades, men nu kompletterade med en önskan om ett dygdfullt inre.3 

Länge upprätthöll alltså borgarklassen i stort sätt det manlighetsideal som även adeln bar upp: 

Rydström & Tjeder pekar på att borgerligheten anammade adelns ideal samtidigt som de 

officiellt hånade den, enligt Rydström & Tjeder ett bevis på dess ännu hegemoniska status.4 

Man kan under denna tid se en dominerande manlighet som är ganska androgyn; många av 

                                                 
1  ”Sedlighetsdebatten”, i Nationalencyklopedin, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sedlighetsdebatten 

hämtad 2014-11-03. 
2 Jens Rydström & David Tjeder, Kvinnor, män och alla Andra. En svensk genushistoria, (Lund 2009). 
3 David Tjeder, The Power of Character: Middle-class masculinities, 1800-1900, (Stockholm 2003), s. 56. 
4 Rydström & Tjeder, s. 54. 
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manlighetsidealen liknade de feminina idealen. Denna idealman kallades av borgerligheten för 

världsmannen. En riktig världsman skulle veta hur man förde sig i salongerna, vara en god 

konversatör och ha en något underdånig inställning gentemot andra. Det var med andra ord till 

stor del yttre karaktärsdrag som värdesattes till en början, såväl av den försvinnande adeln som 

av den växande borgarklassen. Under sin uppfostran fick världsmannen råd kring ”konsten att 

buga, konsten att bära käpp på rätt sätt, hur gången kunde göras mer graciös och hur rösten 

skulle modereras efter vilken samhällsställning den man talade med hade.”5 

 Under första halvan av 1800-talet skedde dock en förändring av idealen. 

Klassresan hyllades. Inre egenskaper värdesattes högre, såsom strävsamhet och arbetsvilja. De 

inre egenskaper man nu fokuserade på rymdes inom det som Tjeder (2003) kallar ”karaktär”. 

Vi ska återkomma till det begreppet lite senare.    

 Precis då, 48 år innan August Strindbergs Giftas avslutade sedlighetsdebatten 

1884, mitt i ett skifte från adelns hegemoniska maskulinitet till borgerlighetens gav Carl Jonas 

Love Almqvist ut novellen Målaren. Det är Målaren hela denna studie tillägnas, i ett försök att 

öppna upp för nya läsningar av den, och undersöka den i ljuset av mansideal i förändring.  

 

Material 

Målaren, av Carl Jonas Love Almqvist, är en novell, ursprungligen utgiven 1840 som en del i 

Törnrosens bok.6 Den utgåva av Törnrosens bok jag arbetar med här är utgiven 1997 av Svenska 

Vitterhetssamfundet (SVS)7, vilka låtit Bertil Romberg redigera och kommentera texterna. För 

en kvalitativ studie som denna är det dock viktigt att det är originalverket som behandlas för att 

inte innehållet ska ha förändrats över tid, vilket kan bli problematiskt eftersom det i detta fall 

är just de ursprungliga formuleringarna som är värdefulla.8 Som tur är finns alla ändringar 

redovisade i ett separat avsnitt längst bak i SVS:s utgåva, ett avsnitt som visar att utgivarens 

ändringar gentemot originalutgåvan bara består av accidentialier, förändringar av tryckfel och 

dylikt. I originalutgåvan står det till exempel ”skobegvuxna” vilket utgivaren ändrat 

                                                 
5 Rydström & Tjeder, s. 53. 
6 Carl Jonas Love Almqvist, Törnrosens bok. Samlade verk 9. Duodesupplagan. Band XII-XIV.  
7 Hädanefter används bara förkortningen ”SVS” när referens görs till Svenska Vitterhetssamfundet. 
8 Se gärna Johan Svedjedals (Svedjedal, 1998) i Margareta Björkman (red.), Böcker och bibliotek. Bokhistoriska 

texter, om olika editioner av Almqvists Det går an. Svedjedal går systematiskt igenom de olika editionerna som 

finns av boken och hur den förändrats över tid. Dels, visar Svedjedal, genomgår verket små nödvändiga 

förändringar som stavfel och tryckfel, ändring av interpunktion och dylikt, så kallade accidentalier. Dels genomgår 

verket också rent innehållsmässiga ändringar, substantieller, såsom exempelvis sättet karaktären Sara Videbäck 

framställs på. 
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till ”skogbevuxna”, ”qvitttrande” har blivit ”qvittrande”. Totalt har 30 ändringar av denna art 

gjorts.9      

 Dessa omständigheter gör att SVS:s utgåva är en lämplig utgåva att använda i 

denna undersökning. Den kan användas på precis samma villkor som den ursprungliga utgåvan, 

åtminstone för att fylla de syften jag har med den i detta arbete.  

 Målaren handlar om Elias, en efterlyst man av högre klass, som i novellens 

inledning söker fristad hos sin svåger Didrik. Efterlysningen gäller ekonomisk brottslighet; 

Elias misstänks både för att ha förfalskat pengar, och för att genom spelande skuldsatt både sig 

själv och sin far allvarligt. Didrik går med på att gömma Elias, men flyttar honom snart till en 

gård där han under täckmantel ska arbeta som dräng. Hans väg korsas dock snart av en gammal 

sockenmålare – Den gamle målaren, eller Gubben som han också kallas - vilken går med på att 

ta sig an Elias som sin lärjunge. Elias betraktar snart målaryrket som sitt kall och han ser det 

som sin nya livsuppgift att bemästra målerikonsten. I tillvaron som en anspråkslös 

sockenmålare finner han en ny lycka och tillfredsställelse i all enkelhet. 

 Det finns ett par ledtrådar som skulle kunna göra det möjligt att härleda ganska 

precis när historien om Elias utspelar sig. Detta är intressant för att ytterligare kunna precisera 

och förbättra träffsäkerheten i analysen. Berättarjaget uppger tidigt i novellen att ”med ett hopp 

var han[Didrik] der i sällskap med några kuttingar af förbjudet, men förträffligt innehåll, som 

Tärnsundsvärden under denna oroliga tid på sådant vis gömde undan rättvisans hand; ty man 

lefde i den förbjudna bränvinstiden.”10 ”Den förbjudna bränvinstiden” kan möjligen beteckna 

två olika skeenden. Den första möjligheten, vilken också är den som SVS valt, är det förbud 

mot brännvinsbränning som infördes 1772.11 Detta verkar till en början rimligt, tills det i ljuset 

av den andra ledtråden blir mindre troligt. Förbudet 1772 var kortvarigt, och bestod bara 15 år, 

till 1787. Därefter återgick Sveriges brännvinsproduktion till en okontrollerad status. 

 Det stämmer dock inte överens med den referens som görs i Målaren till Hjalmar 

Mörners (1794-1837) konstverk ”Odens ankomst till Sverige”. Hänvisningen sker när Gubben, 

Elias läromästare tänker att ”[v]i hafva ju sett sjelfva den svenska mythologien med Oden, 

Gylfe och alla möjliga gudar på guldgrund omkring de sköna väggarne på Rosendal? Men 

arbetet är der också af en Hjalmar Mörners hand, vår största mästares.” 12  Detta konstverk, 

                                                 
9 Almqvist, s. 348f. 
10 Ibid., s. 125. 
11  Nationalencyklopedin alkoholpolitikwww.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/alkoholpolitikhämtad 2014-

12-01 
12 Almqvist, s. 166. 
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varom Gubben talar, målades emellertid först 1829.13  Målarens handling förutsätter alltså 

denna tavlas existens, så den måste utspelas efter 1829, och inte mellan 1772 och 1787 som 

SVS pekar på. Det infördes ett nytt alkoholförbud lite senare, men detta inträffade flera år efter 

att Målaren gavs ut, och att Almqvist på förhand kände till detta förbud förefaller osannolikt, 

jag har åtminstone inga belägg för det. Den mest exakta angivelsen får alltså bli efter 1829, men 

i en kontext där det politiska klimatet möjligen ifrågasatte privat alkoholproduktion, vilket i 

Almqvists ögon kan ha uppfattats som att ett brännvinsförbud faktiskt rådde. Med hjälp av dessa 

uppgifter går det alltså att få en fingervisning av vilken tidpunkt det är som Almqvist avsett 

skildra, men det är viktigt att framhålla att han bara i vissa avseenden gör en retrospektiv 

framställning. Faktan och tidsangivelserna må vittna om det retrospektiva perspektivet, men de 

manlighetsideal som målas upp, och som fokuseras i denna studie, är Almqvists egna. Det är 

hans egna ideal som lyser igenom. Som framgår av beskrivningen nedan av Jakob Stabergs 

avhandling var Almqvist en politiskt engagerad person som till och med arbetade för att skapa 

ett nytt manligt subjekt, så en grundläggande medvetenhet om detta är viktig. 

 

Problemformulering 

Min studie rör sig i ovan nämnda paradigmskifte, strax efter 1829. Syftet med studien är att visa 

på relationen mellan hur manlighet byggs upp i Målaren och hur man talade och skrev om 

manlighet och borgerliga manlighetsideal i Sverige under 1800-talet. För detta ändamål 

kommer jag vidare att med hjälp av Connells teorier undersöka hur manlighet struktureras 

hierarkiskt i Målaren. De frågor som skall besvaras för att uppnå dessa mål är som följer: hur 

kan man förstå hur manlighet byggs upp i Målaren? Finns den hegemoniska maskuliniteten 

representerad i Målaren? I så fall, hur förkroppsligas den?  

