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Sammanfattning 
I denna studie problematiseras manlighet, klass och makt hos pojkar i Fritiof Nilsson Pira-

tens debutroman Bombi Bitt och jag. Genom att analysera de olika uttryck för manlighet 

som finns i romanen så undersöks hur pojkarna i romanen väljer att konstruera sin egen 

manlighet och hur deras vuxenblivande ser ut. Huvudkaraktärernas manlighet analyseras 

utifrån deras relationer till de andra karaktärerna, till varandra och utifrån deras klasstillhö-

righet.  
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1. INLEDNING  

Girls, in their minds, were clearly victims of stereotypes. Boys were just boys, allowed to be whome-
ver they wanted to be, enjoying a freedom from stereotyping that girls can only envy. Why bother 
even thinking about masculinity?  2

Som Perry Nodelman skriver i sitt kapitel ”Making Boys Appear: The Masculinity of Children’s 

Fiction” i antologin Ways of Being Male – Representing Masculinity in Children’s Literature and 

Film varför ska man studera maskulinitet? För mig är det självklart, för att få en djupare förståelse 

för hur makt och genus är sammankopplade. Det vill säga hur makt tar sig uttryck i form av mas-

kulinitet och hur denna maskulinitet förväntas axlas av alla som definierar sig som man. Ideal för 

vad manlighet är presenteras ofta i kulturella uttrycksmedel. Detta kan man även se i barn- och 

ungdomslitteraturen och då främst i äldre barn och ungdomslitteratur. Den nutida barn- och ung-

domslitteraturen är på många sätt påverkad av genusvetenskapen och innehåller ofta mer fria genus-

roller och en större frihet för karaktärerna och läsaren när det kommer till konstruktionen av genus. 

Den äldre litteraturen riktades ofta till pojkar eller flickor och hade väldigt skilda innehåll.  3

Ett äldre litterärt verk som på många vis kan ses som en barn- och ungdomsbok är Fritiof Nils-

son Piratens debutroman Bombi Bitt och jag från 1932. En äventyrsroman där två unga pojkar är 

med om en massa galna äventyr och upptåg samtidigt som de kommer i kontakt med en rad olika 

typer av manlighet. Pojkarna försöker i samband med dessa möten att själva konstruera sitt genus 

och sin identitet. Vad man kan fråga sig är om den manlighet och maskulinitet som visas upp i ro-

manen är den maskulinitet som sedan blir den mall som pojkarna konstruerar sitt eget genus efter? 

Romanen Bombi Bitt och jag kretsar kring vänskapen mellan Bombi Bitt och Eli. De äventyr och 

aktiviteter som dessa pojkar gör tillsammans skildras och visar på hur deras relation är en relativt 

typisk relation mellan två pojkar där den ena är äldre än den andre. Med detta menar jag att det är 

tydlig genom hela romanen att Eli ser upp till Bombi Bitt och känner en stolthet över deras 

vänskap.  Förutom relationen mellan de två pojkarna bygger romanen mycket på pojkarnas relation 4

till och möten med andra karaktärer i deras närhet. Pojkarna rör sig i en värld där det mesta är tillå-

tet och de rör sig ständigt på gränsen mellan harmlösa busstreck och kriminalitet. Detta formar ro-

manen avsevärt och Piraten skriver in pojkarna och de andra karaktärerna i den imaginära kriminel-

 Nodelman, Perry, ”Making Boys Appear: The Masculinity of Children’s Fiction” i Ways of Being Male – 2

Representing Masculinities in Children’s Literature and Film, red. John Stephens (New York & London, 
Routledge, 2002) s. 1. 
 Widhe, Olle, Dö din hund! Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år (Stockholm, el3 -

lerströms förlag, 2015) s. 19.

 Nilsson Piraten, Bombi Bitt och jag, s. 13. 4
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la världen i östra Skåne. I romanen så är det Eli som är berättarjaget och världen presenteras utifrån 

hans perspektiv. Detta perspektiv är en ung pojkes perspektiv och många av de upptåg som de ägnar 

sig åt skulle en vuxen beskriva på andra sätt en Eli gör. Eftersom Eli är den som berättar så romanti-

seras äventyren och hans vänner görs till hjältar. Piraten har som författare helt tagit Elis parti och 

hans handlande och tankar ifrågasätts aldrig, vilket gör att romanens berättelse blir en pojkes berät-

telse.  5

Romanen är uppdelad i 6 olika delar, med introduktion och efterord inräknat, och varje del har 

ett eller flera kapitel. Dessa delar är olika utdrag ur pojkarnas liv och skildrar delar som jaget i 

boken anser vara extra spektakulära. Det vill säga att Elis vänskap med Bombi Bitt är ramberättel-

sen och de olika delarna är berättelser som finns inuti denna. Den första delen av romanen är en in-

troduktion där Bombi Bitt och miljön presenteras utifrån Elis perspektiv. Efter det kommer delar 

som presenterar olika händelser i pojkarnas liv. Även om delarna har fått sina namn efter händelser  

och aktiviteterna i dem så handlar de snarare relationer som pojkarna knyter till karaktärerna i deras 

närhet under dessa händelser. Till exempel kan man se hur delen Fiskafänget handlar om deras rela-

tion till Jöns Pumpare och Vricklund snarare än själva fisket.   6

Denna debutroman gavs ut första gången 1932 och den har givits ut ett flertal gånger sedan dess. 

I sin originalutgåva hade romanen underrubriken Barndomsminnen och Piraten har uttryckt att han 

fått mycket inspiration till boken från sin egen barndom.  Detta gör att man kan anta att boken ut7 -

spelar sig under 1900- och 1910-talet. Även om Piraten självklart var påverkad av sin samtid, av sin 

fantasi och av barndomsnostalgi så kan man anta att en del av de samhällsfunktioner som finns i 

boken är verklighetstroget återgivet.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur manlighet, klass och makt manifesterar sig hos 

pojkar i Fritiof Nilsson Piratens roman Bombi Bitt och jag. I romanen, som nämnt ovan, möter de 

två pojkarna många män som rör sig på gränsen mellan hederligt leverne och kriminalitet. Hur des-

sa karaktärer påverkar pojkarna och hur deras manlighet blir mall för pojkarna i deras konstruktion 

av sin egen manlighet kommer att analyseras. Undersökningen kommer alltså även att se på hur 

pojkarna konstruerar sin egen identitet och person efter dessa vuxna i deras närhet. Undersökningen 

 Öhrn, Magnus, Pojklandet, (Stockholm, CKM Förlag, 2017) s. 112. 5

 Nilsson Piraten, Bombi Bitt och jag, s. 15-32.6

 Nationalencyklopedin nätupplaga, sökord: ”Fritiof Nilsson Piraten”. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyk7 -
lopedi/lång/fritiof-nilsson-piraten (hämtad 2018-04-12).
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kommer att innehålla analyser av hur pojkarna väljer att ta efter för att stärka sin relation till en spe-

cifik vuxen person eller hur de väljer att avsäga sig vissa egenskaper för att särskilja sig från en an-

nan vuxen person. För att genomföra undersökningen så har fyra frågeställningar utarbetats. Dessa 

ska fungera som verktyg för att undersöka manligheten i romanen. Dessa frågeställningar är: 

• Vilka olika typer av manlighet återfinns i romanen? 

• På vilket viss tilltalar och påverkar de olika typerna av manlighet huvudkaraktärerna? 

• Med vilka medel och handlingar konstruerar huvudkaraktärerna sin manlighet? 

• Kan man se ett vuxenblivande hos huvudkaraktärerna och sker detta i relation till de olika ty-

per av manlighet som de möter i romanen? 

Den första frågeställningen ska lägga grunden för de efterföljande frågeställningarna. Detta gör att 

den första frågeställningen besvaras mer deskriptivt än de andra. De tre avslutande frågeställningar-

na kommer att besvaras med analyser, resonemang och argument. 

1.2. Tidigare forskning 

Fritiof Nilsson Piratens författarskap är relativt outforskat. Det finns viss forskning men denna är 

väldigt begränsad och främst finns en rad olika artiklar och minnesanteckningar om Piraten. Dessa 

har publicerats av Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet i ett flertal utgåvor sedan sällskapets bildandes 

1982. Detta sällskap vill främja forskning om Piratens författarskap och person samt sprida hans 

litterära verk.  En av de forskare som jobbat med sällskapets publikationer är Magnus Öhrn. Öhrn 8

har bidragit med ett flertal artiklar om Piratens författarskap. I sin avhandlingen Talat göms men 

skrivet glöms – en studie i Fritiof Nilsson Piratens författarskap undersöker Öhrn författarskapets 

nära koppling till det muntliga berättande. Piraten var en berättare i både muntlig och skriftlig me-

ning och därför fokuseras avhandlingen kring hur dessa samspelar i hans författarskap.  Denna av9 -

handling går igenom ett antal av Piratens verk och undersöker denna koppling mellan det skriftliga 

och det muntliga. Öhrn har dock inte analyserat Bombi Bitt och jag i avhandlingen, utan fokuserat 

på de senare romanerna i författarskapet. Det man kan se på den forskning som finns kring Piratens 

författarskap så kretsar den främst kring det språk han använde samt de miljöer som berättelserna 

utspelar sig i.  