 

Teori och metod 

Manlighetsbegreppets innebörd 

Framförallt utgår min definition av manlighet från den bild David Tjeder (2003) utarbetar i sin 

avhandling. 14  Tjeder diskuterar manlighetsbegreppet och dess olika yttringar i 1800-talets 

                                                 
13 Almqvist, s. 357. 
14 Tjeder, (2003). 
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Sverige. Några av dessa uttryck används här. Begreppen är dessutom i viss utsträckning knutna 

till varandra, de bygger på varandra. De teoretiska impulser jag plockar upp från Tjeders 

avhandling är karaktärsbegreppet samt rådgivningshandboken, en vanlig texttyp under denna 

tid.15      

 Kanske kommer uppsatsen i högst grad på ett eller annat sätt röra sig kring 

begreppet karaktär, på det sätt som Tjeder använder det. Att män ansågs ha karaktär,16 eller att 

de åtminstone borde sträva efter att tillägna sig en sådan, var något som var nytt på 1800-talet.17 

Det är överhuvudtaget svårt att prata om denna tidens manlighet utan att på ett nästan synonymt 

sätt mena karaktär. Tjeder menar att idealen vid 1800-talets början förskjutits från att enbart 

värdera det yttre till att det yttre skulle motsvara det känslosamma inre: ”[t]here should be a 

synthesis between inner and outer qualities; a true gentleman had to have both inner virtue and 

outward elegance.”18 Sättet att se på män var dock dikotomatiskt: redan vid låg ålder stod valet 

mellan två världar, antingen ett liv i dygd eller ett liv av förfall. Om man såg till att välja rätt 

väg redan från början gick man mot ett liv av lycka och framgång istället för ett liv på gatan, 

med brottslighet och synd. Många moralister vidhöll att om mannen en enda gång, när som 

helst, valde synden hade han ingen chans att bli en idealman.19 Det manlighetsideal dessa 

moralister syftade på var karaktärsfullheten. Idealmannen hade karaktär.  

 Tjeder visar dock att det var symptomatiskt att de specifika drag själva begreppet 

karaktär verkligen betecknade sällan klargjordes. Detta var en effekt av att moralister tenderade 

att hellre beskriva mannen negativt än positivt, det vill säga fokusera på vad som inte var 

manligt, snarare än vad som var det. Stort fokus låg i alla fall alltid på vikten av att stå emot 

syndiga frestelser, såsom exempelvis drickande och spelande. Hängav man sig någonsin åt 

dessa lockelser förlorade man direkt förutsättningarna att uppnå idealen. Begreppet hade alltså, 

trots sin bristfälliga definition, en viktig plats i idealmanligheten. Den kunde bara uppnås 

genom hårt arbete och disciplin, och när den väl var uppnådd innebar den ”hidden 

potentialities”.20      

 Under 1800-talet växte alltså en ny generation moralister fram, som tryckte på 

vikten av att en man fann sitt eget uttryck, sin karaktär, sin dolda potential. Dessa skrev böcker, 

                                                 
15 Tjeder använder termen ”advice manual”, här översatt till rådgivningshandbok. 
16 Tjeder, s. 57f. 
17 När jag i denna uppsats skriver 1800-talet avser jag det svenska 1800-talet.  
18 Tjeder, s. 57. 
19 Ibid., s. 56.  
20 Ibid., s. 60. 
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så kallade rådgivningshandböcker, vilka talade om hur män bör vara.21 Ett drag hos dessa 

rådgivningshandböcker var just den dikotomatiska uppdelningen mellan den dygdiga mannen 

å ena sidan, och den fallna mannen å den andra. Mannen med god karaktär å ena sidan och den 

karaktärslösa mannen å den andra. Den goda mannen framställdes som hårt arbetandes och 

framgångsrik medan den fallne mannen, motsatstypen, representerade kontrasten. Denne 

visades upp som ett avskräckande exempel och framställdes ofta som dekadent, våldsam och 

ovårdad. Tjeder menar dock att läsningen av dessa två motsatta personligheter inte behöver vara 

dikotomatiskt. De kan även sägas demonstrera riskerna en man alltid måste passa sig för. Om 

man inte ständigt anstränger sig tillräckligt mycket kan man falla, och bli sin motsatstyp.22 

Karaktärsbegreppet och rådgivningshandboken står som två av denna uppsats totalt tre 

hörnpelare. Den tredje hörnpelaren introduceras strax.   

    

Hegemonisk manlighet  

Jag vill vidare betona att jag i denna uppsats intar ett konstruktivistiskt eller icke-essentialistiskt 

perspektiv. Det innebär att jag inte eftersöker den innersta naturen hos de män jag undersöker, 

alltså de rent biologiska egenskaper som skulle utmärka en man, som skulle skilja honom från 

kvinnan. Istället söker jag efter de sociala strukturer som formar idealen och de förväntningar 

som ställs på män. Jag studerar alltså inte könet som biologiskt säreget utan hur det skapas i 

samhället. För en sådan typ av undersökning borde R.W. Connells (1995) teori om multipla 

maskuliniteter fungera väl, eftersom den uteslutande bygger på denna bild av könet som socialt 

konstruerat. Dock visar sig vissa delar av denna teori inte passa speciellt väl in i en läsning av 

Målaren, eller åtminstone förefaller vissa delar av teorin mer intressanta än andra. Problemen 

ligger egentligen inte hos Connells teori, utan handlar om de förutsättningar som finns i 

Målaren. Analysen av den regionala hegemoni som anas i Målaren pekar på att de regionala, 

nationella, manligheterna i hög grad verkar bestämmas av den ståndstruktur som format Sverige 

under en lång tid.23 Denna iakttagelse gör att den dynamiska dimensionen av Connells teori, att 

maskuliniteterna förhåller sig till- och påverkar varandra, i viss mån går förlorad; den 

hegemoniska nationella manligheten i Målaren verkar överskuggas av det synnerligen 

odynamiska politiska systemet. Strukturen som uppstått i Sverige och som återspeglas i 

                                                 
21 Notera skillnaden mellan att vara och att uppföra sig. Tjeder pekar på skillnaden mellan gamla moralister från 

föregående sekel och de nya: ”[t]hey focussed more on how men should be than on how they should behave”, 

Tjeder, s. 24. 
22 Tjeder, s. 68-73. 
23 Dessa resultat presenteras i kapitlet ”Målaren och multipla maskuliniteter”. 
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Målaren, verkar alltså inte fånga dynamiken på samma sätt som Connells teorier försöker. 

Istället för olika maskuliniteter ter sig den regionala manligheten mer som en trappa, successivt 

stegrande ju närmre adeln man kommer, och där statusen blir lägre enligt en formaliserad 

statusstege ju närmre bönderna man kommer. Nedan förklaras Connells teori, samt hur denna 

använts för att på ett fruktbart sätt kunna tillämpas på en text som Målaren. 

 En stor del av den forskning som hittills bedrivits om manlighet, inklusive denna 

uppsats, utgår från denna teori som handlar om ett sätt att se på maskulinitet som något 

omväxlande, dynamiskt och pluralt. Det finns enligt Connell flera olika maskuliniteter 

samtidigt. Dessa delas in i fyra olika kategorier.24 Den första av dessa är den hegemoniska 

manligheten. Den hegemoniska manligheten är som namnet antyder den dominerande 

manligheten, den sammansättning särdrag som bildar idealet. Det finns alltid en viss 

konfiguration av maskulinitet som innehar den dominanta positionen. Connell betonar dock att 

det inte alltid är de med den verkliga makten och dominansen som bär upp den hegemoniska 

manligheten. Den hegemoniska maskuliniteten är ”den konfiguration av genuspraktik som 

innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.”25 Det 

innebär att idealmanligheten egentligen inte behöver förkroppsligas av någon verklig 

samhällsgrupp. Idealen kan vara mer abstrakta, förkroppsligade av ett fåtal idrottsmän, eller 

kändisar, för att hämta ett modernt men tydligt exempel från vår nutid, 2000-talet. Det är alltså 

inte med nödvändighet den största reella maktfaktorn, som exempelvis adeln, som utgör den 

dominanta ”konfiguration[en] av genuspraktik”. I denna studie av Målaren visar det sig 

emellertid att adeln till stor del både har en mäktig position i samhället och förkroppsligar den 

hegemoniska manligheten. I alla fall om man tittar på en regional nivå, vilket jag antydde ovan. 

Men mer om denna, samt andra former av hegemoni nedan.  

 Vi uppehåller oss lite till vid grunderna i Connells teori om multipla 

maskuliniteter, för att kortfattat redogöra även för de andra manligheterna. Förutom den 

dominanta, hegemoniska, formen finns tre andra kategorier: underordnad, delaktig och 

marginaliserad manlighet. I ett samhälle vars struktur definieras av en hegemoni, ett övervälde, 

torde det därför finnas en motsats. En grupp som i hierarkin underordnas de dominanta. Connell 

pekar själv på det moderna europeisk-amerikanska exemplet med heterosexuellas dominans 

och homosexuellas underordning. Men vilken grupp det än är som undertrycks och 

stigmatiseras tar det sig uttryck i vissa verksamheter, som exempelvis ”politisk och kulturell 

                                                 
24 Connell, s. 100-105. 
25 Ibid., s. 101. 
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uteslutning, kulturell smutskastning, […] ekonomisk diskriminering och personlig bojkott.”26 

Vidare kan den delaktiga maskuliniteten kortfattat beskrivas som den majoritet av män som 

inte ”praktiserar det hegemoniska mönstret” men som ändå drar nytta av de förmåner det på 

olika sätt innebär att vara man.27 Den marginaliserade manligheten är till sist en del av hierarkin 

som inte direkt ingår i den, utan snarare samspelar med den. Den marginaliserade manligheten 

erbjuder ett mer intersektionellt sätt att se på hela genussystemet, där kön samverkar med 

exempelvis klass och ras, den synliggör ”relationerna mellan maskuliniteter i dominanta och 

underordnade klasser eller etiska[!] grupper.”28   

 I denna uppsats kommer dock inte dessa begrepp - delaktig, underordnad och 

marginaliserad maskulinitet - till så stor användning. Förklaringen till detta är i huvudsak att 

det genussystem som existerar i Målaren förefaller vara formaliserat och reglerat till följd av 

det i stånd uppdelade samhället. Detta ger jag belägg för i kapitlet ”Målaren och multipla 

maskuliniteter”. Ståndstrukturen dominerar och präglar genusstrukturen helt verkar det som. 

Därför koncentrerar jag mig i analysen på att kartlägga just hegemonin i Målaren och 

uppmärksamhet ges spänningarna mellan den regionala och lokala hegemonin, begrepp för 

vilka jag nu ska redogöra. 

  

Global, regional och lokal hegemoni 

Ovan hävdade jag att adeln i Målaren förkroppsligar hegemonin bara i den regionala nivån på 

samhället, men förklarade inte detta begrepp närmre. Förutom olika former av maskulinitet 

menar Connell och Messerschmidt att det finns olika former av hegemoni.29  Dels global, dels 

regional och dels lokal hegemoni. Dessa tre lager är aktiva samtidigt, men konstrueras på olika 

plan. Den lokala hegemonin skapas i ”face-to-face interaction” i den direkta omgivningen: inom 

familjen, mellan kollegor, vänner och så vidare.30 Den regionala hegemonin uppkommer på 

nationsnivå och är den gemensamma för samma kultur, samma land. Den globala hegemonin 

är vidare den konfiguration som konstrueras transnationellt, mellan länder, präglad av till 

exempel världspolitik eller media.    

 Förutom Connells teorier utgår en betydande del av forskningen om maskulinitet 

                                                 
26 Connell, s. 102. 
27 Ibid., s. 103. 
28 Ibid., s. 105. 
29 R. W. Connell & James W. Messerschmidt, ”Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”, Gender and 

Society, Vol. 19, 2005:6. 
30Ibid., s. 849. 
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från tanken om homosocialitet. Eve Kosofsky Sedwick undersöker exempelvis i sin avhandling 

Between Men hur relationer män emellan byggs upp och tar sig uttryck. Trots teorins popularitet 

och dess inflytande på maskulinitetsforskningen är detta ett perspektiv jag valt bort i 

förestående analys. Det passar inte det material som studeras här, framförallt för att det faktiskt 

är ganska få relationer som gestaltas. Connells hegemoniska manlighet, samt Connell & 

Messerschmidts teori om att flera olika hegemoniska maskuliniteter aktivt konstrueras 

samtidigt på olika plan, utgör av denna anledning den tredje och sista hörnpelaren i min analys.

 I denna uppsats gör jag en läsning där jag försöker placera in Målaren i en svensk 

historisk kontext, nämligen tidigt 1800-tal. Detta görs genom att succesivt koppla innehåll, form 

och bildspråk i novellen till de normer som fanns i Sverige under första halvan av 1800-talet. 

Jag gör alltså en komparativ studie där olika aspekter av novellen placeras intill den aktuella 

kontexten. 

 

Tidigare forskning 

Mängden forskning som behandlar Almqvist och dennes författarskap är stor. I den utgåva av 

Törnrosens bok som används i denna uppsats finns en forskningsöversikt som kortfattat går 

igenom huvuddragen i en stor del av Almqvistforskningen. Där framgår att en stor del av 

forskningen som gjorts om just Målaren har psykologiska och självbiografiska infallsvinklar, 

där olika tolkningar görs om kopplingar mellan Målaren och Almqvists liv. Ytterligare 

forskning undersöker Almqvists roll som språkvårdare.31  

 Jakob Staberg har till skillnad från dessa forskningsexempel ägnat sig åt att 

studera manlighet hos Almqvist. I Stabergs avhandling Att skapa en ny man står Almqvists liv 

och verk under lupp. 32 Staberg genomför sin undersökning på två fält parallellt, ett litterärt där 

han studerar Almqvists litterära utgivning mellan åren 1817 och 1824 och ett där han granskar 

Almqvists förehavanden inom gruppen Mannasamfund, ”ett esoteriskt brödraskap som 

utmanade den offentliga meningen”. 33  I de litterära analyserna studerar Staberg dels tre 

konstsagor, Gråkappan, Guldfågel i paradis och Rosaura, samt Amorina, den första versionen, 

och Murnis. Staberg studerar kopplingarna mellan texterna och verksamheten i Mannasamfund 

och vilken funktion texterna fick i arbetet inom brödraskapet.   

                                                 
31 Almqvist, s. XXIII-XXIV. 
32 Jakob Staberg, Att skapa en ny man, (diss. Eslöv 2002). 
33 Ibid., s. 11. 



14 

 

 Genom undersökningen framträder en bild av Almqvist som på en gång kan sägas 

visa en både världsfrånvänd och samhällsengagerad person. Staberg visar på att Almqvist, trots 

att han i brev uttryckt att meningen ”inte varit att ’bilda sect’” är en av frontfigurerna i 

Mannasamfund, vars allra första paragraf förmedlar ett tydligt avståndstagande från den yttre 

världen.34 De är också tydliga med deras inställning till politiska uttryck inom gruppen. Men 

att det var en världsfrånvänd grupp är alltså en felaktig bild. Snarare motsatsen. 

Mannasamfundet var bara en liten del av det större Manhemsförbundet, som i sin tur var ett 

förbund vid Afzelii privatgymnasium.35 Genom förbundet var tanken att uppfostra manliga 

studenter och lära dem sedlighet. De arbetade efter en genomtänkt och ideologisk pedagogik 

som kombinerade ”kroppslig disciplin med den nya läsinlärningen i danandet av ett nytt 

subjekt”. Staberg pekar alltså på att Manhemsförbund, och däribland Almqvist, på ett mycket 

målinriktat sätt arbetade för att skapa ett nytt manligt subjekt, ett nytt maskulinitetsideal. 

Manhemsförbundet förde alltså en sedlighetspolitik, en politik där de vurmade för medelklassen. 

Åtminstone vad gällde dygden och upprätthållandet av patriarkala mönster. Undervisningen 

som gavs dessa utvalda manliga elever präglades av bilden av en viss typ av manlig sexualitet; 

begäret till kvinnan var sublimt. En annan del i undervisningen, eller uppfostringen, var talet, 

retoriken. Manhemsförbundet tränade de unga männen i talövningar: de skulle tala på ett visst 

sätt, en blandning av from militärisk entusiasm – ”en fördjupad innerlighet” och ”stärkt 

disciplinering”.36     

 Staberg visar även de mystiska och esoteriska influenserna i förbundet, och att 

Almqvist var en av gestalterna som drev på denna inriktning. Han ville personligen att 

förbundet skulle ha fler mystiska och sektlika inslag.37 I avhandlingen studerar Staberg även 

brevkorrespondens mellan Almqvist och andra medlemmar i Mannasamfund, en aktivitet där 

de involverade med stor entusiasm strävade efter att få ett fördjupat inre liv, att dana sin karaktär.

 Kristina Nordström undersöker i sin magisteruppsats Melankolin som manligt 

privilegium manlighet hos Benjamin Höijer, Per Daniel Amadeus Atterbom och Adolf Fredrik 

Lindblad – en filosof, en författare och en tonsättare, alla aktiva under 1800-talet. 38 Nordström 

studerar den brevkorrespondens männen har med kvinnliga vänner, och hon finner belägg för 

att melankolin är ett drag som är förbehållet män som i linje med de romantiska mansidealen 

                                                 
34 Staberg, s. 146. 
35 Ibid., s. 55. 
36 Ibid., s. 142f. 
37 Ibid., s. 56. 
38 Kristina Nordström, Melankolin som manligt privilegium: Studier av melankolin i breven från tre romantiska 

män, (Uppsala HT 2007/VT 2008). 
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gör anspråk på de positiva aspekterna av melankolin. Melankolin som drag knyter hon till 

männens yttringar av tungsinthet, bräcklighet och utanförskap39 och visar hur männen hur 

männen omvandlar dessa drag till positiva.40   

 Nordström gör vidare i sin avhandling Det sanna snillet: genus och geni hos 

Thomas Thorild en kulturhistorisk studie av hur genus, klasstillhörighet, ålder och etnicitet 

samverkar för att konstruera begreppet ”snille”.41 Hon visar att Thorild inte enbart reserverar 

snillet för män utan att han även beskriver det som något kvinnligt. Nordström pekar på att 

Thorild utgår från ett moraliskt manlighetsideal, där begrepp som själslighet och mognad är 

centrala. Snillebegreppet verkar i maskulina sammanhang utgöras av drag som styrka, frihet 

och självständighet, samt sublimitet. 42 Vad gäller begreppet ”styrka” avses hos Thorild själslig 

styrka, ett drag som används för att skapa en hierarki bland snillen.43 En betydelsefull skillnad 

mellan det manliga snillet och det kvinnliga var att män inte bedömdes utifrån distinktionen 

kvinna-man utan på en skala av olika män, där genus kombinerades med ålder, medan kvinnor 

däremot bedömdes efter en kvinna-man-skala, där mannen(karlen) beskrevs som djuriska i 

jämförelse med den livliga men milda kvinnan. 44 

 

Disposition 

Varje del av analysen nedan fyller en egen funktion. Det första kapitlet, ”Målaren och multipla 

maskuliniteter”, syftar till att föra läsaren över från de teoretiska kapitel som föregått till själva 

analysen. Detta kapitel blir en inledning till analysen, där ett ramverk upprättas för att öka 

förståelsen för hur manlighet kan förstås på ett övergripande plan i Målaren. I detta kapitel 

utgår jag framförallt ifrån R. W. Connells teorier om multipla maskuliniteter, och Connell & 

Messerschmidts teori om olika skikt av den manliga hegemonin. Redan i namnen på uppsatsens 

övriga analyskapitel, ”Elias och karaktärskonceptet” och ”Målaren som rådgivningshandbok”, 

antyds vad som avhandlas där. I det tidigare kopplas huvudpersonen Elias till 

karaktärsbegreppet, och i det senare testas en läsning av Målaren som en rådgivningshandbok.  