 Om och av Fritiof Nilsson Piraten, red. Magnus Öhrn (Ystad, Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet, 2007) s. 8

126.

 Öhrn, Magnus, Talat glöms och skrivet göms, (Stockholm, Ellerströms förlag, 2005) s. 14.9
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Vidare finns det inom det litteraturvetenskapliga fältet mycket forskning kring manlighet och om 

manlighet hos pojkar. Här kommer ett urval, som är mest relevant för denna undersökning, av den-

na forskning att presenteras. Tidigare nämnda Magnus Öhrn har förutom att forska om Piratens för-

fattarskap även forskat om pojkar i litteraturen. I sin bok Pojklandet behandlar Öhrn pojkar i litterä-

ra verk och hur de skapar en sfär där vissa regler och normer råder, det vill säga att de skapar ett 

pojkland. Öhrn skriver om hur detta imaginära pojkland uppkommit och förändrats igenom histori-

en. I dessa rum finns endast pojkar och Öhrn menar att denna sfär står i konstrast med andra sfärer 

som pojkarna också tillhör. Dessa kontraster består främst av skolan och hemmet, som är kodade 

som feminina sfärer.   10

Antologin Ways of Being Male – Representing Masculinities in Children’s Literature and Film 

innehåller en rad intressanta texter från en mängd olika forskare som belyser manlighet och mas-

kulinitet i barn- och ungdomslitteratur. I denna är det främst kapitlet av Perry Nodelman som är 

fruktbart för min undersökning. I kapitlet ”Making Boys Appear: The Masculinity of Children’s 

Fiction” diskuterar Nodelman hur pojkar framställs i olika litterära verk riktade mot barn. Det som 

Nodelman kommer fram till är att manlighet är främst kopplat till en aggressivitet och en vändning 

från det civiliserade. Det vill säga att pojkar måste avsäga sig alla feminint-kodade karaktärsdrag 

för att bli en man.  Detta avsägande kan man känna igen från Öhrns tankar om pojklandet, och man 11

kan se hur dessa två forskares tankar om pojkdomen liknar varandra. 

Vidare kommer Olle Widhes bok Dö din hund! Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning 

i 200 år att användas som hjälp för att förstå de aktiviteter som pojkarna i Bombi Bitt och jag gör. 

Detta eftersom Widhes bok behandlar hur lek, främst krigslekar, framställts i barnböcker. Även om 

Bombi Bitt och Eli inte benämner sina äventyr som lekar så kan vissa drag av deras aktiviteter klas-

sas som just detta. Det Widhe gör i sin bok är att kronologiskt gå igenom en rad olika litterära verk 

riktade till barn och se hur karaktärerna leker. Studien börjar med 1800-tals litteratur för barn och 

avslutas med mer nutida barnlitteratur och med det vill Widhe visa på en förändring över tid. Widhe 

kopplar även lekens skiftande karaktär till moderniteten och menar att den förändras i och med det 

förändrade samhället, detta gäller då främst krigslekarna. 

 Öhrn, Magnus, Pojklandet, (Stockholm, CKM Förlag, 2017) s. 17-22.10

 Nodelman, Perry, ”Making Boys Appear: The Masculinity of Children’s Fiction” i Ways of Being Male – 11

Representing Masculinities in Children’s Literature and Film, red. John Stephens (New York & London, 
Routledge, 2002) s. 12.
  !7



1.3. Teori 

Undersökningens teoretiska utgångspunkt kommer ligga på genusteori med inriktning på konstruk-

tion av manlighet. Genus och ålder kommer att undersökas som sociala och kulturella konstruktio-

ner. Tanken om att genus är något konstruerat utvecklades av genusforskaren Joan Wallach Scott i 

sin text ”Gender: A Useful Category  of Historical Analysis” i Gender and the Politics of History. I 

min undersökning kommer jag främst använda mig av Judith Butlers utveckling av denna tanke. 

Scott och Butler menar att genus konstrueras med hjälp av språket. Butler utvecklar detta och be-

skriver dessa språkliga uttryckssätt som markerar genus som genushandlingar. Dessa genushand-

lingar är det som används för att tillskriva eller avskriva ett visst karaktärsdrag eller en viss hand-

ling till ett genus. Och för att ge den mänskliga kroppen ett genus för att sedan kunna kategorisera 

den.  Detta menar Butler många gånger sker utan att vi är medvetna om det, till exempel när en 12

barnmorska ger ett nyfött barn ett genus genom att säga ”Det är en pojke/flicka”.  Butler kopplar 13

även dessa språkliga sätt att konstruera genus till performativitet, det vill säga teatrala framställ-

ningar av det egna genuset. Denna performativitet kommer jag ta fasta på i min undersökning då 

den är framträdande i romanen.  

Den teoretiska utgångspunkten kommer som nämnt ligga i Butlers tankar, men teorier om ålder 

kommer att hämtas ur Judith Kegan Gardiners kapitel ”Theorizing Age with Gender: Bly’s Boys. 

Feminism, and Maturity Masculinity” i antologin Masculinity Studies & Feminist Theory. Gardiner 

menar att förutom att se genus som något som konstrueras i samhället så kan man även se ålder som 

det. Hon bygger sina argument för detta på hur samhällen runt om i världen väljer att kategorisera 

människor lika ofta utifrån ålders som utifrån kön.  Med detta menas att olika karaktärsdrag och 14

stereotyper tillskrivs olika åldrar lika som genus. Dessa tankar och teorier kommer främst kopplas 

till övergången mellan pojkdom och vuxenlivet, och hur detta är kopplat till sociala och kulturella 

konstruktioner. Genom att sammankoppla dessa två teoretikers tankar om genus och ålder så kan ett 

ramverk för analyserna i undersökningen skapas. Den huvudsakliga teorin ligger i hur man genom 

språket kan skapa tillhörighet och avståndstagande för att definiera sitt eget jag.  

Undersökningen kommer att studera konstruktionen av manlighet och detta gör att de teoretiker 

som jag nämnt hittills brukar främst kopplas till studier av kvinnliga och icke-binära konstruktioner 

 Butler, Judith, Bodies that matter – On the Discursive Limits of ”Sex”, (New York, Routledge, 1993), s.12

121-122.
 Butler, Judith, Genustrubbel, övers. Suzanne Almqvist, (Göteborg, Daidalos, 2007) s. 58.13

 Gardiner Kegan, Judith, ”Theorizing Age with Gender: Bly’s Boys. Feminism, and Maturity Masculinity” 14

i Masculinity Studies & Feminist Theory, red. Judith Kegan Gardiner (New York, Colombia University Press, 
2002) s. 94.
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av genus. Även om konstruktionen av genus på många vis är densamma för alla genus så kan en 

teorier om just manlighet och maskulinitet bidra till undersökningen. Detta gör att R.W. Connells 

bok Maskuliniteter kommer att användas för detta se på typiska konstruktioner av det manliga ge-

nuset och olika strategier för dessa konstruktioner. Connell bygger sin teori kring en hegemonisk 

maskulinitet och menar att all genus konstrueras i relation till denna. Med den hegemoniska mas-

kuliniteten menas ett genus som är det styrande och normskapande genuset. Denna maskulinitet är 

den som innehar mest makt i det patriarkala samhället och som ligger till grund för många männi-

skors konstruktioner av sitt genus.   15

1.4. Metod 

Undersökningen kommer att bestå av analyser av manlighet i romanen. För att skapa ordning bland 

de olika typer av manlighet som finns i romanen och för att avgöra vilka som påverkar pojkarna så 

kommer de att placeras i kategorier. Dessa kategorier är utarbetade efter karaktärsdrag och bildar på 

så vis en urtyp av manlighet. Denna kategorisering ska underlätta analyserna av manlighet samt 

göra det enklare att placera dem i ett större sammanhang. Denna kategorisering har inspirerats av 

Ronny Ambjörnssons bok Mansmyter – James Bond, Don Juan, Tarzan och andra grabbar. I denna 

bok presenterar Ambjörnsson olika manlighetsmyter som är olika typiska manliga gestalter inom 

litteraturen. De karaktärer som Ambjörnsson diskuterar i sin bok menar han är återkommande ge-

stalter inom litteraturen.  16

De kategorier som jag skapat för undersökningen kommer att tillskrivas vissa personlighetsdrag 

och egenskaper som tillsammans skapar en urtyp. Dessa urtyper representerar sedan en viss typ av 

manlighet. Jag kommer börja med att kategorisera de vuxna karaktärerna för att sedan gå vidare för 

att undersöka vilken kategori som tilltalar pojkarna mest. Jag kommer i det skedet även att resonera 

kring varför pojkarna tilltalas eller avskräcks från de olika manlighets-kategorierna. De kategorier 

som manligheten romanen kommer att analyseras utifrån är: 