 

                                                 
39 Nordström (2008), s. 16. 
40 Ibid., s. 16-25, s. 25-31. 
41 Kristina Nordström, Det sanna snillet: genus och geni hos Thomas Thorild, (diss. Stockholm 2014), s. 25. 
42 Ibid., s. 181f. 
43 Ibid., s. 41. 
44 Ibid., s. 95. 
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Analys 

Målaren och multipla maskuliniteter 

I detta inledande analyskapitel vill jag försöka upprätta en fungerande ram för de manligheter 

som är aktiva i Målaren. För att göra detta skulle jag vilja ställa några frågor, vilka jag sedan 

stegvis besvarar: hur kan Connells teori om multipla maskuliniteter användas för att bäst förstå 

de maskulinitetskonfigurationer som praktiseras i Målaren? Hur märks skillnaden på den lokala 

och regionala hegemonin i Målaren? Hur beskrivs männen i Målaren och går det att ibland 

dessa urskilja en idealmanlighet? Dessa frågor besvaras i följd.   

 Detta kapitel syftar alltså till att skapa en brygga mellan de teoretiska och ganska 

abstrakta föregående kapitlen å ena sidan och de mer textnära analyserna och tillämpningarna i 

detta och följande två kapitel.    

 Att det i Målaren ska gå att urskilja en hegemonisk maskulinitet är till att börja 

med inget man egentligen kan förvänta sig, Detta innebär som vi sett i teoriavsnittet att 

hegemonibegreppet i första hand motsvaras av en idé och till och med ibland 

av ”fantasifigurer”.45 Man kan alltså inte utgå från att det finns en verklig majoritet som bär upp 

idealen. För att börja närma sig ett svar måste området därför avgränsas. Detta görs i denna 

uppsats genom att bestämma vilken typ av hegemoni som eftersöks: global, regional eller lokal 

hegemoni. Connell och Messerschmidt(Connell  & Messerschmidt, 2005) delar som bekant in 

hegemonin i tre olika skikt: den globala, den regionala samt den lokala. Den globala lämnas i 

denna uppsats därhän. Dels eftersom det skulle vara svårt att säga något om den enbart utifrån 

en novell, och dels eftersom denna novell dessutom utspelar sig på 1830-talet, en period som 

möjligen inte hade drabbats av den globalisering vi ser idag; det är möjligt att en enhetlig global 

hegemoni inte existerade på samma sätt som den kanske gör idag, för att länder var mer 

isolerade från varandra än idag.46 Den regionala och lokala kan emellertid vara lättare att lägga 

märke till.     

 Avgränsningen kan med denna argumentation göras vid den regionala och lokala 

hegemonin. Det är viktigt att komma ihåg att en sammansättning manliga drag, 

en ”konfiguration av genuspraktik”, kan ha en viss status på vissa platser men ha en helt annan 

                                                 
45 Connell, s. 101. 
46 Dock var de inte helt isolerade från varandra. Tjeder visar att många av de rådgivningshandböcker som lästes i 

Sverige, och hade en starkt normerande kraft, inte skrevs här utan i kringliggande länder som till exempel Tyskland, 

Frankrike och England. De svenska medelklassidealen påverkades således av en europeisk tradition. Tjeder talar 

tillochmed om en västerländsk tradition. (Tjeder, s. 26) Att tala om en global hegemonisk manlighet blir dock ändå 

inte aktuellt. 
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på en annan plats och i andra sammanhang.47 Det innebär att de lokala manlighetsidealen i 

socknen inte med nödvändighet behöver säga någonting alls om den svenska, regionala, 

manligheten, på grund av att det möjligtvis finns variationer dessa emellan. De strukturer som 

antas i socknen formas av dess invånare, invånarnas värderingar, deras förutsättningar samt 

sociala och kulturella verksamheter och kan därför skilja sig från de nationella strukturerna. 

Samtidigt är det möjligt att de regionala och de lokala idealen påverkar, och i någon mån 

genomsyrar varandra. I följande stycken kommer jag visa att det finns en koppling mellan den 

lokala manligheten och den regionala, och att de stundtals krockar med varandra. 

 Det är tydligt i Målaren att individer bedöms framförallt utifrån vilket stånd de 

tillhör. Deras egenskaper och faktiska duglighet är i all väsentlighet ofta sekundärt. Elias 

läromästare, den gamle målaren, är ett lysande exempel på det; han bedömer sig själv helt efter 

sin plats i hierarkin och hans självförtroende styrs av den. Han tar sig an rollen som Elias 

läromästare utan kval, men när han får reda på att Elias egentligen är herrefolk börjar han tvivla 

på sin egen förmåga. En förändring sker i hur han ser på sin och Elias relation: han är plötsligt 

socialt underordnad Elias och är därför ur stånd att lära honom något. Detta synliga och högst 

påtagliga sätt att hierarkiskt dela in män i klasser är något som är enklare att knyta till den 

regionala manligheten än den lokala: den bygger på svensk inrikespolitik, vilken avspeglas i 

novellen, och som vid denna tid rent formellt delar in människor i stånd. 

 Men läromästarens reaktion på avslöjandet om Elias verkliga klasstillhörighet är 

bara ett exempel på ståndsuppdelningen. Den hierarkiska samhällsuppbyggnaden demonstreras 

tydligt i följande citat, där läromästaren och Elias just stigit in i en stor herrgård för att utföra 

ett mindre måleriarbete: 

Gubben steg in förut och bugade sig med en högtidlig uppsyn för frun; han 

hade ej på mycket länge haft arbete i så granna rum. På hans långa lärpojke 

– eller gesäll, hvad det kunde vara – helsade ingen; alltså kunde denne icke 

heller hafva anledning att buga sig för någon tillbaka. Att så göra, skulle till 

och med kunnat anses närgånget och litet ohöfligt; ty i rum undvikes 

helsningsceremonier gerna emellan bättre och sämre folk, så fort detta sämre 

folk är duktigt sämre.48 

 

Vad vi observerar i föregående exempel är de oskrivna men uppenbart välkända sociala koder 

som upprättas i novellen: Elias har en väldigt låg status i detta sammanhang. Han bedöms inte 

alls efter sin karaktär, vilken ska diskuteras i nästa kapitel, utan helt efter sin officiella 

                                                 
47 Connell, s. 101. 
48 Almqvist, s. 159. 
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klasstillhörighet. I detta fall blir det extra talande eftersom det rymmer en paradox: Elias 

bedöms efter sin officiella klasstillhörighet, men i själva verket är han ju en herreman. Så om 

man ser till denna formaliserade hierarki, vilket är oundvikligt eftersom den är så påtaglig, kan 

man konstatera att Elias gjort en omvänd klassresa. Han är egentligen bättre folk, men formellt 

är han för tillfället en gesäll, ”duktigt sämre” än herrgårdens ägare.   

 Ytterligare ett exempel på att Målarens karaktärer bedöms framförallt utifrån 

deras formella klasstillhörighet kan hämtas från precis samma scen som föregående citat, men 

en liten stund senare. Någon föreslår för frun i herrgården att det vore vackert att tapetsera om 

i rummet de står i varpå frun, i Elias och läromästarens närvaro, utbrister: ”[d]et vore en charme 

att se! Men då skulle jag också helst vilja hafva hela sängkammaren omtapetserad. Emellertid 

– slöt hon – är det väl nu i alla fall det klokaste, att fastsätta den gamla remsan så länge, tills 

någon bättre kommer.”49 Klasstillhörigheten blir det avgörande argumentet för frun. Hon anser 

att Målargubbens förutsättningar att vara en god målare avgörs helt och hållet av vilket stånd 

han tillhör och väntar hellre på en målare av högre rang kan komma. Den låga 

klasstillhörigheten begränsar i fruns ögon per automatik Gubbens duglighet.  

 Även i de relationer som skapas inom klasserna finns en tendens att formalisera 

förhållandet. Det tycks till exempel inte räcka för Elias att vara vän med läromästaren, han 

verkar vilja inordna sig i ett slags litet hierarkisystem även dem emellan när han uttrycker 

följande, riktat till läromästaren: ”[l]åt mig i stället […] tjena eder till döddagar i allt hvad ni 

behöfver.”50 Elias tycker att han står i skuld till den gamle målaren, eftersom hans far en gång 

lät bli att betala för ett jobb målaren utförde åt honom. Lösningen på denna skuld är en 

formaliserad lojalitet.     

 Kanske kan varken en krögare som Didrik, en målare som läromästaren eller en 

gesäll som Elias betraktas som bärare av den hegemoniska manligheten. I alla fall inte på ett 

regionalt plan där personen verkar bedömas efter formella ståndskriterier. Men man kanske 

ändå kan studera utifrån vilka kriterier deras manlighet bedöms, på en lokal nivå. Fokuseras 

inre eller yttre egenskaper? Förespråkas Mjukismän eller machomän? Känslosamma eller 

känslokalla? Händiga? Arbetsamma? Lugna? Kreativa? Genom att kartlägga alla goda 

egenskaper kan man kanske närma sig det som just där och då, i Målaren, på en lokal och 

kanske regional nivå beskrivs som idealmanligt. En kompilation av de positiva beskrivningar51 

                                                 
49 Almqvist, s. 164. 
50 Ibid., s. 151. 
51 Med ”positiv beskrivning” avses här betydelsen fördelaktig beskrivning. 
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som görs av manliga karaktärer i Målaren ger en samlad bild av en man som är påhittig52, 

kreativ och fantasifull, som uppskattar arbete och är hurtig. Beskrivningarna om kreativitet, 

fantasifullhet och arbetsglädje kommer jag inte behandla här eftersom jag diskuterar alla tre 

delarna i kapitlet ”Elias och karaktärskonceptet”. Endast den hurtige mannen ska jag visa ett 

exempel på nu: beskrivningen sker tidigt i novellen, när Didrik, trots att han har en egen 

dräng, ”sjelf rott öfver sundet, gått med yxan upp på holmen, och hurtigt, såsom en karl anstår, 

börjat verket.”53 Här ges en explicit normerande beskrivning över hur en man bör vara. Didrik 

uppfyller enligt berättaren kraven.    