• Bohemen – originalitet, egensinnig, kroppslig och själslig frihet, stark känsla för det egna ja-

get, avvikande, ungdomlighet 

• Lagens man – moralisk, rättvis, laglydig, skeptisk, kontrollerad, logik, ogillande av oordning 

och kriminalitet 

 Connell, R.W, Maskuliniteter, övers. Åsa Lindén, 2:a uppl. (Göteborg, Daidalos, 2015) s. 115.15

 Ambjörnsson, Ronny, Mansmyter – James Bond, Don Juan, Tarzan och andra grabbar, (Stockholm, Ord16 -
front Förlag, 1999) s. 7-177.
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• Vildmannen – bemästrande av naturen, händighet, ensamhet, enstöring, skeptisk, aggressiv, 

stark  

• Skojaren – flärdfull, spontanitet, slughet, ombytlig, smidig, kriminella tendenser, charmig 

• Yrkesmannen – arbetsam, tjurig, kunnig, speciella kunskaper, handlingskraftig, kroppsligt 

stark 

• Borgaren – sansad, laglydig, respekterad, borgerligheten personifierad, ordentlig, medveten 

Dessa kategorier har arbetats fram genom Ambjörnssons mytiska gestalter och en filtrering av dessa 

genom Piratens roman.  Kategorierna har blivit modifierade för att passa den manlighet som finns i 17

romanen, och därför är karaktärsdrag från olika gestalter i Ambjörnssons bok kombinerade i de ka-

tegorier som finns i denna undersökning. Genom analyserna kommer resonemang belysa fler karak-

tärsdrag hos karaktärerna som kan även kan tillskrivas kategorierna. Detta som presenteras här är ett 

urdrag av de karaktärsdrag och egenskaper som varje kategori representerar. 

1.5. Avgränsning  

Att studera hur en viss typ av uppförande och beteende tar sig form i en roman har många möjlighe-

ter. Jag har valt att endast studera hur manlighet påverkar och konstrueras av pojkar för att romanen 

Bombi Bitt och jag innehåller främst skildringar av pojkar och män. I romanen förekommer endast 

en handfull kvinnor och majoriteten av dessa har getts en relativt liten roll. Även om det finns in-

tressanta kvinnoskildringar i romanen så har dessa valts bort för att fokusera på mansskildringar och 

på grund av att de är så få till antalet. Undersökningen kommer heller inte ta upp alla mansskild-

ringar i romanen, utan fokus kommer ligga på ett antal framstående karaktärer och några som på-

verkar huvudkaraktärerna och deras handlingar på olika vis. 

Det två första karaktärerna som kommer att analyseras har valts ut för att de är de mest före-

kommande karaktärerna förutom huvudkaraktärerna. Detta gör att deras påverkan på pojkarna är 

oundviklig och hur dessa karaktärers manlighet framställs är väldigt tydligt. De två andra karaktä-

rerna som kommer att analyseras är två karaktärer som inte har en sån stor och betydande roll i Pi-

ratens berättelse men desto större betydelse för hur pojkarna konstruerar genus. Att det endast är 

fyra karaktärers manlighet som analyseras beror på den variation som finns bland dessa. Andra ka-

raktärer i romanen liknar i framställningen av manlighet de analyserade karaktärerna. Det vill säga 

att dessa karaktärer är dominerande i sin påverkan av pojkarna.  

 Ambjörnsson arbetar med de manliga gestalterna James Bond, Tarzan, Sherlock Holmes, Dracula, Fran17 -
kenstein och hans monster, Robinson, Faustus och Don Juan. Ambjörnsson, Mansmyter, s. 7-178.
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2. UNDERSÖKNING 

2.1. Disposition  

Undersökningsdelen kommer att vara disponerad efter frågeställningarnas ordning, det vill säga att 

först kommer olika karaktärer i romanens manlighet att analyseras och kategoriseras. I samma av-

snitt som kategoriseringen av manlighet sker så kommer även karaktärernas påverkan på pojkarna 

att analyseras. Det första avsnittet avslutas sedan med en sammanfattning och en jämförelse av de 

olika typerna av manlighets påverkan på pojkarna. Efter detta kommer ett avsnitt som behandlar 

pojkarnas konstruktion av manlighet och hur de tar efter de olika karaktärerna i romanen. Konstruk-

tionerna av manlighet kommer sedan att belysas ur ett åldersperspektiv och en analys angående 

vuxenblivande hos pojkarna kommer att göras. Undersökningen avslutas med en sammanfattande 

diskussion. 

2.2. Typer av manlighet hos karaktärerna 

2.2.1 Vricklund 

Genomgående i romanen återfinns en manlighet som är väldigt påträngande. Den fyller upp närva-

ron och allt fokus läggs på männen i handlingen.  Detta blir tydligt ett flertal gånger när jaget be18 -

skriver de olika männen. Dessa karaktärer är även skrivna på ett vis som gör att de är väldigt fram-

trädande och de tar mycket plats. En av dessa manliga karaktärer är Vricklund som är en karaktär 

som återkommer på ett flertal ställen i romanen. Bombi Bitt och Eli blir vänner med denna karaktär 

i början av romanen, när de är och fiskar tillsammans med honom och Jöns Pumpare. Vricklund är 

en karaktär som tar över rummet när han kommer in och ett bra exempel på detta är när Bombi Bitt 

och Eli träffar honom för första gången. Eli berättar om hur han kliver in i pumpstationens torn-

kammare och kastar en kniv i väggen för att använda den som klädkrok. Detta imponerar på Eli och 

han fortsätter sin beskrivning ”Han var en man. Stor som ett hus var han. Skjortan uppfläkt fram 

och visade den breda, håriga bringan. Armarna voro som släggor, halsen en tjurnacke”.  Denna 19

tydliga koppling till det kroppsliga hos Vricklund är återkommande i romanen, han benämns oftast i 

kroppsliga termer eller i fart med att göra någon kroppslig handling, ”[…] som han vevade med en 
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hand, stundom med lillfingret enbart.”,  ”Vricklund hade slungat den från sig med sån kraft, att den 20

rämnat”,  ”Vricklund slog med en hand endast”.  21 22

Även om denna fokusering på det kroppsliga finns i framställningen av Vricklund så finns även 

en annan bild av honom. Eli beskriver hur Vricklund fått sitt namn, och detta namn som han fått 

beror på hans originella och något galna personlighet. ”Den senare var målare, som hette Lund men 

kallades för Vricklund därför han ibland var litet konstig eller vrickad.”  Man kan se mer drag av 23

denna egendomlighet hos Vricklund när han under fisketuren med huvudkaraktärerna både sjunger  

underliga fiskarsånger och väljer att brottas med ålen i Swansons-å istället för att fiska upp den. 

Vricklund framställs alltså som en karaktär som är starkt kopplad till det kroppsliga och till en ori-

ginalitet vilket gör att en placering i kategorin som heter Bohemen är lämplig. Även om kroppslig 

styrka inte brukar kopplas ihop med en bohem som i detta fall med Vricklund.  Det som gör att 24

Vricklunds kroppslighet även kan placeras in i denna kategori är just den frihet som finns inom bo-

hem-begreppet och dess betydelse. Vricklund som originell och egendomlig konstnär passar in och 

hans kroppsliga styrka kan räknas in i kategorin under den kroppsliga friheten. 