 Didrik förkroppsligar emellertid inte bara dygdefulla karaktärsdragen. Han beter 

sig vid ett par tillfällen på ett sätt som för vissa kanske skulle vittna om bristande moral. I 

Målaren ges han en roll som förebild för Elias. Denna förebildsroll är delvis implicit, men 

framförallt framgår det att Didrik berättartekniskt etableras som idealet; Didrik förkroppsligar 

det Elias bör försöka uppnå: ”[Elias] började känna sitt hjerta vekna och sitt förstånd ljusna, 

och han önskade blott till Gud, att det vore möjligt för honom att kunna förvandlas till en så 

rask karl, som han såg sin svåger[Didrik] vara.”54 Dessutom äger och representerar Didrik en 

del av de personlighetsdrag, karaktärsdrag, som framställs som positiva. Han är både fintlig och 

har god arbetsmoral.     

 Men Didriks roll som förebild är något tvetydig, något motsägelsefull. Å ena sidan 

verkar han representera ett leverne som är värt att sträva efter, ett dygdigt liv; Didrik har en till 

synes god karaktär och håller sina frestelser i styr. Å andra sidan lyser ytterligare en bild igenom, 

som kan ifrågasätta hans roll föredöme, åtminstone ur ett moraliskt perspektiv. I nästa exempel 

har Didrik just träffat Elias för första gången. Han förstår att Elias är efterlyst för att ha skuldsatt 

sig själv och sin far samt förfalskat pengar, men verkar inte bry sig om det:  

[T]illika skall jag säga herrn, att jag kan icke bli den, som tar fast på’n; ty ... 

[interp. i original] jag var ej i kyrkan i söndags, så jag hörde icke pålysningen 

om hur han ser ut. De sade, att man grufligt lätt skulle kunna känna igen’en 

på beskrifningen, som lästes upp; så nog råder jag den karlen, hvem han ock 

är, att akta sig för folks ögon; men jag, som sagdt är, jag var icke i 

kyrkan[…].55  

                                                 
52 Almqvist, s. 128. Didriks fru Karin tänker om på sin make som sin ”fintliga man[…]”. Betydelsen av ordet 

fintlig förklaras inte i denna utgåva. Svensk Etymologisk ordbok har dock en förklaring: ”fintlig, till föreg.; i den 

nuv. betyd.: fyndig o. dyl., t. ex. 1752 osv, anslutet till finna. I ä. nsv., t.ex. Swedberg 1713, även: kännbar, 

ömmande; väl ett annat ord, jfr ty. Empfindlich. Dessutom uppträder i ä. nsv. Ett fint(e)lig, befintlig, från ty.” 

(Svensk etymologisk ordbok, 1922, s. 137). I detta fall förefaller det troligast att det handlar om den första 

betydelsen, fyndig. 
53 Almqvist, s. 110. 
54 Ibid., s. 122. 
55 Ibid., s. 116f. 
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Almqvist låter här läsaren förstå att Didrik förstår att Elias är den efterlyste. Detta antyds genom 

den emfatiska interpunktionen precis efter ”jag kan icke bli den, som tar fast på’n, ty”; pausen 

som uppstår kan tolkas som Didriks vilja att egentligen vilja säga en annan orsak, men till sist 

väljer denna. Det råd han därefter ger till Elias styrker denna tes:  

Var derföre nu icke rädd för mig, herre. Ty jag kan icke känna igen’en. Men 

blif icke här på Munkholmen, herre, det är icke ett godt förslag; ty jag skall 

säga för’en alltihop. Den här sidan om sundet har blifvit misstänkt för 

tjufgömslen – ursäkta – allt sedan det vardt bekant, att skepparen gömde 

gamla herrn här, då han for af.56 

  

Didrik förstår att Elias är den efterlyste, men han bryr sig inte. Varför skulle han råda Elias att 

inte stanna på Munkholmen, om han inte förstod att han var den efterlyste? Dessutom, vilket 

ytterligare stärker denna idé, ber han om ursäkt innan han berättar att det var precis denna plats 

som ”den gamle herrn”, det vill säga Elias far, gömde sig.   

 Det kanske verkar som att jag slår in öppna dörrar i den här argumentationen, men 

tolkningen att Didrik faktiskt har ett moraliskt tvivelaktigt beteende är inte självklar. I 

forskningsöversikten till SVS:s utgåva intar författaren ståndpunkten att Didrik tror på Elias 

oskuld, något som motsäger tolkningen jag presenterat här.57 Att Didrik på ovan angivna sätt 

är villig att beskydda en efterlyst brottsling kan tyckas anmärkningsvärt eftersom han tidigare 

etablerats som en förebild.     

 Något annat som också skapar en osäkerhet kring Didriks roll som förebild, och 

som likt det förra stycket visar på en i vissa fall bristande moral, är episoden då han hjälper 

Elias att gömma sig i hans hem. På samma plats som han tänkt gömma den efterlyste Elias har 

han också gömt ett lager smuggelsprit: 

Derpå lyfte Didrik upp tvenne lösa tiljor i golfvet och bad sin gäst[Elias] 

nedstiga i den trefliga källaren, som visade sig. Med ett hopp var han der i 

sällskap med några kuttingar af förbjudet, men förträffligt innehåll, som 

Tärnsundsvärden under denna oroliga tid på sådant vis gömde undan 

rättvisans hand; ty man lefde i den förbjudna bränvinstiden. Golftiljorna 

lades åter ned i full ordning.58  

 

                                                 
56 Almqvist, s. 117. 
57 Ibid., s. XI. 
58 Ibid., s. 125. 
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Didrik är alltså å ena sidan explicit en förebild för bokens huvudkaraktär och verkar å andra 

sidan inte rädd för att begå brott. Att det senare rör sig om ett alkoholbrott är möjligen även 

intressant av en annan anledning; detta brott kan ha haft en speciell laddning i 1800-talets 

Sverige, eftersom detta var en tid då alkohol till och från under 50-60 år varit förbjudet i 

varierande grad. Nykterhetsrörelsen växte dessutom fram under denna period, mellan 1830 och 

1840.      

 Didriks ambivalenta roll som förebild påverkar den bild av manlighet som ges i 

Målaren. Han är en komplex karaktär: dels bär han upp många av de positiva drag jag angivit 

tidigare i kapitlet, och dels har han denna avslappnade inställning till Elias efterlysning samt 

alkoholförbudet. Dock bör det noteras att dessa handlingar, både att gömma rymlingen och att 

gömma spriten, i Målaren egentligen inte framställs som vare sig positiva eller negativa. Det 

förmedlas neutralt; Didrik varken skryter om det eller visar upp ånger över det. Det blir 

möjligen bara passivt en del av manlighetsidealen, eftersom själva karaktären Didrik redan 

etablerats som någon att se upp till. Men den neutrala inställningen till dessa brott torde i sig 

påverka manlighetsbilden, och ge en mer tillåtande bild av vad det innebär att vara man. 

Resultatet av att begå de brott som Didrik gör, och att fly från de brott som Elias begått, verkar 

inte vara permanent förödande för deras manlighet, något som kommer framgå med större 

tydlighet i avsnittet ”Målaren som rådgivningshandbok”.  

 En avslutande iakttagelse måste göras för att peka på en av krockarna mellan den 

regionala hegemonin och den lokala i Målaren. Jag får i samband med denna iakttagelse 

anledning att redogöra för den inledande beskrivningen av Elias. Såhär introduceras han i 

novellen:  

En lång och smal karl, med välbildade, men magra och mörka anletsdrag, 

samt kläder, som till någon del utvisade att han tillhörde herrfolket, uppgick 

nu i skogen och nalkades vedhuggaren. Dock steg han icke  rakt fram till 

honom, utan gjorde krokar och såg sig om åt alla håll, vid hvarje steg. En 

gång tog han tschakoten eller klädesmössan af sig och torkade med en fin 

näsduk svetten ur pannan, blickade öfver vattnet till Sundbylandet och 

suckade.59 

 

Detta är alltså den första beskrivningen av Elias. Beskrivningen står i ganska stark kontrast till 

hur Didrik beskrivs ovan, som hurtig och fintlig. Elias framställs här som en oduglig och mesig 

snobb medan Didrik framstår som duglig och stark, trots att han är av lägre rang på den 

regionala statustrappan. Viktigt att uppmärksamma är att Elias i detta skede endast beskrivs 

                                                 
59 Almqvist, s. 113. 
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genom sina yttre attribut. Han är gänglig, har fina kläder på sig och svettas. Av Didriks utseende 

har läsaren hittills inte fått ta del av någonting alls, där fokuseras enbart de inre egenskaperna. 

Det är intressant att koppla dessa konstraster till spänningen mellan regional och lokal 

hegemoni; Elias må vara en herre, men det är föga värt när man befinner sig ute på ett hygge, 

när man inte längre sitter i en skön länstol på en salong. På den nationella skalan har han 

troligtvis en betydligt högre position än Didrik, men ute i bygden, där deras första möte sker, 

passar Elias inte in.     

 Detta inledande analyskapitel har syftat till att visa upp den kontext som de olika 

manliga karaktärerna förhåller sig till. Jag har bland annat antytt konturerna av den regionala, 

nationella manligheten samt den lokala, sockenbaserade hegemonin och visat några saker som 

skiljer dem åt. I nästa kapitel diskuterar jag hur huvudpersonen Elias karaktär utvecklas, och 

hur hans personlighet kan kopplas till manlighetstänkandet i Sverige under den aktuella 

perioden. 