Eftersom Vricklund är, som nämnt tidigare, en karaktär som återkommer på flera ställen i roma-

nen så kan man se hur han påverkar pojkarna på olika vis. Främst känner de en stor stolthet över att 

räkna honom till deras bekantskapskrets. Man kan tydlig se hur Eli påverkats av Vricklunds tankar 

om vilka sorts fiskar det fanns i Swansons-å genom hela livet. Kvällen de fiskar så brottas 

Vricklund med ”[…] hornålen.”  Denna händelse beskrivs av Eli som något spännande och nästan 25

skrämmande. Detaljrikt beskrivs denna kamp om liv och död mellan ålen och Vricklund på ängen 

bredvid ån som fungerar som en arena. Det som är intressant med detta är att Eli som går i skolan 

och har där haft naturlära, ”[…] genomfick jag i tankarna naturläran, […]” , inte reagerar på orim26 -

ligheten av en ål med horn i en å i Sverige. Eli och Bombi Bitt går dagen efter fisket tillbaka till ån 

och hittar ett horn och konstaterar att de måste vara ett av ålens. Detta horn blir något som Eli be-

håller som en trofé från natten som de fiskade med Vricklund och Jöns Pumpare. I Elis tankar finns 

inga tvivel om att hornet tillhört ålen men när han flera år efter fisketuren ber en naturvetare vid 
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akademin i Lund att undersöka det mytomspunna hornet så ”examinerade och förklarade skrattande, 

att det var ett vanligt kohorn.”  Eli blir alltså så påverkad av Vricklund den natten att det han lärt 27

sig om fiskar i svenska vatten glöms till förmån för det han lär sig av Vricklund. Man kan se denna 

”hornål” som en fantasivarelse som skapats där vid Swansons-å och som gör att pojkarna och 

Vricklund, och även Elisa och Jöns Pumpare, går in i en värld de skapat tillsammans. Denna värld 

eller sfär ställer sig mot den sfär som Eli också tillhör genom skolan och sin klasstillhörighet.  28

Hur Bombi Bitt påverkas är svårare att utläsa eftersom det är Eli som berättar historien. Men 

man kan antyda en viss påverkan från Vricklund. Likt Elis beskrivning av Vricklunds kroppsliga 

styrka och smidighet så är Bombi Bitt imponerad av denna. I kapitlet om stölden av kyrksilvret så 

nämns Vricklund fast att han inte är med i det mer än så och i detta kapitel pratar Bombi Bitt om 

hans styrka. Denna kroppsliga styrka används av Bombi Bitt som ett hot om våld och ger där mer 

Vricklund en maktposition i relation mot den som han hotar med Vricklunds våld. ”– Den tyske 

djävelen. Han sparka’ mej! Men sparkar bäst som sparkar sist. Om inget annat hjälper så ska ja tala 

me Vricklund. Han e värre än alla tyskar.”  Detta visar på en sorts respekt för Vricklund hos Bombi 29

Bitt och även en respekt för hans kroppsliga stryka. Bombi Bitt visar även på en avundsjuka när Eli, 

när han inte blir medbjuden på Nils Gallilés uppdrag, ljuger för Bombi Bitt och Nils om att han be-

stämt med Vricklund att mötas på marknaden. ”Det där om Vricklund, som inte alls var sant, oroade 

Bombi Bitt betydligt, det syntes på honom.”  Som jag nämnt tidigare så kan man se en beundran 30

för Vricklund hos båda pojkarna och i denna del av romanen blir det extra tydligt i Bombi Bitts fall 

som slits mellan att följa med på Nils uppdrag eller att följa med Eli och möta Vricklund.  

2.2.2. Nils Gallilé 

I de två avslutande delarna av romanen lär Bombi Bitt och Eli känna Nils Gallilé, även om hans ka-

raktär finns som en mytisk gestalt från början av romanen. När pojkarna träffar Nils bor han i ett 

övergivet grävlingsgryt och gör så för att undkomma lagen. Om man i Vricklunds manlighet ser en 

kontinuitet genom romanen så kan man se en förändring i Nils manlighet. När de träffar honom i 

grytet så är det en överlevare och enstöring som finns där. Han är skeptisk till pojkarna och först 

efter att ha synat pojkarna och fått dem att svära på att inte berätta om hans gömställe för någon så 

börjar han lita på dem, ”Nej, ni ska svärja på den eviga saligheten o att kräftan ska äta er, om ni så 
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mycke som blinkar om att jag e här. Vågar ni de, ska jag tro er.”  Detta gör att en kategorisering i 31

Vildmannens kategori är självklar i början av Nils framträdande i boken. Vad som sker i romanen 

är, som nämnt, en förändring av denna karaktär. Man kan se det som en civiliseringsprocess av ka-

raktären och av det vilda i den.  Denna process kan ske på olika vis, likt den som Ambjörnsson 32

presenterar i sitt kapitel om Tarzan-gestalten, det vill säga en förändring från en vild djungelman till 

en aristokratisk gentleman. Tarzan som blev förvildad i och med att hans föräldrar omkom i djungel 

och när han började leva och växte upp med aporna. I och med att han får kontakt med den värld 

som han egentligen kom ifrån, den engelska aristokratin, så förändras Tarzan och tar slutligen sin 

plats som Lord Greystoke.  Nils civiliseringsprocess rör sig åt ett annat håll än Tarzans, istället för 33

att bli en typisk gentleman så utvecklas Nils snarare till en världsvan svindlare som ägnar sig åt 

kriminella handlingar.   34

Denna nya Nils kommer fram i den avslutande delen av boken, då de far till Kiviks marknad. 

Denna förändrings är som nämnt tidigare intressant för karaktärens framställning i romanen. När 

skägget rakas av och håret ansas så försvinner den misstänksamhet och den skeptiska sidan som 

funnits hos Nils tidigare. Nils blir en världsvan person som rör sig ut en mäng olika situationer med 

en stor säkerhet. Detta syns i romanen på en mängd olika vis, men främst är det hur han rör sig in 

och ur berättelsen likt en skådespelare på en scen och han gör alltid detta med en stor flärd. Detta 

kan man se exempel på ett flertal gånger i romanen,  

Nils stack kniven i slidan med ett vant grepp och avlägsnade sig med ett kort god natt. När han passerade 
katafalken fångade han Texas Ros på sin krökta arm, kastade henne över axeln och bar ut henne i natten.   35

– Se upp, gott folk! ropade han. Stoet lade öronen bakåt, stegrade sig och satte sedan av i galopp genom 
stora gatan, där folk tumlade om varandra för att giva plats. Vi sprungo efter ett stycke. Bortom tältbodar-
na red Nils tvärsöver kopparmarknaden så att kittlar och kastruller yrde kring hästhovarna.   36

Det visar på att Nils karaktär i det avslutande kapitlet lämnar Vildmannens kategori och istället 

kan kategoriseras in i den kategori som kallas Skojaren. Denna dubbla kategorisering gör att Nils 

påverkan på pojkarna måste studeras utifrån de två olika typerna av manlighet som han visar upp. 

Detta för att se om någon av dessa typer är mer tilltalande för pojkarna eller om de båda är tilltalan-

de för dem.  
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När pojkarna möter Nils första gången är han som nämnt en enstöring som bor i skogen. Trots 

den första skräcken de känner inför hans uppenbarelse så blir de snart väldigt investerade i hans liv 

och den värld han berättar om. Han presenterar sig själv som filosof och menar att han är en snäll 

man trots att han hotat att döda dem om de inte lyssnar på honom, ”Ja e i grund o botten en fridens 

man o en sån där fillesåf, som har dratt mej undan världens ondska o bara vill va ifre för 

människor.”  Det första positiva som Nils gör som pojkarna reagerar på är att ta hand om hunden, 37

Pigge, som han tidigare skadat när hunden överraskade honom i grytet. Att han får den ilskna hun-

den att lugna sig och sedan rent ut sagt gilla honom förvånar pojkarna. Denna handling visar på hur 

Nils längre fram i deras relation kommer att få pojkarna att göra lika som Pigge, det vill säga att han 

konverterar dem från att ogilla honom till att gilla honom. Främst gör han detta genom att låta poj-

karna vara delaktiga i hemligheter. Detta gör att pojkarna känner sig delaktiga i något stort och nå-

got från en annan sfär än den de själva befinner sig i. Genom att låta dem gå med i det han kallar 

Ordern, så bjuder han i dem i en farlig och spännande värld. Ordern Kuck Lusk Lan har villkor för 

antagning och pojkarna tatueras och ”Den allra första och viktigaste reglern i Ordern e den: var och 

en som har blitt medlem e skyldig te o döda en neger o en jude.”  Det vill säga att denna order är 38

starkt influerad av den högerextrema gruppen Ku Klux Klan som var väldigt aktiva och gjorde sig 

kända för lynchningar och korsbränningar under samma tid som romanen utspelar sig.  Denna till39 -

hörighet som pojkarna känner till Nils och till Ordern påverkar dem. Eli drömmer sig bort i skolan 

och hamnar i trubbel för att han under en religionslektion svarar att Abraham ”[…]offrat en neger 

och en jude, […]”.  Lika kan man se hur Eli provar Orderns hemliga handslag med olika personer 40

för att se vilka som är med i Ordern och vilka som inte är det. Det vill säga att Eli utnyttjar sin nya 

status som Ordermedlem för att prova gränserna för accepterat beteende och gränserna för en pojke 

att kliva in i vuxenvärlden.  41

Som nämnt i avsnittet om Vricklund så blir Eli inte medbjuden på Nils uppdrag på hästmarkna-

den i det sista kapitlet i romanen medan Bombi Bitt blir detta. Detta påverkar Eli stark och han kän-

ner att den tillhörighet han kände med Nils i och med Orden försvinner. När Bombi Bitt och Nils 

lämnar honom så kommer pojken som Eli försöker gömma fram och han gråter över att ha blivit 

utelämnad. ”[…] men så snart de försvunnit bland hästar och vagnar började de med möda återhåll-
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na tårarna strömma ut mina ögon.”  Denna övergivenhet som Eli känner tar sedan uttryck i våld då 42

en klasskamrat kommer och retar honom för att han gråter. Det visar på att Eli påverkas av båda ty-

perna av manlighet hos Nils, men känner en större tillhörighet och beundran för den första typen av 

manlighet som Nils har.  

Bombi Bitt påverkas snarare av den nya typen av manlighet hos Nils, den som kategoriseras un-

der Skojaren till skillnad från Eli. När Eli går till hästmarknaden efter att ha varit på tivolit och på 

cirkusen på Kiviks marknad så beskrivs en händelse som visar på Nils inflytande och påverkan på 

Bombi Bitt. Nils köpslår med en man som säljer hästar och Bombi Bitt ingår i en komplott för att 

lura säljaren. ”Bombi Bitt hade sattyg i sinnes, när han sade detta, det såg jag genast. Och Nils’ min 

var obeskrivlig och det såg ut som han hade svårt att hålla sig för skratt, när han tog upp plånboken 

och överräckte en sedel till Bombi Bitt.” , ”– Men de här skötte du i alla fall som en hel kar, åter43 -

tog Nils, de berömmet ska du ha. De va bara när du börja me amerikaarvet o lokomotivet som ja 

höll på o bli förvillad.” , det som framgår är att Nils låtit Bombi Bitt vara med i hans plan att lura 44

hästsäljaren och att Bombi Bitt tagit efter Nils i hans flärd och i hans slughet.  

2.2.3. Länsman Altberg 

Första gången som länsmannen Altberg dyker upp i romanen är när kyrksilvret i Tosterups kyrka 

försvunnit. Han kallas till kyrkan av prosten för att försöka reda ut vad som hänt med silvret. Läns-

mannen drar den logiska slutsatsen att någon stulit silvret. Eli beskriver honom först med yttre 

egenskaper och de är genomgående negativt betonade, ”[…] en liten axelbred, undersätsig man med 

rund framskjuten mage. Hans ansikte voro blårött, men de stora mustascherna och pipskägget voro 

blonda, nästan vita. Han fläktade sin skalliga hjässa […]”.  Detta visar på en negativ inställning 45

redan från början mot denna karaktär från berättarjaget. Och genomgående i de avsnitt där läns-

mannen dyker upp så ställer sig pojkarna relativt negativ till denna karaktär, vilket är en relativt 

vanlig inställning från pojkar och män mot en polis eller statstjänsteman.   46

Länsmannen kommer som sagt till kyrkan för att undersöka stölden av kyrksilvret. Han gör detta 

genom att hålla förhör med olika medlemmar i samhället och fokuserar rätt snabbt på de som ge-

nom sin ställning i samhället blir misstänkta nästan per automatik. Tillsammans med en detektiv 
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från Malmö utfrågas Bombi Bitts mamma Franskan. Vad länsmannen gör i romanen är att göra sitt 

jobb, han undersöker det misstänkta brottet men det som är problematiskt och som bygger på poj-

karnas ogillande av honom är ett rätt självklart klassförakt. Att han så fort han kan förhör Franskan 

visar på att detta, då Franskan beskrivs med ”Hennes anseende var dåligt.” i början av romanen.  47

Eftersom vi som läsare vet att Franskan har med den misstänkta stölden att göra så kan man förstå 

länsmannens handlande, även om det inte finns något faktiskt bevis mot henne. Vidare visar läns-

mannen Altberg på en stark tendens att följa de lagar och regler som hans ämbete kräver. Detta gör 

att en placering i Lagens man kategorin är den som passar bäst in på länsmannen Altberg. 

När Bombi Bitt till slut bestämmer sig för att avslöja var han och Eli gömt kyrksilvret för att inte 

tjuvarna skulle kunna stjäla det kallas länsmannen till kyrkan igen. Bombi Bitt väljer att avslöja vart 

silvret är igenom att säga att han drömt om det till prosten. Prosten kallar sedan länsmannen till 

kyrkan och denne får då lyssna till Bombi Bitts dröm. Länsmannen Altberg är skeptisk till denna 

”sanndröm” och menar att drömmen går emot all logik, ”– Med min vana att bedöma rapporter 

märker jag genast, att det hela är lögn. Han säger att ängeln hade stort skägg. Men skäggiga änglar 

finns mig veterligen inte. Det strider mot all logik.”  Detta visar en tillit till logiska och förnuftiga 48

förklaringar av världen. Hans skeptiska inställning mot Bombi Bitts dröm möts dock av motstånd 

från prosten som menar att logik inte hör hemma i drömmar och att de borde lyssna på pojken. När 

de går in i kyrkan och Bombi Bitt ska försöka minnas vart silvret är och tar tillfället i akt att förlöj-

liga länsmannen så tappar denne för en kort stund humöret.  Detta visar återigen på en viss inställ49 -

ning till länsmannen från pojkarna som är negativt laddad.  

Som nämnt så är pojkarnas inställning till länsman Altberg negativ och Bombi Bitt som är den 

äldre och lite modigare av de två vågar till och med håna länsmannen,  

Länsmannen mörknade av harm över tillrättavisningen men släppte sitt tag i Bombi Bitts öra. Djärv av 
prostens medhåll kved Bombi Bitt med låtsad ynklighet: – Ja ska bekänna vartenda dugg, kommissarien. 
Kistan den stoppa’ ja i byxfickan o så reste jag te Köpenhamn o sålde den för tusen riksdaler. Men silvret 
tyckte ja inte de va lönt o ta så de lät ja stå i kyrkan.   50

Att Bombi Bitt gör på detta vis visar på att han vill särskilja sig från länsmannen och inte för-

knippas med de egenskaper som hans manlighet står för. Denna ovilja mot denna person är främst 

kopplad till det ämbete och polisyrket snarare än den person som finns bakom detta. Eftersom Pira-
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ten framställer länsmannen endast ur ett perspektiv där hans yrke är i fokus så kan vi se hur denne 

får representera ordningen i samhället. Det vill säga att den frigjorda och något vilda person som 

Bombi Bitt är i romanen krockar med länsmannens försök till att råda ordning i samhället och av 

dess invånare. 

Elis relation till länsmannen och det ämbete han företräder är något annorlunda än Bombi Bitts 

öppna trots. Eftersom de handlingar som Bombi Bitt gör beskrivs genom Elis ögon så kan vi se en 

beundran av dessa och av hans trots hos Eli. Men att öppet trotsa ordningsmakten skulle innefatta 

större konsekvenser för Eli än det gör för Bombi Bitt. Detta eftersom Eli kommer från en mer ord-

nad hemmiljö än vad Bombi Bitt gör och i romanen får Eli stå till svar för en del av de handlingar 

han gör vilket Bombi Bitt inte får göra.  Med den borgerliga bakgrund som Eli har så kan vi även 51

anta att vissa av de egenskaper som länsman Altberg innehar är några som Eli lärt sig som positiva 

egenskaper, vilket de är till de flesta personer men inte i den sfär där pojkarna rör sig.  

Den civiliseringsprocess som Nils genomgår är på många sätt relevant när det kommer till läns-

man Altberg också. Detta i att den alternativa utvecklingen mot Nils utveckling av denna process 

ligger i Lagens man eller Borgaren kategorierna. Att gå från den vilda och nästintill djuriska vild-

mannen till en sofistikerad person är sant för båda utvecklingarna, men medan Nils blir en person 

som utmanar rätt och fel och som kan ses som omoralisk så är länsman Altberg motsatsen till detta. 

Altberg är moralisk och kontrollerad, han är på många vis en definition på en gentleman.  52

2.2.4. Vallackaren 

I det avslutande kapitlet så åker Bombi Bitt och Eli, som nämnt, till Kiviks marknad tillsammans 

med Nils Gallilé. Nils har sällskap med den karaktär som kallas Vallackaren och hans kvinna. Val-

lackaren arbetar med att kastrera hästar som hans namn antyder och beskrivs av Eli när de kliver 

upp på hans vagn för att få skjuts till marknaden,  

Vallackaren hälsade oss med en butter nick och sände oss ett forskande ögonkast, som knappt höjde hans 
tunga ögonlock. När han vände på huvudet såg men en yvig polisong på en pussig kind och under poli-
songen hakan med dubbelsmäck. Vi betraktade med vördnad hans grå, krulliga lockar, som pudrade rock-
kragen med mjäll, och de tunga mässingsringarna, som dinglade från örsnibbarna.   53

Elis beskrivning av de olika karaktärerna grundar sig ofta i deras utseende för att sedan måla upp en 

bild av en person som uppfyller diverse föreställningar som kommer med deras utseenden. Detta är 
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gäller även Vallackaren som har en hård och tuff personlighet som matchar hans okammade utseen-

de. 