 

Elias och karaktärskonceptet 

För att förstå manlighetsuppfattningen i en 1800-talskontext är alltså idén om mannens karaktär 

central. Syftet med det här kapitlet är att visa att Elias, Målarens huvudperson, knyter an väl 

till denna idé. Syftet är också att peka på de specifika drag som Almqvist givit honom.  

 För det är uppenbart att Elias är en person med ett rikt inre liv, och vid många 

tillfällen i boken ges exempel på en fantasifull man, med viss smak för mystiken. Jag kommer 

förutom detta också peka på andra sätt som hans karaktär framställs på, som hans känsla inför 

arbete, men även de mer religiösa inslagen i hans personlighet. Men det är inte bara inre attribut 

som ges Elias; vid ett par tillfällen sägs något om antingen hur han ser ut eller hur han för sig. 

Dessa behandlas sist i detta avsnitt. Det verkar vara just accentueringen av de inre dragen som 

är nyckeln till att förstå manligheten, så genom att granska Elias inre karaktär kan vi förstå hans 

manlighet.      

 Ett av tillfällena då Elias fantasifulla och rika inre visas upp är i en av de många 

drömmar han har. Följande exempel är taget från en av hans drömmar, visserligen mitt i en 

feberyra, men en yra som förändrar hela hans tillvaro, eftersom han låter den ha inflytande över 

hans beslut för att bli en målare. Elias drömmer om sin mamma som likt en gudomlig varelse 

uppenbarar sig ”ur molnen”.60 Modern håller upp en ren målarduk, ”en stor, hvit, skinande 

                                                 
60 Almqvist, s. 134. 
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duk”61 framför Elias vilket denne tolkar som ett tecken på att han ska börja måla. Ett av de 

genomgående dragen i Elias drömmar är att deras religiösa och fantastiska karaktär. När han i 

drömmen får se sin döda mor drabbas han till exempel av en ”känsla af glädje och hopp om 

förlåtelse i hans tyngda och plågade själv, emedan hvithet förekom honom såsom symbolen af 

fläckfrihet och oskuld.”62 Samtidigt som detta visar upp Elias närhet till sublima och starka 

känsloyttringar är det också ett bra exempel på hans utveckling, vilket diskuteras i 

kapitlet ”Målaren som rådgivningshandbok”. När han vaknar upp från just denna, ovanstående 

dröm, och inser att det bara var en dröm blir hans känslosamma personlighet ännu 

tydligare: ”[t]årar började taga sin väg ur dessa ögon, som det stränga solskenet från väggen 

redan plågade. Hjertat lade sig hopplöst tillsammans. Pulsarne gingo högt en stund; men deras 

häftighet aftog småningom, alltsom lifvet började stå tomt och betydelselöst för den öfvergifnes 

tankar.”63      

 Elias har alltså ett mycket rikt inre, något som bland annat tar sig uttryck genom 

hans drömliv. I en annan dröm är de kristna och sublima dragen än mer framträdande, här 

återgiven i sin helhet:  

Han tyckte sig sjelf i drömmen sammanknäppa sina händer och med 

bedjande, forskande ögon se på sin mor. Men hon sade ingenting: hennes 

milda anblick gaf intet tecken till vrede eller förebråelse, men också intet 

svar, ingen upplysning för hans framtid. Han tyckte blott att hennes anlete 

antog en allt högre skönhet, ju mera han såg derpå, och att strålar omgåfvo 

den i molnen sakta uppåt sväfvande bilden. Härmed ökade sig mörkret der 

nere, der han såg sig sjelf; och en djup smärta grep hans varelse i dess minsta 

rötter.64                              

 

Drömmen liknar mer en uppenbarelse, där modern är ädel och underbar. Hans eget sätt att 

betrakta sin mor på ett upphöjande och nästan avgudande sätt skapar en kontrast mellan 

moderns himmelska och ”milda” framtoning och hans eget jordiska mörker, förknippat 

med ”djup smärta”. Hela scenen kan beskrivas som sublim; Elias befinner sig nere i sitt 

smärtsamma mörker, ”bedjande”, blickande upp mot sin moder som är skön och svävande, 

omgiven av strålar och moln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

När bilden av Elias drömmande drag, med dess alltid storslagna innehåll, nu 

etablerats bör ett annat, närliggande personlighetsdrag behandlas. Det handlar om en annan 

                                                 
61 Almqvist, s. 134. 
62 Ibid., s. 134. 
63 Ibid., s. 135. 
64 Ibid., s. 136. 
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aspekt av Elias fantasifulla inre liv, men i detta fall mer lekfullt. Exemplet är taget från en episod 

där han tillsammans med sin läromästare befinner sig på en färja till Sigtuna, och läsaren finner 

Elias ”försänkt i ljufva och hänryckande betraktelser”65 om det kringliggande landskapet. Han 

fantiserar vilt om hur området kring Sigtuna, samt området där ”Hornsviken” 

och ”Mälarskarfven” möts, har präglats av de fornnordiska gudarna. 66 Målarens berättarjag 

meddelar explicit att Elias ”målande fantasi tillät sig många nöjen” då han föreställer sig hur 

Oden seglat runt i sundet, tillochmed badat där; hur Tor grundat en ort; hur kärleksgudinnan 

Freja fiskat i en viss vik, ackompanjerad av sin bror Frej, ”den ungdomligaste af gudarne”, 

som ”slog strängar till sång hvar gång han såg sin syster få en guldfisk”.67 Och fantasierna är 

livfulla eftersom Elias framställer vissa av dem som minnen: ”[n]u stego minnen och leende 

bilder opp om sjelfva den stora Oden, som säkert badat mången gång vid den sand, der de 

vandrande målarne i dag nedsatte sina fötter.” Att man minns någonting antyder att man själv 

befann sig på samma plats som det erinrade, i detta fall Oden som badar, vilket här ökar känslan 

av Elias inlevelseförmåga.      

 Hittills har jag alltså pekat på två olika sätt som Elias manlighetskaraktär byggs 

upp på. De har båda handlat om hans fantasifulla och lekfulla personlighetsdrag samt hans 

närhet till svallande känsloyttringar. Nu vill jag gå vidare genom att beskriva ännu ett av de 

drag som formar Elias karaktär, nämligen hans inställning till arbete.  

 Som läsare ges man mest implicita ledtrådar om Elias förflutna. Det enda man vet 

är att han är efterlyst för falskmynteri och att han troligtvis spelat bort alla sina (och faderns) 

pengar. Detta antyder möjligen ett ganska dekadent leverne, utan stor pliktkänsla eller 

arbetsmoral. Men det intressanta som inträffar när han på grund av sitt förmodade brott tvingas 

maskera sig som dräng är att denna livsförändring, ”efter en fin och elegant lefnad i stora 

verlden” 68 , sker utan större kval. Han verkar i stort sett omfamna det hårdare och med 

arbetssamma livet som dräng redan från början. Ja, till och med med ett leende på läpparna, av 

följande citat att döma: 

Vi hafva sett honom å ena sidan genom omständigheternas kraf, och för att 

icke upptäckas, tvinga sig till antagande af en anonymitet, en masque, ett 

lefnadssätt såsom dräng, hvilket ganska mycket stred emot hans förra vanor, 

men vi hafva, å den andra, också sett honom utan svårighet, ja till en icke 

ringa del med nöje, undergå denna förvandling.69 

                                                 
65 Almqvist, s. 154. 
66 Ibid., s. 154. 
67 Ibid., s. 155. 
68 Ibid., s. 133. 
69 Ibid., s. 133. 
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I novellen framställs han på detta sätt alltså som en person som uppskattar kroppsarbete. 

Läsaren ges även en kort specifikation på vad detta nya ”lefnadssätt” kunde innebära, längre 

upp på samma sida:  

Arbetet och sysselssättningen med en tarflig, nyttig lefnad gjorde honom 

emellertid munter, och han fann behag i att kamma hästarnes långa svarta 

manar, borsta deras skinande länder, bada dem, fodra dem, samt 

dessemellan hjelpa flickorna på gården med att bära in ved och vatten.70 

 

Det verkar av de två senaste citaten som att Elias välkomnat förändringen i sitt liv, och funnit 

en arbetsglädje som han tidigare inte haft. Det är just denna poäng jag vill göra här, att 

arbetsglädjen införlivas som ett karaktärsdrag hos Elias.   

 Det sista karaktärsdraget som ges Elias, är hans kreativa förmåga. Han framställs 

som en duktig violinist som spelar för lokalbefolkningen regelbundet. Tydligen gör han det 

framgångsrikt, eftersom publiken dansar ”efter hans stråke” och ger honom ”mycket beröm för 

polskorna.”71      

 Almqvist lyfter fram dessa egenskaper som alla bidrar till att dana Elias 

karaktär.72 Och det är väldigt viktigt att inte gå miste om det som förenar dessa drag; alla tre, 

fantasin, fromheten och arbetsglädjen är inre egenskaper. De inre egenskaperna är som jag 

nämnt tidigare mycket centrala för att förstå det karaktärsbegrepp kopplat till maskulinitet som 

florerade i Sverige under första halvan av 1800-talet.   