Pojkarna och Nils delar sitt läger på marknaden med Vallackaren och pojkarna hjälper honom 

med hans arbete under förmiddagen på marknadsdagen. Eli beskriver Vallackaren som en hårt arbe-

tande person som är väldigt kunnig och skicklig i sitt arbete. En viss beundran finns i beskrivningen 

av Vallackarens yrkesskicklighet, ”Operationen tog ej lång tid, ty Vallackaren var gammal i yrket. 

Han lade ett par snitt i pungen, körde in handen i såret och slet ut vad som var överflödigt för en 

vallack.”  Denna kunnighet och yrkesvana gör Vallackaren placeras i Yrkesmannens kategori då 54

han uppvisar många av de egenskaper som tillskrivits denna kategori. Vallackaren är, som nämnt, 

väldigt sammankopplad med sitt yrke och med den miljö som kapitlet utspelar sig i. På hästmark-

naden blir han en person med makt i och med sitt yrkeskunnande och hans arbeta drar till sig många 

nyfikna blickar. Han har även en möjlighet att förlöjliga en inspektor  i och med sitt arbete,  55

Plötsligt började han göra sig till, lade sig i Vallackarens förehavande och gav ordinationer om lämpligas-
te tillvägagångssättet. Men det skulle han ha låtit bli. Innan han visste ordet av skrek Vallackaren: – Se 
opp så ingen blir förargad! och kastade liksom oavsiktligt en stor, blodig köttslamsa rakt på inspektorn. 
Denne försökte väja, men träffades på låret. Det blev en muntration för åskådarna.   56

Att Vallackaren har detta utrymme för att handla på detta vis beror på hans yrke och kunnighet, 

detta blir extra tydligt när man ser på hur han även har negativa benämningen ”tattare”  i romanen. 57

Om Vallackaren inte haft hans yrke så hade detta utrymme att håna en så pass högt uppsatt person 

som en inspektor inte funnits.  

Vallackaren påverkar båda pojkarna men som i alla fall är påverkan på Eli tydligast i och med att 

det är hans tankar som framställs i romanen. Eli imponeras, som nämnt, av Vallackarens arbete och 

känner sig stolt att får en liten del i det som en hjälpreda. Eli och Bombi Bitt hjälper båda till när 

Vallackaren och hans kvinna, som endast nämns som käringen, arbetar på hästmarknaden, ”Bombi 

Bitt gjorde sig nyttig var han kom åt. Själv hade jag förtroendet att hålla krukan med salvan och var 

till reds med träspaden, när den stunden kom.”  Detta visar på en viss tendens hos pojkarna att ta 58
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efter Vallackarens arbetsanda och hans kunnighet i ett hantverk och man kan se att detta ideal om 

hårt arbeta visar sig hos pojkarna på ett flertal ställen i romanen. Inte minst när de i början av roma-

nen återbetalar sin skuld av utspillt vatten till Jöns Pumpare flertalet gånger om.   59

Förutom att bli imponerad av Vallackaren så kan man se hur Eli tar efter honom när det kommer 

till hur man behandlar andra människor. När sällskapet just kommit till marknadsplatsen och slagit 

läger kommer en karaktär som kallas Idioten till dem, ”[…] kling, klang. Vem var han, vad hette 

han? Han var idiot och hette Idioten. Varifrån kom han? Ingen visste det med bestämdhet. Man gis-

sade emellertid att han hörde hemma i en socken uppåt smålandsgränsen, där en snål kommunalord-

förande släppte lös honom till varje marknad för att tigga.”  Denne karaktär blir vid deras läger60 -

plats utsatt för något som kan liknas vis mobbning och en form av utpressning. Idioten som kom för 

att tigga mat av sällskapet tvingas äta en mask innan han får deras matrester och det är Vallackaren 

som sköter detta utbyte. Även om Eli inte tar efter ordagrant så kan man se ett liknande beteende 

när Eli blir ertappad av sin skolkamrat med att gråta och väljer att klå ner honom för att sedan 

tvinga honom att ”[…] erkänt sig vara den värste lipsillen i hela Färs härad, […]”.  61

2.2.5. Sammanfattning av karaktärernas manlighet 

De typer av manlighet som återfinns i romanen är alla på sina egna vis överdrivna framställningar 

av vissa egenskaper. Med detta menar jag att karaktärerna har tillskrivits en typ av manlighet och 

personlighet och de frångår aldrig eller ytterst sällan denna. Detta visar på en performativitet i ka-

raktärerna och i deras manlighet, det vill säga att karaktärerna tillskrivs dessa egenskaper och hand-

lar på vissa sätt för att framhäva sin plats i en hierarki mellan karaktärerna och genusen i romanen.   62

Karaktärerna handlar på ett typiskt vis för att visa på din genustillhörighet och i romanen är detta 

handlande skrivet på övertydligt och extremt sätt. Detta syns tydligt i Nils förändring, där han för-

ändras från en extremhet till en annan.  63

Om man ser till de olika typer av manlighet som förekommer i romanen så kan vi se hur de alla 

på något vis är kopplade till det kroppsliga. De framställs med olika kroppsliga egenskaper och som 

ger dem olika handlingsutrymmen och som ger bestämda intryck utav dem. Vricklund är den som är 

främst kopplad till sin kropp och till sin kroppsliga styrka och denna ställs på många vis i kontrast 
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mot andra manliga kroppar i romanen. I romanen kan vi även se hur Eli, i sin roll som berättare, 

väljer att benämna de karaktärer och män som han vill särskilja sig själv och Bombi Bitt från med 

negativa kroppsliga beskrivningar. Detta blir tydligt i fallet med länsman Altbergs första beskriv-

ning och hur han för sin kropp genomgående i romanen. Samtidigt kan vi se hur Nils, som är en ka-

raktär som Eli ser upp till, framställs som smidigt och rörlig både kroppsligt och socialt. 

Pojkarna påverkas på olika vis av de olika karaktärernas manlighet men man kan se hur denna 

påverkan är starkt kopplad till de egenskaper som tillskrivits varje karaktär. Till exempel så tar de 

efter Vricklunds styrka, Nils slughet och Vallackarens hårda arbete och avsäger sig länsman Alt-

bergs laglydiga sida. Detta visar på, den redan fastställda tanken, tendensen hos pojkarna att ta efter 

egenskaper som karaktärer som de vill stärka sin relation till har och avsäger sig egenskaper som 

karaktärer de vill särskilja sig från har. 

  

2.3. Konstruktion av manlighet och vuxenblivande hos Eli och Bombi Bitt 

2.3.1. Eli 

När det kommer till konstruktionen av manlighet av Eli kan vi se hur olika strategier används av 

honom. Eli rör sig genomgående i romanen i ett gränsland mellan pojkdom och vuxenblivande. Eli 

själv anser att han är vuxen nog men karaktärerna runt honom behandlar honom fortfarande som ett 

barn. Denna behandling kan man på förstå när man ser till Elis faktiska ålder som är runt 10 år 

gammal och även under 1900-talets första decennium så räknades 10 åringar som barn.  Eli använ64 -

der sig alltså både av genus och ålder för att konstruera sin manlighet. Som nämnt tidigare så på-

verkas Eli på olika vis av de olika typerna av manlighet och i detta avsnitt kommer de olika sätt han 

tar efter dessa att belysas. 

En passage i romanen som visar på en kamp mellan pojkdomen och vuxenblivande som finns i 

Eli är, som nämnt tidigare, när Eli inte får följa med Bombi Bitt och Nils på deras uppdrag på häst-

marknaden.  Genom att hävda och visa sin kroppsliga styrka och smidighet mot sin klasskamrat så 65

placerar sig Eli i en typisk manlig position, det vill säga en maktposition som innehar ett hot om 

förmågan att bruka våld mot omvärlden.  Detta beteende har Eli lärt sig av karaktärerna i romanen 66

som likt honom också hotar om eller brukar våld mot andra karaktärer och då ofta underordnade 

karaktärer. Till exempel kan vi se hur Vricklund har denna attityd mot sin kvinnliga partner, ”Elisa 
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raglade baklänges för ett våldsamt slag av Vricklund och blev liggande orörlig på rygg.”  Detta vi67 -

sar på att Eli applicerar kroppsliga egenskaper som han lär sig av karaktärerna på sin kropp för att 

konstruera manlighet, det vill säg att han härmar och återskapar en typisk manlighet. 