 Men det är inte bara inre egenskaper som ges utrymme i Målaren. Elias bedöms 

ofrånkomligen också efter sin utsida och sitt sätt att föra sig. Exemplet som följer är taget från 

en situation där Elias är nära att röja sin identitet, vilket hade kunnat vara ödesdigert eftersom 

han är efterlyst. Elias befinner sig tillsammans med sin läromästare hemma hos en familj av 

herrefolk. Han röjer sig inte i bemärkelsen att han försäger sig, alltså explicit erkänner. Det 

verkar vara mer subtilt, men trots det häpnar huspigan ”öfver en gesäll, som både i ord och 

uppsyn började mycket mer likna en herre, än billigt var.”73 Även om det är subtilt verkar Elias 

                                                 
70 Almqvist, s. 133. 
71 Ibid., s. 133. 
72 För övrigt är det intressant att den melankoli som Nordström framgångsrikt letar efter i sitt material inte alls 

finns representerad hos Elias personlighet, vilket är anmärkningsvärt då Nordströms undersökningsmaterial och 

Målarens karaktärer är relativt samtida. Melankolin: tungsintheten, hypokondrin och ensamheten – kort sagt 

genidragen, finns knappt i Elias personlighet. Det verkar alltså som att Atterboms, Lindblads och Höijers 

mansideal skiljer sig något från de ideal som står bakom Målaren. 
73 Almqvist, s. 162. 
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på detta sätt sända tydliga signaler till pigan, signaler som motsäger hans officiella lärlingsstatus. 

Hans sätt att föra sig stämmer inte överens med förväntningarna som ställs på en person av låg 

rang. Men vad är det då som ”både i ord och uppsyn” börjat likna en herre? Elias beteende 

förändras i scenen. När han kommer in i det fina hemmet är hans gesällaktiga anletsdrag på 

plats, hans låtsade identitet intakt. Han blir dock nervös och uppskrämd då några av damerna i 

ett rum intill av en tillfällighet börjar samtala om hans efterlysning. Ingen av damerna inser att 

den efterlyste befinner sig bara några meter bort. Elias tappar fattningen och samtidigt även sin 

mask och börjar bete sig som den herre han egentligen är. Så vad är det för uppförande huspigan 

blir så häpen över? Troligtvis reagerar hon eftersom den underdånighet Elias först visade nu är 

borta. Den har ersatts av ett yvigt kroppsspråk och en bestämdhet i röst och rörelsemönster, som 

i följande citat, när pigan just erbjudit sig att gå och hämta honom ett glas vatten, något han 

räds skulle avslöja honom: ”[h]astigt som en blixt sprang Elias upp, gick emellan henne och 

förmaksdörren, slog den i lås och utropade: jag vill intet vatten hafva!”74 Elias använder en 

oväntad uppförandekod vilket vittnar om att han i denna situation i väldigt hög grad bedöms 

efter sitt yttre, det vill säga hans sätt att föra sig.    

 Som sammanfattning går det till sist att konstatera att de yttre egenskaperna verkar 

spela stor roll i hur Elias till syvende och sist uppfattades av omgivningen, men att hans inre 

karaktärsdrag är något som ges betydligt större utrymme i novellen i stort. Det finns ett glapp 

mellan framställningen av en person som nästan uteslutande givits inre egenskaper, där idealen 

varit fantasifullhet, arbetsglädje och religiositet, och denna framställnings totala frånvaro när 

personen, Elias, väl interagerar med en annan person. De mansideal som Almqvist målar upp 

får inget fotfäste eller legitimitet när de väl får chansen att vädras, vilket i sig är 

anmärkningsvärt eftersom det är densamme som formulerar krocken mellan ideal och 

verklighet.      

  Det är ett märkligt faktum, kan tyckas, då det närmst föregående citatet i princip 

är det enda där det finns en angivelse om Elias uppförandekod. Nästan all annan beskrivning 

rör hans inre liv. Men man kan samtidigt förstå att, i detta fall, pigan bedömer Elias efter hans 

yttre, hans uppträdande. Hon känner antagligen inte honom, utan förväntar sig ett visst beteende 

eftersom han officiellt är gesäll; hon bedömer honom på den regionala skalan, och därmed 

stannar hennes analys av Elias vid hans officiella låga status som hantverkselev. 

 När Elias karaktär etablerats är det naturligt att nu ta ett steg vidare och undersöka 
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på vilket sätt Målaren kan läsas som en variant av en populär moraliserande genre som florerade 

under början av 1800-talet i Sverige. 

 

Målaren som rådgivningshandbok 

Detta kapitel bygger på tesen att Målaren kan läsas som en annorlunda form av 

rådgivningshandbok. Jag kommer argumentera för att den bygger på ett större förtroende för 

mannen än vad som tidigare varit vanligt, och att det inte är omöjligt att gå från förfall till dygd. 

 Precis som de böcker Tjeder skriver om, som i uppfostringssyfte visar upp 

skräckexempel, handlar Målaren om Elias, en god man av hög rang men som fallit för sina 

lockelser, särskilt spelandet. I följande citat återger Didrik, krögaren på Tärnsund, Elias väg 

från dygd till förfall:  

Pojken var bra som liten, säga de, och godt hufvud hade han. Men så vardt 

han stor. Först skulle han då ut i kronans tjenst, sonen, må tro; och der var 

han någon tid anställder. Men han spelte kort, si; han spelte som alladi, ja 

som baresta knäkeln[75]; han spelte alldeles bort sig och vardt rakt pank. Så 

säga de, att han om sist blifvit en bedragare och gjort riktiga falska sedlar.76 

 

Tjeder påpekar att uppfattningen om medelklassmän i Sverige under början av 1800-talet var 

att de hade svårt att motstå frestelserna, ”their passions”; förtroendet för dessa män var lågt.77 

Samtidigt var kraven höga: ”[i]f character was the positive goal, men were ever in risk of losing 

character.”78 För att använda Tjeders termer kan man säga att Elias i början av boken fallit, och 

därmed förlorat sin karaktär. Det finns dock en avgörande skillnad, som gör att denna novell 

ger en mycket mer optimistisk bild av mannen: det verkar inte vara själva förfallet som står i 

fokus, utan utvecklingen. Hade Målaren varit en renodlad rådgivningshandbok hade fallet varit 

slutet, det hade förmodligen varit omöjligt att ta sig upp. Men i denna novell har fallet skett 

redan innan historien utspelar sig, det tillhör det förflutna redan från början. Budskapet verkar 

inte framförallt vara att man ska passa sig så att man inte blir som Elias, utan att det finns en 

väg tillbaka upp till ett bra liv. Det är resan upp som fokuseras. Detta drag hos målaren liknar 

förresten stilen hos både utvecklingsromanen och bildningsromanen. I forskningsöversikten till 

                                                 
75 I SVS:s ordförklaring i samma utgåva som Målaren återfinns i, går det att läsa följande förklaring till ordet 

knäkel: ”i östsv. folkmål knävel, d.v.s. djävul. alladi, ja som baresta knäkeln – ungf. ja som självaste fan.” 

(Almqvist, s. 356). 
76 Almqvist, s. 116. 
77 Tjeder, s. 68. 
78 Ibid., s. 68. 
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SVS:s utgåva av Törnrosens bok kategoriseras faktiskt Målaren som en utvecklingsroman.79 

Här väljer jag dock ett perspektiv där jag inte söker kopplingar till utvecklings- och 

bildningsromanen utan ser hur Almqvist både knyter an och tar avstånd från 

rådgivningshandböckerna.     

 Flera av Målarens karaktärer vittnar om resor där de gått från fallna till dygdiga. 

Alla novellens mer utvecklade karaktärer, Gubben, Didrik och Elias delar denna erfarenhet. 

Den gamle målarens och Didriks väg till framgång återberättas endast som historier i novellen, 

de inträffar inte under själva berättelsens gång. Målargubben förklarar för Elias att han var 

skuldsatt och deprimerad; han hade tillochmed tänkt begå självmord. Men målaren tog sig i 

kragen och började som lärling hos ”den gamla Sigtunamålaren”. Han beskriver hur det gick 

bättre och bättre för honom, hur han ”började förtjena som en karl, betalade all [sin] skuld”80 

för att långsamt ta sig tillbaka. Denna form av resa skiljer sig dock på ett viktigt sätt från Elias 

berättelse. Elias hade satt sig i sin situation själv, han hade fallit för olika frestelser, förlorat sin 

karaktär. Om läromästaren var en fallen man eller om han hade sin karaktär intakt framgår inte; 

vad som framgår är att anledningen till hans skuld var att han blivit lurad – av en tillfällighet av 

Elias far. I ursprungsläget har Elias och Gubben alltså inte riktigt jämförbara situationer, men 

berättelsen om läromästarens väg från förfall till dygd fungerar ändå som en förstärkning till 

Elias berättelse. Dennes berättelse är ju i sin tur i synnerhet en berättelse om att gå från ett 

dekadent leverne till ett hederligt, och läromästarens historia kan sägas framhäva Elias. 

 Didrik har en historia som påminner om målargubbens. Den är dock i novellen 

väldigt outvecklad och ryms på bara ett par rader. I den korta redogörelse som finns framgår att 

han en gång i tiden levt som dräng men att han nu blivit sin egen, gift sig lyckligt och dessutom 

skapat vissa egna tillgångar.81 Denna del av Didriks karaktär behöver inte utredas mer än så, 

eftersom den är så pass liten. En i så fall viktigare roll det är möjligt att ge Didrik, är hans 

funktion som förebild för Elias. I en analys av Målaren som rådgivningshandbok är Didriks 

tvetydiga roll som förebild intressant. Han verkar på en gång representera idealet och 

tvivelaktigheten, både det eftersträvansvärda och det icke önskvärda. Han förkroppsligar några 

av de ideal som betonas i Målaren, men visar låg respekt för ett par lagar och regler då han 

gömmer Elias trots vetskapen att han är efterlyst, samt då han även gömmer alkohol som enligt 

lag är förbjuden. Det är intressant att konstatera att Didriks, i vissa fall, bristande laglydnad inte 

                                                 
79 Almqvist, s. XII: ”Målaren hör till en genre, som under 1800-talet blev populär, nämligen utvecklingsoch[!] 

bildningsromanen.” Dock görs inte riktigt någon motivering, bara att Elias förändras under novellens gång. 
80 Ibid., s. 149. 
81 Ibid., s. 121. 
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verkar avgörande för hans manlighet. Här visar sig Almqvists kanske tydligaste avsteg från 

rådgivningsmanualen då han ser med sådan blid blick på brottslighet och trotsighet mot länsman.