Eli konstruerar även sin manlighet mycket efter de rama som hans vänskap med Bombi Bitt tillå-

ter samtidigt som han även har sin borgerliga bakgrund och familj att förhålla sig till. Detta visar på 

en konflikt hos Eli när det kommer till skapandet av sin identitet. Vad Eli gör i romanen är att skapa 

två olika identiteter eller sätt att uppföra sig i de två olika sfärerna. I den sfär han delar med Bombi 

Bitt, i pojklandet för att tala med Öhrns ord, så ägnar sig Eli åt en konstruktion av manlighet som ter 

sig som jag visat tidigare. Men i den andra sfären, det vill säga hemmet, skolan och kyrkan, så kan 

vi se försök till en konstruktion av manlighet som dock blir stoppad eller straffad av en patriarkal 

figur. Till exempel kan vi se detta när Eli provat Orderns hemliga handslag på prosten, det vill säga 

ett försök att skapa ett starkare band till den mystiska och patriarkala grupp, och misslyckats. I den-

na situation kliver Elis pappa in och bestraffar denna typ av beteende, därmed tar avstånd från den-

na typ av genushandling både för sig själv och för Eli, ”Ty från rummet utanför hörde jag huru far, 

efter med sig själv hållet familjeråd, sade till mor: – Det här är rena, rama vanarten. Till ytterligare 

straff stannar Eli hemma i sommar. Han får inte följa med till Ronneby.”  Eli finner sig i detta och 68

blir en underordnad karaktär i relationen till hans pappa även fast han i hemlighet trotsar sin familj 

hela tiden i och med si vänskap med Bombi Bitt. Vänskapen mellan Eli och Bombi Bitt beskrivs 

redan från början som förbjuden av Elis föräldrar, ”Lägg härtill, att Bombi Bitt hade den förbjudna 

fruktens sötma: allt umgänge med honom var förbjudet av omtänksamma föräldrar. Den som ej för-

står min stolthet, har aldrig varit pojke.”  Detta gör att i och med sin vänskap med Bombi Bitt så 69

gör Eli uppror mot sin borgerliga bakgrund, även om han gör detta i det dolda.  70

När det kommer till relationen till det kvinnliga genuset så finns det få men mycket talande av-

snitt i romanen när Eli interagerar med karaktärer som definieras med detta genus. Ett av dessa till-

fällen är när Eli möter cirkusartisten Texas Ros för första gången. Detta är kvällen innan marknaden 

då sällskapet som rest till marknaden får till en av Nils bekanta för att spela kort. Eli som, tillsam-

mans med Bombi Bitt, inte deltar i kort-spelandet utan iakttar endast får i uppgift att bjuda den ny-

anlända Texas Ros på vin.  
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Många gånger har jag sedermera i mitt liv haft den ära att bjuda en dam på en drink, men aldrig har jag 
känt mig så stolt och smickrad över värdskapet som den gången. Som i en dröm gick jag fram till Texas 
Ros med buteljen och jag hörde mig själv fråga: – Får det lov o vara, fröken Ros?   71

Denna förtjusning över att interagera med Texas Ros svalnar ganska snabbt då hon ifrågasätter 

hans närvaro vid kortspelandet. Texas Ros frågar om han rymt hemifrån och detta får Eli ur gängor-

na och han fantiserar om hur han hade svarat om han faktiskt hade rymt hemifrån. Vad denna fråga 

från Texas Ros gör är, som nämnt, att ifrågasätta hans närvaro i sällskapet på grund av hans borger-

liga bakgrund samt att hon ifrågasätter hans status som vuxen i och med att hon räknar med att han 

hör hemma hos en familj någonstans.  

Att Eli kan åka till marknaden tillsammans med Bombi Bitt beror på den makt han utövar över 

familjens hemhjälp Boel. När Eli inte får lova att följa familjen till Ronneby över sommaren blir 

han lämnad i Boels vård. Denna kvinna beskrivs av Eli och i denna beskrivning framställs deras re-

lation som en fördelaktig relation för Eli, ”Boel var ett gammalt faktotum i mitt föräldrahem. Hon 

var ärvd från farfar. Hon hade sina egenheter som alla gamla trotjänare ha. Bland annat älskade hon 

mig över allt annat. Jag var hennes gullgosse.”  Denna välvilja hos Boel mot Eli är problematisk i 72

hans konstruktion av manlighet, då den både ger möjlighet att utöva makt på ett manligt sätt samti-

digt som Boel representerar Elis barndom och håller honom fast där. 

Vad vi kan se i Eli är en konstruktion av manlighet som är relativt typisk för pojkar. Eli avsäger 

sig de mesta som har med skolans och hemmets sfär och uppgår så mycket som han kan i pojklan-

det för att konstruera manlighet i det.  Detta gör Eli främst genom att ta efter beteenden av de män 73

som han och Bombi Bitt möter i romanen samt genom att utöva makt mot andra personer. Detta 

maktutövande visar på ett försök att inta en patriarkal position. Vad man även kan se i Elis karaktär 

är en konflikt mellan det borgerliga och det liv som Eli fascineras av och lockas av i och med um-

gänget med alla de olika halvkriminella karaktärerna i romanen. Vad man även kan se i romanen är 

en kontinuitet i Elis karaktär, det vill säga att Eli befinner sig i stort sett på samma steg i utveckling-

en av sin person genom hela romanen. Det sker ingen drastisk förändring i hans karaktär, inget steg 

tas helt in i vuxenvärlden och han utsätts inte för några större moraliska dilemman, och därför kan 

man se hur romanen inte fungerar som en transport mot vuxenlivet utan snarare som en redogörelse 

för en pojkes försök att skapa en identitet utan att riktigt lyckas.  
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2.3.2. Bombi Bitt 

Bombi Bitt är en karaktär, likt alla andra utom Eli, som endast beskrivs för oss ur Elis perspektiv. 

Detta gör att vi inte kan se på hans konstruktion av manlighet på samma sätt som vi ser på Elis. I 

Elis handlingar och tankar kan strategier för sitt identitetsskapande utläsas relativt enkelt eftersom 

de på många ställen framställs som just handlingar för att visa på manlighet eller vuxenhet. Bombi 

Bitts konstruktion av manlighet är svårare att se men man kan antyda hur han ägnar sig åt just detta 

i vissa avsnitt i romanen. Man kan även se hur Bombi Bitts manlighet nästan alltid ställs emot Elis 

manlighet och man kan se hur Bombi Bitts manlighet framställs ur en konflikt med Elis manlighet. 

Eftersom vi ser hur Bombi Bitts konstruktion av manlighet framställs i och med Elis manlighet 

så måste vi se över den uppenbara klasskillnaden som finns mellan dem. Eli med sin borgerliga 

bakgrund har i och med den en makt över Bombi Bitt som kommer från en lägre klass. Denna 

klasskillnad tar sig främst uttryck i hur människor interagerar annorlunda med de två pojkarna. De 

vuxna som de möter räknar in dessa pojkar i olika grupper och behandlar dem efter det. Till exem-

pel kan man se hur Eli räknas in i samma grupp som länsman Altberg och prostens och behandlas 

därför bättre av dessa än vad Bombi Bitt gör. Samtidigt kan vi se hur Bombi Bitt räknas in i den 

grupp som utgörs av större delen av de karaktärer som återfinns i romanen vilket Eli inte gör. Detta 

tar sig uttryck i och med hur Bombi Bitt förväntas förstå vissa saker som en person med en borger-

lig uppväxt inte kan förstå.  

När man studerar Bombi Bitts identitetsskapande så kan man se vid ett antal tillfällen hur han 

använder sig av kläder och utstyrslar för att göra detta. Genom att klä sig okonventionellt så avsäger 

Bombi Bitt sig de egenskaper och det uppförande som förväntas av en pojke i hans ålder i samhäl-

let, det vill säga att han avsäger sig all den borgerlighet som Eli har med hjälp av sina kläder.  Des74 -

sa kläder framställs också som sätt att imitera och är även objekt för avundsjuka från Eli. Att Bombi 

Bitt kan klä sig diverse udda kläder är något som beskrivs med en viss förtjusning av Eli samtidigt 

som att berättar-Eli, det vill säga en äldre version av Eli, verkar förstå att anledningen till klädseln 

främst berodde på fattigdom och bristande vuxentillsyn. 

Vad Bombi Bitt klädsel beträffar så lämnade den ofta mycket övrigt att önska. Men den var alltid pitto-
resk och en källa till ständig avund från skolkamraternas sida. Han gick vanligen klädd i en svart slokhatt, 
en huvudbonad, som ingen lärare i världen kunde förbjuda honom att bära. I stället för hängslen hade han 
en livrem av läder med blanka mässingsknappar på. […] Men oftast var han dock barbent och klädd i tra-
siga byxor, trasig skjorta och ibland en jacka.  75
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Bombi Bitt kan alltså genom sin klädsel bygga upp sin identitet och sin person. Vidare berättas 

det i romanen om hur Bombi Bitt lånar kläder av diverse män som bort hos hans mamma och detta 

kan ses som ett sätt att konstruera sin manlighet och sin identitet via dem och genom deras kläder. 

Till exempel lånar han kläder av en cirkuscowboy och försöker på det viset att uppnå samma status 

som denne har.  Detta visar återigen att mycket av konstruktionen av manlighet och beskrivningen 76

av manlighet kopplas starkt till karaktärernas kroppar och kroppslighet. 

Eftersom det är Eli som berättar så kan vi se hur Bombi Bitts manlighet framställs igenom ho-

nom. Eli ser upp till Bombi Bitt och därför finns det få brister med Bombi Bitts person i romanen, 

detta även fast att pojkarna ibland inte är helt överens. För den duo som Eli och Bombi Bitt utgör så 

är Bombi Bitt den självklara ledaren och Eli ställer sig nästintill alltid underordnad till hans vilja. 

Detta gör att Bombi Bitt i och med sin vänskap med Eli blir ett steg närmare vuxenlivet än vad Eli 

är, även om detta inte innebär att Bombi Bitt tagit det steget. Bombi Bitt är den som tar med Eli in i 

romanens värld och den som gör det möjligt för Eli att träffa alla romanens karaktärer, han blir län-

ken mellan Eli och den värld som han vill ingår i. Detta gör att Bombi Bitt blir en sorts manlig före-

bild för Eli.  Trots detta så tar Bombi Bitt aldrig ett steg helt in i vuxenvärlden, utan rör sig dyna77 -

miskt mellan denna och pojkdomen. Vad vi kan se genomgående är att Bombi Bitt blir inbjuden i 

vuxenvärlden av den andra karaktärerna i större utsträckning än vad Eli blir, detta kan vi till exem-

pel se när han får låna brännvin av Vricklund att bjuda klockaren Elof på och när han, som nämnt 

tidigare, får hjälpa Nils att lura en hästsäljare.  78

Bombi Bitts konstruktion av manlighet ställs som nämnt tidigare genomgående i romanen mot 

Elis manlighet, det vill säga att hans manlighet finns där på många vis för att bekräfta och vägleda 

Eli. Eftersom Eli är den som berättar historien i romanen så kan vi se att Bombi Bitts karaktär har få 

svagheter och detta bygger mycket på den roll som förebild och idol han får av Eli. Av de flesta 

andra karaktärerna behandlas även Bombi Bitt som nästintill jämlike och han får många gånger axla 

en roll som vuxen. Detta ställs i konflikt mot Bombi Bitt själv, som väljer att bli vän med en yngre 

pojke och väljer att göra alla dessa äventyr med honom. Detta visar på en önskan i Bombi Bitt själv 

att stanna ett tag till i pojkdomen medan andra uppmanar honom att gå in i vuxenlivet.  
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3. SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Syftet med denna undersökning har varit att problematisera manlighet, makt och klass kommer till 

uttryck i Fritiof Nilsson Piratens debutroman Bombi Bitt och jag. Genom att arbeta utifrån fråge-

ställningar har undersökningen kategoriserat olika typer av utövande och konstruktioner av manlig-

het och hur pojkar påverkas av detta. Vad vi kan se i undersökningen är att alla män som presenteras 

i romanen är, som jag diskuterar i undersökningen, väldigt extrema i sina karaktärsdrag och jag me-

nar att detta är ett exempel på performativitet hos dem. I undersökningen problematiseras pojkarnas 

relation till de olika typer av manlighet och hur de har tendenser att ta efter och försöka förstärka 

sin relation till män som har egenskaper som de gillar och vill ha själv. Samtidigt som tar starkt av-

stånd från de karaktärer som har egenskaper som pojkarna inte gillar eller vill ta efter. Vi kan se i 

undersökningen hur pojkarna på många olika vis konstruerar sin egen manlighet i relation till de 

män som de möter i romanen. Detta gör de genom att ta efter deras handlingar och egenskaper. Till 

exempel kan vi se hur Eli gör detta genom att han brukar våld mot hans klasskamrat på marknaden 

och på så vis tar efter Vricklunds kroppslighet och kroppsliga styrka, Bombi Bitt gör detta genom 

att ta efter Nils slughet när de tillsammans lurar en hästsäljare.  

I undersökningen diskuteras huvudkaraktärernas, det vill säga pojkarnas, vuxenblivande och 

bristen på denna. Genomgående kan vi se att pojkarna rör sig främst i det som Öhrn kallas pojklan-

det och inte så mycket i vuxenvärlden. Detta samtidigt som de vid en del tillfällen i romanen blir 

inbjudna i vuxenvärlden av olika vuxna karaktärer, detta gäller främst för Bombi Bitt och mindre 

för Eli. Vad detta gör är att visa på att de vuxna karaktärerna både förväntar sig en viss vuxenhet 

hos pojkarna samtidigt som de även placerar pojkarna i pojkdom genom en rad olika handlingar. 

Angående vuxenblivande så kan man genom undersökningen komma fram till att det inte sker ett 

konkret vuxenblivande hos pojkarna utan att de är på samma utvecklingsnivå genomgående i roma-

nen.  

I litteratur som handlar om barn och ungdomar och på något sätt riktar sig till barn så kan en viss 

förväntning på en moralisk undermening med berättelsen eller på en utveckling av karaktärer fin-

nas. I Piratens roman, som kan ses som en roman riktad till främst pojkar men även män, så finns 

ingen moralisk undermening eller dilemma, inte heller finns någon större utveckling av huvudka-

raktärerna. Detta visar sig tydligt när man ser på hur Eli beskriver saker på samma sätt genomgåen-

de i romanen, och ser på andra karaktärer i romanen på samma sätt och detta trots de handlingar 

som karaktärerna gjort som på många vis påverkat honom. Till exempel kan vi se hur Nils Gallilé 

framställs som en mytisk karaktär i introduktionsdelen av romanen och lämnar marknaden och av-

slutar romanen på ett dramatiskt och nästan hjälte-artat vis som kopplas ihop med hans mytiska ge-
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stalt. Detta trots att Nils vid ett flertal tillfällen i romanen behandlar Eli som ett barn till Elis föröd-

else.  

Det som undersökningen visar är att Piraten romantiserar en manlighet som är handlingskraftig 

och på många vis extrem i sina genushandlingar. Manligheten som återfinns i romanen kan ses som 

en spegling av de ideal som fanns för män i romanens tillkomsttid, detta kan även vara anledningen 

till de få kvinnor som återfinns i romanen. Romanen tillkom i en tid som var starkt patriarkal och 

detta kan ses som en anledning till att fokuset ligger just på pojkar och män, och att kvinnorna är 

främst bifigurer i romanen. Vad som även är värt att diskutera i romanen är de vuxna i romanen och 

hur de skrivits fram av Piraten. De vuxna som får mest utrymme är, ur vår tids syn, på många sätt 

vuxna som är problematiska. De rör sig på gränsen eller i kriminalitet, de handlar på tvivelaktiga 

sätt och blandar in pojkarna i detta. Vad man kan se är att detta är ett sätt att lyfta fram äventyret och 

friheten och hur detta motsätter sig borgerligheten. Detta kan vi se i beskrivningarna av de vuxna 

som inte är objekt för Elis och Bombi Bitts beundran, och hur dessa vuxna är representativa för 

borgerligheten och på många vis sundare förebilder för unga pojkar. Detta gör att man kan fråga sig 

om Piraten anser att mer vardagliga och borgerliga vuxna var tråkiga.  

Vi kan i undersökningen även se hur den manlighet som pojkarna beundrar ofta beskrivs som 

kroppsligt kapabla. Med detta menar jag att alla de män som pojkarna ser positivt på är fysiskt star-

ka, smidiga eller bara utför fysisk krävande arbeten. Detta visar igen på ett avståndstagande från 

borgerligheten som oftast är kopplad till icke-fysiska arbeten och egenskaper. Att länsman Altberg 

beskrivs av Eli som en relativt motbjudande man visar återigen på detta. Vad man skulle kunna 

koppla detta till är de ideal som fanns under mellankrigstiden angående kroppen. Under denna peri-

od kom man att försöka få det svenska folket att röra mer på sig och en stark och frisk kropp var ett 

ideal som fanns i större delen av Europa under denna period. 

Vad denna undersökning gör är att öppna upp ett nytt sätt att forska om Piratens författarskap och 

hur man kan se på de karaktärer han skriver fram. I den tidigare forskningen om detta författarskap 

kan vi tydligt se en brist på forskning kring genus och hur det framställs i de litterära verken. Det 

som denna undersökning vill göra att uppmuntra till mer forskning kring författarskapet och främst 

då forskning som rör sig utanför de tidigare perspektiven som rört sig kring berättandet och narra-

tionen.  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