 För att gå vidare är det Elias utveckling och berättelse som ändå är den största och 

mest centrala. Det är honom Målaren i högsta grad handlar om. Som jag redan klargjort är han 

en man som gått från ett liv som herre, men fallit för sina frestelser och spelat bort alla sina 

pengar, inklusive sin fars, och dessutom blivit anklagad för falskmynteri. I Målaren sonar han 

för sina brott, och påbörjar en förbättrande utveckling mot ett dygdigare liv. Det finns ett 

mycket tydligt tillfälle när hans vändpunkt sker. I samma feberyra som behandlats i föregående 

kapitel, där Elias ger exempel på sitt rika inre liv, visar hans mor upp en blank målarduk. Den 

vita duken symboliserar för Elias ”förlåtelse”, samt ”fläckfrihet och oskuld.” 82  Denna 

febersjukdom, vilken tvingar honom att ligga i sängen, är vad som för honom samman med 

läromästaren, och kan ses som ett slags renande ånger för hans brott. Synerna av sin upphöjda 

mor som visar upp symbolen för oskuld är vad som leder in Elias på en ny bana. För till skillnad 

från de renodlade rådgivningshandböcker som producerades vid ungefär samma tid är det vägen 

tillbaka som är den viktiga. Almqvist verkar alltså ha tagit avstånd från den tidigare synen på 

mannen som svag, som ständigt riskerar att falla, och istället visat att det är möjligt att skapa 

ett bra liv ändå. Detta verkar faktiskt vara en av bokens främsta sensmoraler: trots att du syndat 

finns det ett sätt att återupprätta din heder. Det kan till och med skänka dig ett bättre liv än det 

du hade innan du föll. Det är för att styrka detta viktigt att lägga märke till att Elias fall på ett 

sätt utgör förutsättningen för hans nya, enkla och positiva liv. Utan att ha blivit driven på flykt 

av lagen hade han aldrig kommit i kontakt med sin läromästare, och således inte funnit sitt kall 

som målare.  

 

Slutord 

Den läsning jag föreslagit av Målaren har gått ut på att öka insikten om hur manlighet kunde 

gestaltas och byggas upp under första halvan av 1800-talet. Perioden utgör ett spännande 

paradigmskifte från den adliga hegemoniska manlighet som rått under ett par sekel, till nya, 

borgerliga mansideal som börjat växa sig starka redan vid slutet av 1700-talet.  

 För att göra detta, att nå ökad förståelse för hur manlighet byggs upp i Målaren, 

har jag framförallt dragit nytta av Tjeders utförliga dissekering och analys av den tidens 

                                                 
82 Almqvist, s. 134. 
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mansideal.83 Vissa termer och koncept har jag inbegripit i denna uppsats, vilka i enlighet med 

mina frågeställningar tillsammans utgjort de hörnstenar min egen analys vilat på. Ett av dessa 

koncept är karaktärskonceptet, det vill säga den, under 1800-talet, vanligt förekommande idén 

om att mannen hade, eller ansågs behöva, en karaktär. Ett utvecklat och särpräglat inre, en väl 

danad personlighet. Elias, huvudpersonen i denna text, kan mycket väl sägas ha en särpräglad 

karaktär, en utvecklad personlighet. Analysen av denna karaktär visar en person som nästan 

inte ges några yttre attribut alls. Det som dominerar beskrivningen av Elias är just hans 

karaktärsdrag. Han framstår som en person med god fantasi med sublima och religiösa inslag, 

samt som en person med nyfunnen god arbetsmoral. Dock, vilket min analys visar, finns det en 

skillnad mellan de mansideal Almqvist målar upp, dels i form av Elias som person och dels i 

form av Didrik och Målargubben som förebilder, och hur man egentligen bedöms, efter vilka 

kriterier man värderas. För trots att novellens bakomliggande ideal verkar förespråka den inre 

karaktären och den inre utvecklingen tycks novellens karaktärer värderas helt efter sina utsidor, 

sitt utseende och sitt sätt uppträdande.    

 Vidare är karaktärskonceptet mycket tätt sammankopplat med denna uppsats 

andra hörnsten, rådgivningshandboken. Denna genre är ett slags moraliserande litteratur som 

var vanlig i Sverige under 1800-talet. I denna uppsats har jag visat att Målaren kan förstås som 

en rådgivningshandbok vilken bidrar till en alternativ och mer optimistisk bild av mannen än 

många av de samtida beskrivningarna av mannen. Likheterna med genren är framförallt att 

Målaren skildrar tydliga ideal som rör mannen. Det finns hela tiden, liksom hos 

rådgivningshandböckerna ett slags ideologisk underton som präglar texten; ett av novellens 

syften tycks vara just att visa hur en dygdig man ska vara, att visa hur en fallen man kan förändra 

sitt liv. Faktumet att det i Målaren överhuvudtaget är möjligt att gå från att vara en dekadent 

man till en man med ett moraliskt riktigt liv, är ett av de starkaste avstegen Almqvist tagit från 

rådgivningshandböckerna. Det vanliga motivet i rådgivningshandböckerna var en man som 

ständigt riskerade att förfalla, ifall han inte höll sig ifrån syndiga frestelser såsom spelade och 

drickande o. dyl. Fokus låg alltid på själva fallet. I min analys av Målaren framgår det emellertid 

att Elias berättelse inte alls handlar om själva fallet utan enbart om vägen upp tillbaka till ett 

bra liv. I en renodlad rådgivningshandbok är en sådan resa omöjlig.  

 För att koppla dessa iakttagelser till den hegemoniska manligheten använder jag 

Connells teori om olika typer av hegemoni, den sista av denna uppsats hörnstenar. I 

kapitlet ”Målaren och multipla maskuliniteter” visar jag att det faktiskt går att finna 

                                                 
83 Tjeder (2003). 
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hegemonisk maskulinitet representerad, och det går dessutom skönja konturerna av ett par 

hegemoniska maskuliniteter, även om detta som sagt inte är något självklart; av denna 

anledning är det extra spännande att konstatera att både en regional och en lokal hegemoni går 

att hitta. Resultatet av analysen är att den regionala, nationella dominanta manligheten till stor 

del präglas av ståndstrukturen Sverige hade vid denna tid. Adeln verkar ha en hegemonisk status, 

eftersom de formellt befinner sig högst upp på ståndstrappan. Elias status bestäms av hans 

tillhörighet som antingen gesäll eller herreman; när det framkommer att han inte är gesäll visas 

han direkt mer respekt. Den lokala hegemonin framträder i detta fall på sockennivå, och här är 

inte hierarkin formaliserad, även om den vid vissa tillfällen påverkas av den regionala 

hegemonin, som scenen när Elias nästan ertappas av en piga. Förutom det har samspelet mellan 

Didrik och Elias visat att den regionala hegemonin inte behåller någon legitimitet när den 

praktiseras på fel plats. I bygden, ute på hygget, är det i detta fall ointressant att Elias är av 

herrefolk; Didrik framstår som en dugligare och starkare person än Elias. Här är det alltså 

egenskaper som bestämmer status, inte klasstillhörighet.  

 De avslutande orden ska nu ägnas åt att ge några förslag till andra studier Målaren 

alldeles säkert hade lämpat sig väl till. Något som ytterligare forskning skulle kunna granska är 

de didaktiska dragen i novellen. Som jag antydde i forskningsöversikten i redogörelsen för 

Stabergs studie, sysslade Almqvist i sitt sällskap åt att upprätta ett nytt manligt subjekt. Detta 

gjordes bland annat genom läsning, dessutom delvis genom läsning av Almqvists egna texter. 

Kanske skulle därför en studie om de idéer som kommer till uttryck i Målaren vara intressant 

att jämföra med Almqvists verksamhet i Mansamfund.  

 Vidare var avsikten i min egen studie, vilken närmar sig sitt slut, från början att 

närmre granska Målaren i förhållande till ytterligare ett av de vedertagna begrepp som kopplas 

till den svenska 1800-talsmaskuliniteten, världsmannen. Förmodligen hade det dessvärre krävts 

en hel doktorsavhandling för att rymma alla de aspekter som hade varit givande att undersöka; 

endast ett fåtal frågor fick plats i det aktuella formatet. En analys som studerade Elias i Målaren 

som världsman hade ännu djupare studerat skillnaderna och likheterna mellan de aristokratiska 

mansidealen och de borgerliga, försökt urskilja och hitta spår av hur aristokratin färgat den 

borgerliga hegemonin. Många av iakttagelserna som gjorts i denna uppsats angående 

spänningarna mellan de adliga och borgerliga idealen, så en ytterligare analys hade kunnat 

försöka kartlägga och förstå i detalj hur de samverkar samt motverkar varandra, vilka influenser 

som plockas upp och vilka som förkastas.   

 En annan idé till vidare forskning hade kunnat vara att fortsätta kartlägga 

styrkorna och svagheterna hos Connells maskulinitetsteori när material från äldre perioder 
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studeras. Kanske hade då andra texter skrivna av Almqvist kunnat undersökas, för att se om de 

bekräftar mina resultat, eller om de visar något annat. Eller så hade material från andra delar av 

Europa eller världen kunnat läsas för att ta reda på hur den regionala hegemonin skiljer sig 

mellan olika länder. Ju fler sådana studier som genomförs desto mer hade det funnits att titta på 

angående det skikt av hegemonin jag valde att bortse från i denna kandidatuppsats, den globala 

hegemonin. Fanns det en global hegemoni under 1800-talet? Vad i så fall styrdes den av? Och 

vilka uttryck tog den sig? Dessa frågor är stora, och jag har genom denna studie om manlighet 

under det svenska 1800-talets första halva, tagit de första stegen för att börja besvara dem. 
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